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مؤتمر األطراف في االتفاقية
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االجتماع الثالث عشر
كانكون ،المكسيك 71-4 ،ديسمبر/كانون األول 6172

تقرير مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
عن اجتماعه الثالث عشر
مقدمة
عقد مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي اجتماعه الثالث عشر في كانكون ،بالمكسيك ،من  4إلى 71
ديسمبر/كانون األول  .6172واعتمد  33مقر ار وهي مقدمة في القسم األول من التقرير.
وتركز المقررات المعتمدة على إشراك الجهات الفاعلة في دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 ، 6161-6177وعلى المعارف التقليدية ،والحصول وتقاسم المنافع والمسؤولية والجبر التعويضي ،فضال عن المسائل
العلمية والتقنية .وأخيرا ،هناك مقررات بشأن المسائل اإلجرائية والتنظيمية .وقد جمع الجزء الرفيع المستوى الوزراء
المسؤولين عن قطاعات الزراعة ،والحراجة ،ومصايد األسماك والسياحة وركز على تعميم حفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه المستدام في هذه القطاعات ،مما نتج عنه إعالن كانكون.
وترد مداوالت االجتماع في القسم الثاني من التقرير .ويحتوي المرفق األول على موجز للبيانات التي أدلي بها
خالل افتتاح االجتماع .ويحتوي المرفق الثاني على قائمة بالمنظمات الممثلة في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر
األطراف .ويحتوي المرفق الثالث على موجز للحوار.

* أعيد إصداره ألسباب فنية في  5ديسمبر/كانون األول .6171
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المقرر  - 3/31التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1111-1133
ونحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

إن مؤتمر األطراف،

إذ يشير إلى المقررين  6/71و ،7/76وعلى وجه الخصوص إلى الفقرة (3ب) من المقرر  ،6/71التي حث فيها
األطراف والحكومات األخرى على وضع أهداف وطنية واقليمية ،باستخدام الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي المذكورة فيها،
كإطار م رن ،وفقا لألولويات والقدرات الوطنية ،ومع مراعاة األهداف العالمية وحالة واتجاهات التنوع البيولوجي في البلد،
والموارد المقدمة من خالل استراتيجية حشد الموارد ،بغية المساهمة في الجهود العالمية الجماعية المبذولة من أجل بلوغ
األهداف العالمية،
-7
الوطنية الخامسة؛

يعرب عن تقديره لألطراف المدرج أسماؤها في المرفق األول والبالغ عددها  714طرفا ،التي قدمت تقاريرها

يهنئ األطراف المدرج أسماؤها في المرفق الثاني والبالغ عددها  746طرفا ،التي قدمت استراتيجيات وخطط
-6
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي منذ عام 6171؛
يحيط علما بتحليل التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وتحقيق
-3
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي استنادا إلى المعلومات المقدمة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة والمحدثة للتنوع
7
البيولوجي والتقارير الوطنية الخامسة؛
-4

يحيط علما أيضا بالتقرير المحدث عن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛

2

يرحب بمساهمة األطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض
-5
ومساهمة أمانة تلك االتفاقية في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات كما جاءت في التقرير المقدم إلى لجنة النباتات
4
التابعة لالتفاقية؛
3

يالحظ أن معظم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم وضعها أو تنقيحها منذ عام
-2
 6171تتضمن أهدافا تتعلق بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،غير أنه يالحظ أيضا أن أقلية فقط من األطراف وضعت أهدافا
بمستوى طموح ونطاق يتناسب مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

يالحظ مع القلق أنه لم يتم تحقيق الهدف  71من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في الموعد المقرر في عام
-1
 ،6175واذ يشير إلى الفقرة  1من المقرر  ،7/76والمقرر  ،63/76يكرر قلقه البالغ من أن الهدف  71من أهداف أيشي
للتنوع البيولوجي لم يتحقق في موعده المقرر في عام  ،6175ويحث كذلك األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات
الصلة على مواصلة جهودها لتحقيق هذين الهدفين في أقرب وقت ممكن؛
يالحظ مع القلق أيضا التقدم المحدود المحرز في تحقيق الهدفين  71و 74من أهداف أيشي للتنوع
-1
البيولوجي على المستوى الوطني وفي تعميم المادة (1ي) واألحكام المتصلة بها في مجاالت العمل المختلفة في إطار االتفاقية،
بما في ذلك تنمية القدرات ومشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في أعمال االتفاقية؛
يالحظ مع القلق كذلك أن عددا محدودا من استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يشير إلى
-9
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،أو إلى االستخدام المألوف المستدام أو إلى إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية في تنقيح هذه االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

 1انظر  UNEP/CBD/COP/13/8/Rev.1واضافاتها.
 2انظر .UNEP/SBI/1/INF/32
 3األمم المتحدة ،مجموعة المعاهدات ،المجلد  ،993الرقم .74531
 4انظر .UNEP/SBI/1/INF/33
7
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 -71يحث هذه األطراف التي لم تحدث أو تنفذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية أو اإلقليمية للتنوع البيولوجي
حتى اآلن ،على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن ،تمشيا مع المقرر 6/77؛

 -77يشجع األطراف على أن تنظر ،أثناء عملية تحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي،
حسب االقتضاء ،في المؤشرات الخاصة بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،6161-6177وفي مؤشرات أهداف التنمية
المستدامة؛

 -76يشجع أيضا األطراف على مراجعة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي على نحو دوري،
حسب االقتضاء ووفقا للظروف واألولويات والقدرات الوطنية ،للنظر في زيادة مستوى طموح و/أو نطاق األهداف الوطنية أو
اإلقليمية إلى مستوى يتناسب مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والى إدماج األهداف عبر مختلف القطاعات ،بما في ذلك في
خطة التنمية المستدامة لعام  56131وأهداف التنمية المستدامة ،للمساهمة بشكل أكبر في الجهود العالمية الجماعية الرامية إلى
تحقيق األهداف العالمية؛

 -73يشجع كذلك األطراف على تعميم االعتبارات الجنسانية بشكل نظامي في استراتيجياتها وخطط عملها
الوطنية للتنوع البيولوجي ،وفيما يرتبط بها من آليات التنفيذ واإلبالغ تمشيا مع خطة العمل المتعلقة باالعتبارات الجنسانية
6
 6161-6175في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛
 -74يشجع األطراف على مساعدة الحكومات دون الوطنية ،والمدن والسلطات المحلية األخرى على وضع
استراتيجيات وخطط عمل دون وطنية أو محلية للتنوع البيولوجي للمساهمة في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،6161-6177وفقا للفقرة  6من المقرر 66/71؛
 -75يشجع األطراف أيضا على أن تضطلع باألنشطة المشار إليها في الفقرات  10و 17و 12أعاله ،مع
المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وفقا للظروف الوطنية ،مع اإلقرار بمساهمة اإلجراءات
الجماعية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،ودور نظمها الشمولية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

 -72يشجع األطراف كذلك على أن تأخذ بعين االعتبار ،لدى وضع أو استعراض أهدافها الوطنية بموجب
االتفاقية ،وعند تنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي ،األهداف الوطنية والدولية ذات الصلة في إطار
العمليات األخرى ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك أهداف االتفاقيات األخرى وأهداف التنمية المستدامة ،وكذلك على تعميم
أهداف التنوع البيولوجي في االستراتيجيات وخطط العمل أو السياسات الوطنية الخاصة بالقطاعات أو العمليات األخرى عند
استعراضها؛
 -71يشجع األطراف على ضمان اعتماد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات
سياساتية ،حسب االقتضاء ،بغية التمكين من تعميم التنوع البيولوجي على جميع المستويات ذات الصلة عبر القطاعات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛
 -71يشجع األطراف أيضا على تعزيز وتقوية الجهود الرامية إلى تعميم المادة (1ي) والمادة (71ج) ،بما في
ذلك خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي 7وتنمية القدرات ،لدى وضع االستراتيجيات وخطط
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتحديثها وتنفيذها؛

 -79يالحظ أنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز في تحقيق بعض العناصر لبعض أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ،فإن التقدم غير كاف حتى اآلن لتحقيق معظم هذه األهداف بحلول عام  ،6161ومن ثم يحث األطراف ويدعو
الحكومات األخرى إلى تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها الوطنية ،مساهمة بذلك في تحقيق أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ،وفقا للمقرر 7/76؛

 5قرار الجمعية العامة  ،7/11المرفق.
 6المقرر .1/76
 7المقرر  76/76باء ،المرفق.

CBD/COP/13/25
Page 6

 -61يطلب إلى اآللية المالية ،ويدعو شركاء التنمية والجهات المانحة األخرى القادرة على ذلك ،إلى مواصلة
تقديم الدعم بطريقة آنية ،استنادا إلى االحتياجات التي تعرب عنها األطراف ،وخصوصا البلدان النامية ،والسيما أقل البلدان
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية  ،فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،من أجل وضع االستراتيجيات
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتنفيذها ورصدها ،بما يتمشى مع استراتيجية وأهداف حشد الموارد المتفق عليها في
المقرر 3/76؛
 -67يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والمنظمات الدولية ذات
الصلة إلى أن تقدم معلومات محدثة ،بما في ذلك عن استخدام المؤشرات ومجموعات البيانات الحالية ،بشأن التقدم المحرز في
تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،من خالل نقاط االتصال الوطنية الخاصة بها ،وذلك باستخدام أداة اإلبالغ الطوعي عبر
ويفضل أن يكون ذلك بحلول  37ديسمبر/كانون األول  ،6171ليتمكن األمين التنفيذي من تجميع المعلومات
اإلنترنتُ ،
واتاحتها لتنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني؛
 -66يدعو أيضا األط ارف ،والحكومات األخرى ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والمنظمات ذات الصلة
إلى أن تقدم معلومات محدثة عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف  71من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن المعارف
التقليدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي ،بما في ذلك عن العناصر المختلفة للهدف ،وكذلك تنفيذ خطة عمل
االستخدام المألوف المستدام ،في الوقت المناسب ليتمكن األمين التنفيذي من تجميع المعلومات واتاحتها لينظر فيها الفريق
العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها في اجتماعه العاشر والهيئة الفرعية للتنفيذ في
اجتماعها الثاني؛
 -63يطلب إلى األمين التنفيذي أن يواصل اإلبالغ عما يلي( :أ) التقدم المحرز في تعميم المادة (1ي) واألحكام
المتصلة بها عبر مجاالت عمل االتفاقية؛ (ب) مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمل األمانة؛ (ج) وتعزيز
العمل المضطلع به بشأن المادة ( 1ي) واألحكام المتصلة بها من خالل الجهود الجارية في مجال بناء القدرات ،في شراكة مع
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

 -64يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،عندما تطلب األطراف ،أن يعقد اجتماعات إقليمية
ودون إقليمية خالل الفترة القادمة بين الدورات ،وبالتعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة ،لتبادل المعلومات
عن األنشطة والتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177على هذه المستويات وأن يحدد
االحتياجات المرتبطة بغية تيسير التنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية؛
استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف  61من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن بروتوكول ناغويا

 -65يالحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها األطراف وغير األطراف في بروتوكول ناغويا لتحقيق الهدف  72من
أهداف أيشي وتفعيل بروتوكول ناغويا؛

 -62يدعو األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التي لم تفعل ذلك حتى اآلن ،إلى إيداع صك تصديقها على
بروتوكول ناغويا أو قبولها له أو موافقتها عليه أو انضمامها إليه في أقرب وقت ممكن ،واتخاذ خطوات نحو تنفيذه ،بما في
ذلك عن طريق إنشاء هياكل مؤسسية واتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،وأن تجعل
المعلومات ذات الصلة متاحة إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛
 -61يطلب إلى األمين التنفيذي مواصلة تقديم مساعدة تقنية إلى األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ،رهنا
بتوافر الموارد المالية ،بهدف دعم التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه ،وفقا للمقرر  ،7/71وأن يجعل المعلومات ذات
الصلة متاحة إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛
يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى اإلحاطة علما وتطبيق ،حسب االقتضاء ،المبادئ التوجيهية

-61
الطوعية الواردة في عناصر تيسير التنفيذ المحلي للحصول وتقاسم المنافع لمختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية
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والزراعة 8،التي وضعها فريق الخبراء التقنيين والقانونيين المعني بالحصول وتقاسم المنافع ورحبت بها هيئة الموارد الوراثية
لألغذية والزراعة ،ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والتي تهدف إلى مساعدة الحكومات ،عند وضع أو تنفيذ
تدابير الحصول وتقاسم المنافع ،على أن تأخذ بعين االعتبار أهمية الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،دورها الخاص في تحقيق
المميزة لمختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة.
األمن الغذائي والسمات
ّ
أدوات لتقييم فاعلية أدوات السياسات لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1111-1166

 -69يشجع األطراف على إجراء التقييمات لفاعلية التدابير المتخذة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 ،6161-6177وتوثيق الخبرات ،بما في ذلك المنهجيات المطبقة ،وتحديد الدروس المستفادة ،وتقديم هذه المعلومات إلى
األمين التنفيذي ،بما في ذلك من خالل تقريرها الوطني السادس وآلية غرفة تبادل المعلومات؛
 -31يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،تجميع وتحليل هذه المعلومات التي قدمتها األطراف
واتاحتها لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وللهيئة الفرعية للتنفيذ ،حسب الحالة؛
حوار تفاعلي بشأن الحياة في انسجام مع الطبيعة

 -37يطلب إلى األمين التنفيذي أن يقوم ،عند إعداد الوثائق المتعلقة ببند جدول األعمال بشأن ُ"نهج للحياة في
انسجام مع الطبيعة" التي سينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر في  ،6171بما يتماشى مع برنامج العمل
المتعدد السنوات 9،بمراعاة نتائج الحوار التفاعلي بشأن هذا الموضوع والمنعقد في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
استجابة للمقرر  6/76جيم ،وكذلك المعلومات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية والمنظمات ذات الصلة؛
متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1111-1166

 -36يشير إلى برنامج العمل المتعدد السنوات المعتمد في المقرر  37/76الذي يتصور أن مؤتمر األطراف
سينظر في اجتماعه الخامس عشر في عام  ،6161في التقييم النهائي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي -6177
 6161وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،بما في ذلك النظر في آثار التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية الذي يجريه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،
واإلصدارات القادمة لنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ،فضال عن متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي -6177
 6161والوسائل المتعلقة بتنفيذها ،بما في ذلك حشد الموارد ،وأن مؤتمر األطراف أيضا سينظر في اجتماعه الرابع عشر في
عام  6171في التوجهات االستراتيجية طويلة األجل لرؤية عام  6151بشأن التنوع البيولوجي؛
 -33يشير أيضا إلى قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة  71/6بشأن تعزيز أعمال برنامج األمم المتحدة للبيئة في
10
تيسير التعاون والتآزر فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

 -34يقر بالحاجة إلى إجراء عملية شاملة وتشاركية إلعداد مقترحات لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي  ، 6161-6177مع التشديد على الحاجة إلى تركيز الجهود الحالية المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي  6161-6177وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،ويطلب إلى األمين التنفيذي أن
يقوم ،بالتشاور مع المكتب ،بإعداد مقترح إلجراء عملية تحضيرية شاملة وتشاركية وجدول زمني لمتابعة الخطة االستراتيجية
للتنوع البيولوجي  ، 6161-6177مع األخذ في الحسبان أن هذا العمل يجب أن يغطي اتفاقية التنوع البيولوجي وينظر أيضا
في بروتوكوليها ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك خيارات لدعم االلتزامات والتنفيذ المعزز ،لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ
في اجتماعها الثاني ،مع مراعاة إعداد اإلصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ،والتقييم النهائي لتنفيذ
الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،6161-6177والتقارير الوطنية ،والتقييمات المواضيعية واإلقليمية والعالمية للمنبر
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،مع النص على مشاورات فيما بين
8
9

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،روما.6172 ،
المقرر .37/76

.http://www.unep.org/about/sgb/cpr_portal/Portals/50152/2 -17/K1607207_UNEPEA2_RES17A.docx 10
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األطراف ،ومع اتفاقيات ريو األخرى ،وغيرها من االتفاقات البيئية متعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،والمدخالت
المقدمة من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين والقطاعات ذات الصلة؛

 -35يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد واستنادا إلى المعلومات المتاحة بالفعل 11،إعداد تقييم آخر،
بما في ذلك تحليل الثغرات ،بشأن العالقة بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة لكي تنظر فيه الهيئة
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع ُيعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.

11
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المرفق األول

قائمة التقارير الوطنية التي استلمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي حتى  61ديسمبر/كانون األول 1161

-7

أفغانستان

-33

الصين

-25

اليونان

-3

الجزائر

-35

كولومبيا

-21

غواتيماال

أنغوال

-31

-6
-4
-5
-2
-1
-1
-9

ألبانيا

أندو ار

أنتيغوا وباربودا

أرمينيا

-41

األرجنتين
أستراليا

أذربيجيان

-43

-76

البحرين

-74
-75
-72
-71
-71
-79
-61

بنغالديش

بربادوس

بيالروس
بلجيكا

بليز
بنن

بوتان

-62
-61
-61
-69
-31
-37
-36

كرواتيا
قبرص

تشيكيا

الهند

إندونيسيا

-41

جيبوتي

-49
-51
-57
-53
-55

كمبوديا

-21

-51
-59

الكاميرون

-27

كابو فيردي

-23

-26
-24

كوريا

-15

هنغاريا

-19

-41

جمهورية
الديمقراطية

-14

هندوراس

إسرائيل

-42

بوركينا فاسو

تشاد

كوبا

-13

-16

هايتي

-45

-51

كندا

كوت ديفوار

-17

غيانا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

بروني دار السالم

بوروندي

الكونغو

-11

-52

بلغاريا

كوستاريكا

-11

-29

غينيا -بيساو

العراق

بوتسوانا

-63

جزر القمر

-21

غينيا

الشعبية

-54

الب ارزيل

-65

-44

شيلي

-12

-56

-67

-64

-46

بوليفيا ( دولة – المتعددة
القوميات)

البوسنة والهرسك

-66

-39
-47

-71

-73

-32
-31

النمسا

-77

-34

-22

غرينادا

الدانمرك
دومينيكا

-11
-11

الجمهورية الدومينيكية

-17

مصر

-13

إكوادور

السلفادور

-16
-14

غينيا االستوائية

-15

إستونيا

-11

االتحاد األوروبي

-19

فنلندا

-91

إريتريا
إثيوبيا
فيجي
فرنسا

غامبيا

جورجيا

ألمانيا

غانا

-12
-11

-97
-96
-93
-94
-95

إيران (جمهورية -
اإلسالمية)

أيرلندا

إيطاليا

جامايكا

اليابان

األردن

كازاخستان
كينيا

كيريباتي
الكويت

قيرغيرستان

جمهورية الو الشعبية
الديمقراطية

التفيا
لبنان

ليبيريا

ليختنشتاين
لكسمبرغ

مدغشقر
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-92

مالوي

-91

ملديف

-91
-99

ماليزيا
مالي

 -711مالطة

 -717موريتانيا

 -761الفلبين
 -761بولندا
-769

البرتغال

 -731قطر

 -737جمهورية كوريا

 -727سويس ار

 -726الجمهورية العربية السورية

 -734االتحاد الروسي

 -725جمهورية مقدونيا اليوغسالفية
السابقة

 -714ميكرونيزيا (واليات -
الموحدة)

 -735رواندا

 -712منغوليا

 -721السويد

 -736جمهورية مولدوفا

 -716موريشيوس

 -715موناكو

 -759سوازيلند

 -723طاجيكستان

 -733رومانيا

 -713المكسيك

 -751سورينام

 -732سانت كيتس ونيفس
 -731سانت لوسيا

 -724تايلند

 -722تيمور – ليشتي
 -721توغو
 -721تونغا

 -711الجبل األسود

 -731سانت فنسنت وجزر
غرينادين

 -729تونس

موزمبيق
ا
-719

 -741سان مارينو

 -717تركمانستان

 -777ناميبيا

 -746المملكة العربية السعودية

 -713أوكرانيا

 -744صربيا

 -715المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية

 -711المغرب
 -771ميانمار
 -776ناورو
 -773نيبال

 -774هولندا

 -739ساموا

 -747سان تومي وبرنسيبي
 -743السنغال
 -745سيشيل

 -775نيوزيلندا

 -742سيراليون

 -771النيجر

 -741سلوفاكيا

 -772نيكارغوا

 -741سنغافورة

 -771نيجيريا

 -749سلوفينيا

 -761النرويج

 -757الصومال

 -766باكستان

 -753جنوب السودان

 -764بنما

 -755سري النكا

 -779نيوي

 -767عمان
 -763باالو

 -765باراغواي
 -762بيرو

 -751جزر سليمان
 -756جنوب أفريقيا
 -754إسبانيا

 -752دولة فلسطين
 -751السودان

 -711تركيا

 -716أوغندا

 -714اإلمارات العربية المتحدة

 -712جمهورية تنزانيا المتحدة
 -711أوروغواي

 -711أوزبكستان
 -719فانواتو

 -711فنزويال (جمهورية -
البوليفارية)
 -717فييت نام
 -716اليمن
 -713زامبيا

 -714زمبابوي

CBD/COP/13/25
Page 11

المرفق الثاني

قائمة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي استلمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بين أكتوبر/تشرين األول
 1161و 61ديسمبر/كانون األول 1161
-7
-6
-3
-4
-5
-2
-1
-1
-9
-71
-77
-76
-73
-74
-75
-72
-71
-71
-79
-61
-67
-66
-63
-64
-65
-62
-61
-61
-69
-31
-37
-36
-33
-34
-35
-32
-31
-31

أفغانستان
ألبانيا
الجزائر
أندو ار
أنتيغوا وباربودا
أرمينيا
أستراليا
النمسا
أذربيجيان
البحرين
بنغالديش
بيالروس
بلجيكا
بليز
بنن
بوتان
البوسنة والهرسك
بوتسوانا
الب ارزيل
بروني دار السالم
بوركينا فاسو
بوروندي
كابو فيردي
كمبوديا
الكاميرون
كندا
تشاد
الصين
كولومبيا
جزر القمر
الكونغو
كوستاريكا
كوت ديفوار
كوبا
تشيكيا
جمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
الدانمرك

-39
-41
-47
-46
-43
-44
-45
-42
-41
-41
-49
-51
-57
-56
-53
-54
-55
-52
-51
-51
-59
-21
-27
-26
-23
-24
-25
-22
-21
-21
-29
-11
-17
-16
-13
-14
-15

دومينيكا
الجمهورية الدومينيكية
إكوادور
مصر
السلفادور
غينيا االستوائية
إريتريا
إستونيا
إثيوبيا
االتحاد األوروبي
فنلندا
فرنسا
غامبيا
جورجيا
ألمانيا
غرينادا
اليونان
غواتيماال
غينيا
غينيا -بيساو
غيانا
هنغاريا
الهند
إندونيسيا
إيران (جمهورية -
اإلسالمية)
العراق
آيرلندا
إيطاليا
جامايكا
اليابان
األردن
كيريباتي
قيرغيزستان
جمهورية الو الشعبية
الديمقراطية
التفيا
ليبريا
لبنان

-12
-11
-11
-19
-11
-17
-16
-13
-14
-15
-12
-11
-11
-19
-91
-97
-96
-93
-94
-95
-92
-91
-91
-99
-711
-717
-716
-713
-714
-715
-712
-711
-711
-719
-771
-777
-776
-773
-774

ليختنشتاين
مدغشقر
مالوي
ماليزيا
ملديف
مالي
مالطة
موريتانيا
المكسيك
منغوليا
المغرب
موزمبيق
ا
ميانمار
ناميبيا
ناورو
نيبال
هولندا
نيكارغوا
نيوزيلندا
النيجر
نيجيريا
نيوي
النرويج
باراغواي
بيرو
الفلبين
بولندا
قطر
جمهورية كوريا
جمهورية مولدوفا
رومانيا
االتحاد الروسي
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
ساموا
سان تومي وبرينسيبي
السنغال
صربيا
سيشيل
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-775
-772
-771
-771
-779
-761
-767
-766
-763
-764

سلوفاكيا
جزر سليمان
الصومال
جنوب أفريقيا
إسبانيا
سري النكا
السودان
سورينام
سوازيلند
السويد

-765
-762
-761
-761
-769
-731
-737
-736
-733
-734

سويس ار
طاجيكستان
تايلند
تيمور – ليشتي
توغو
تونغا
توفالو
أوغندا
أوكرانيا
اإلمارات العربية المتحدة

-735
-732
-731
-731
-739
-741
-747

-746

المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية
جمهورية تنزانيا المتحدة
أوروغواي
أوزبكستان
فنزويال (جمهورية -
البوليفارية)
فييت نام
زامبيا
زمبابوي
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المقرر - 1/31

إن مؤتمر األطراف،

التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين  33و 31من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

إذ يرحب بالتقدم المستمر نحو تحقيق الهدف  77من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،

واذ يرحب أيضا بوعد سيدني وااللتزامات ذات الصلة التي تعهد بها أعضاء االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومنظمات
أخرى في المؤتمر العالمي للحدائق لعام  ،6174المنعقد في سيدني ،بأستراليا ،واذ يالحظ نتائج مجلس الحفظ العالمي 6172
تسرع تنفيذ الخطة االستراتيجية
التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،المنعقد في هونولولو ،بهاواي ،وخصوصا االلتزامات التي ّ
للتنوع البيولوجي ،6161-6177
واذ يرحب أيضا بقرارات تنفيذ الرؤية االستراتيجية  6161-6111التفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات
البرية المهددة باالنقراض في االجتماع السابع عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية
12
المهددة باالنقراض ،وخصوصا الحكم بشأن تحسين االتساق مع تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ،6161-6177
واذ يشير إلى اعتماد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  696/29بشأن وضع صك دولي ملزم قانونا في إطار
اتفاقية األمم المتحدة لقاقون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية و
استغالله على نحو مستدام،
يعترف مع التقدير بالدعم المقدم من المنظمات الشريكة ،والجهات المانحة ،والحكومات المضيفة واألمين
-7
التنفيذي لتنظيم حلقات العمل اإلقليمية لبناء القدرات واألنشطة ذات الصلة بشأن تحقيق الهدفين  77و 76من أهداف أيشي
للتنوع البيولوجي؛
يقر بأن تحقيق الهدف  77من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي سيساهم في تنفيذ أهداف أيشي األخرى للتنوع
-6
ّ
13
البيولوجي ،واطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ،6131-6175والغايات ذات الصلة من أهداف التنمية
المستدامة ،والمواد  5و 1و 1من اتفاق باريس 14،وكذلك الوسائل المتعلقة بالتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه؛
يقر أيضا بالثغرة الكبيرة في تقييم حالة حفظ معظم المجموعات التصنيفية ،والنقص العام في المعلومات عن
-3
ّ
خطط حفظ األنواع؛
يرحب بخطة البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكير بشأن تحقيق الهدف  77من أهداف
-4
أيشي للتنوع البيولوجي التي اعتمدها وزراء البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكير على هامش الجزء الرفيع
المستوى من االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ،في كانكون ،بالمكسيك ،في  3ديسمبر/كانون
األول  15،6172ويحيط علما بإعالن شبكة أمريكا الالتينية للتعاون التقني في مجال الحدائق الوطنية ،والمناطق المحمية
األخرى واألحياء البرية ) (REDPARQUESبشأن مساهمة المناطق المحمية في تحقيق الرفاه والتنمية المستدامة المعتمدة في
16
 61أكتوبر/تشرين األول 6172؛
-5

يدعو األطراف ،حسب االقتضاء ومع مراعاة الظروف الوطنية ،إلى االضطالع بما يلي:

بذل جهود منسقة لتنفيذ اإلجراءات المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
(أ)
واالستراتيجيات األخرى ذات الصلة ،وحسب مقتضى الحال ،معالجة الثغرات المحددة من خالل حلقات العمل اإلقليمية لبناء
القدرات لتحقيق جميع عناصر الهدفين  77و 76من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

12
13
14
15
16

الق اررات  66-71و 63-71و 64-71و.65-71
قرار الجمعية العامة  ،613/29المرفق الثاني.
المعتمد في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
.UNEP/CBD/COP/13/INF/45
http://redparques.com/declaracion-de-redparques-a-la-cop13-cdb/
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مواصلة بذل الجهود لتحديد واستكشاف خيارات لحماية المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي
(ب)
وخدمات النظم اإليكولوجية ،مع األخذ بعين االعتبار التقدم المحرز في وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
بواسطة اتفاقية التنوع البيولوجي والمعايير لتحديد المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي التي اعتمدها مجلس االتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة ،والنظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة المدرجة في قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وقائمة مناطق
البحار الحساسة للغاية للمنظمة البحرية الدولية ،حسب مقتضى الحال ،ولدى إنشاء مناطق محمية جديدة و/أو توسيع المناطق
المحمية الحالية ،أو اتخاذ تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق ،أن تولى االعتبار الواجب للمناطق التي
من شأنها )7( :تحسين درجة التمثيل البيئي؛ ( )6زيادة الترابط؛ ( )3تعزيز إدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية
األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا؛ ( )4حماية موائل األنواع ،السيما األنواع المهددة باالنقراض واألنواع
المتوطنة والمهاجرة ،بما في ذلك من خالل آليات مثل المناطق المهمة للطيور والثدييات البحرية؛ ( )5توسيع تغطية المناطق
المهمة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ ( )2يتم تحديدها كمراكز منشأ أو مراكز للتنوع الجيني؛ ( )1تدار في
إطار العمل الجماعي بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وتعزيز إدماج هذه المناطق في المناظر الطبيعية
األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا ،حسب االقتضاء؛ ( )1وتنطوي على المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية التي تتداخل أقاليمها ،ومناطقها ومواردها مع المناطق المقترحة بشكل كامل أو جزئي ،وفقا
للتشريع الوطني ،من أجل الحصول على موافقتها المسبقة عن علم؛
السعي إلى إجراء المزيد من التقييمات المنهجية لفعالية إدارة المناطق المحمية ونتائج التنوع البيولوجي فيها،
(ج)
بما في ذلك ،حيثما أمكن ،تدابير الحفظ األخرى القائمة على أساس المناطق ،لتحسين فعالية اإلدارة من خالل سد الثغرات،
وتقديم معلومات ،على أساس طوعي ،عن النتائج إلى قاعدة البيانات العالمية بشأن فعالية إدارة المناطق المحمية ،التي يديرها
المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،حسب مقتضى الحال ،والترويج للقائمة الخضراء
لمناطق الحفظ والمناطق المحمية في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كمعيار طوعي لتعزيز وتشجيع فاعلية إدارة المناطق
المحمية؛
إجراء ،أو المشاركة في إجراء تقييمات ،حسب مقتضى الحال ،إلدارة المناطق المحمية الوطنية بهدف تعزيز
(د)
تنوع اإلدارة ،والفاعلية واإلنصاف في نظم المناطق المحمية واالعتراف بها وتحسينها؛
تعزيز الجهود التي تبذلها الستكمال التقييمات لحالة حفظ جميع المجموعات التصنيفية والموائل ووضع
(ه)
وتنفيذ خطط لحفظ األنواع والموائل ،السيما األنواع المهددة باالنقراض واألنواع المتوطنة؛
يدعو االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة إلى العمل مع األطراف
-2
والحكومات األخرى من أجل تحديث قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية ،وكذلك إلى المساهمة في تقييم التقدم
المحرز في تنفيذ الهدف  77من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
يدعو األطراف ،وحسب االقتضاء ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واتحاد الجمعيات المعنية بمناطق وأقاليم
-1
التراث األصلي والمجتمعي ( أراضي الشعوب األصلية والمناطق التي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية) )(ICCA
والشركاء اآلخرين ،بالتشاور مع األمانة ،إلى إعداد إرشادات طوعية وأفضل الممارسات بشأن تحديد واالعتراف باألراضي
والمناطق التي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك الحاالت التي تتداخل فيها مع المناطق المحمية،
ومساهمتها المحتملة في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
يدعو االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،والمنظمات الدولية واإلقليمية إلى تعزيز الجهود المتكاملة لدعم
-1
تنفيذ اإلجراءات من أجل تحقيق الهدف  76من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،مع مراعاة الجوانب اإلقليمية؛
يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،والشركاء المعنيين ،والوكاالت اإلقليمية ،ووكاالت التمويل الثنائية
-9
والمتعددة األطراف إلى أن تضطلع بما يلي ،بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ،مع مراعاة المعلومات المقدمة من
األطراف والحكومات األخرى وبالتشاور معها ،ورهناً بتوافر الموارد:
(أ)

إجراء استعراض للخبرات المتعلقة بما يلي:
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( )7

المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق ،مع مراعاة العمل المنفذ في
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وهيئات الخبراء األخرى المناسبة؛

( )6
( )3

التدابير اإلضافية لتعزيز إدماج المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس
المناطق ،في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاً؛

تعميم المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق عبر القطاعات للمساهمة
في أمور من بينها أهداف التنمية المستدامة وباعتبارها حلوال طبيعية لمكافحة تغير المناخ؛

( )4

نماذج الحوك مة الفعالة إلدارة المناطق المحمية ،بما في ذلك اإلنصاف ،مع مراعاة العمل الذي ينفذ في
إطار المادة (1ي)؛

تعزيز وضع مشاريع عالمية أو إقليمية بمقدورها دعم التقييمات الوطنية لفعالية اإلدارة واإلنصاف في
(ب)
المناطق المحمية وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة مع األطراف المهتمين؛
تيسير استكمال ال تقييمات لحالة حفظ األنواع ،السيما األنواع المهددة باالنقراض واألنواع المتوطنة ،وتمكين
(ج)
رصد حالتها وحفظها ،وفقا للعمليات الوطنية المعمول بها؛
تيسير دعم الشبكات على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي ،مثل  REDPARQUESوغيرها من المبادرات
(د)
اإلقليمية المهمة ،حسب مقتضى الحال ،لبناء القدرات ودعم تنفيذ اإلجراءات الوطنية المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي ،وحسب مقتضى الحال ،من خالل حلقات العمل اإلقليمية لتحقيق الهدفين  77و 76من أهداف أيشي
للتنوع ا لبيولوجي ،وتعزيز إعداد واستخدام وتبادل اإلرشادات التقنية ،وأفضل الممارسات ،واألدوات والدروس المستفادة ،وأنشطة
الرصد؛
-71

يطلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي:

أن يعد ،رهنا بتوافر الموارد المالية ،إرشادات طوعية بشأن العناصر المذكورة في الفقرة (9أ) أعاله ،مع
(أ)
مالحظة الدروس المستفادة من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقات ذات الصلة؛
أن ينظم حلقة أو حلقات عمل تقنية للخبراء ،رهنا بتوافر الموارد ،لتقديم مشورة علمية وتقنية بشأن التعريف،
(ب)
ونهج اإلدارة وتحديد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق ودورها في تحقيق الهدف  77من أهداف أيشي
ُ
للتنوع البيولوجي؛
ير عن التقدم المحرز بشأن ما ورد أعاله إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
أن يقدم تقر ا
(ج)
في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
(د)

أن يقدم أيضا تقري ار عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات اإلقليمية وفقا للفقرة  3من المقرر 37/71؛

 -77يدعو مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة إلى تيسير سبل مواءمة وضع وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمناطق
المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق في دورتي التجديد السادس والسابع لموارده مع اإلجراءات
الوطنية المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،وحسب مقتضى الحال ،من خالل حلقات العمل
اإلقليمية لتحقيق الهدفين  77و ،76وذلك بهدف تيسير الرصد واإلبالغ المنهجيين لنتائج تلك المشاريع حيث إنها تسهم في
تنفيذ خطط العمل الوطنية الرامية إلى تحقيق الهدفين  77و 76من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واألهداف األخرى ذات
الصلة.
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المقرر - 1/31

إن مؤتمر األطراف،

اإلجررر ار ات االسرررتراتيجية لتعزيرررز تنفيرررذ الخطرررة االسرررتراتيجية للتنررروع البيولررروجي

 1111-1133وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولروجي بمرا فري ذلرم مرا يتعلرق
بتعميم التنوع البيولوجي ودمجه داخل القطاعات وعبرها

إذ يشير إلى المادة (2ب) من االتفاقية ،التي تقتضي أن تدمج األطراف المتعاقدة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
المستدام ،إلى أقصى حد ممكن وحسب االقتضاء ،في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية أو الشاملة ذات الصلة،

واذ يشير أيضا إلى الفقرة  79من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  727/25التي أعلنت فيها الجمعية العامة الفترة
 6161-6177عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي،
واذ يشير كذلك إلى الفقرتين (71أ) و(ب) من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  17،6161-6177اللتين تدعوان
إلى الشروع في اتخاذ إجراءات للتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي من خالل التعميم وخفض الضغوط
المباشرة على التنوع البيولوجي من خالل إشراك القطاعات الرئيسية،

واذ يشير إلى الفقرة (1ج) من المقرر  ،7/76التي أشارت فيها األطراف إلى أن تحقيق معظم أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي سيتطلب تنفيذ حزمة من اإلجراءات التي تشمل عادة :األطر القانونية أو السياساتية؛ والحوافز االجتماعية االقتصادية
التي تتماشى مع هذه األطر؛ واشراك الجمهور وأصحاب المصلحة؛ والرصد؛ واإلنفاذ؛ مع ضمان اتساق السياسات بين
القطاعات والو ازرات الحكومية المعنية،

واذ يقر بأن إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في السياسات والخطط والبرامج القطاعية والشاملة لعدة قطاعات على
جميع المستويات يعد أم ار بالغ األهمية لتسخير فوائد تعزيز أوجه التآزر واتساق السياسات ،واذ يشير إلى الفقرة  9من المقرر
 ،31/71والفقرة  76من المقرر ،44/71
واذ يقر أيضا بما يلي:

الفرص التي تنشأ من التنفيذ المتكامل والمتعاضد لخطة التنمية المستدامة لعام  18،6131والخطة
(أ)
19
االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،6161-6177والخطة واطار العمل االستراتيجيين للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ( 20،)6171-6111واإلطار االستراتيجي المراجع  6179-6171لمنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة 21،لتحقيق األهداف والغايات المتفق عليها دوليا؛ مع األخذ في االعتبار السياسات الوطنية وظروف
النهج التي تعتمدها البلدان لتحقيق التنمية المستدامة على النحو المشار إليه في الوثيقة الختامية
البلدان واختالف الرؤى و ُ
22
لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة "المستقبل الذي نصبو إليه"؛
دور وأهمية بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،وكذلك
(ب)
المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،في المساهمة في النظم الغذائية والزراعة المستدامة؛
أن الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية ،والسياحة ،من بين قطاعات أخرى ،تعتمد
(ج)
اعتمادا كبي ار على التنوع البيولوجي ومكوناته ،وكذلك على وظائف النظم اإليكولوجية والخدمات التي تدعمها؛ وأن هذه
القطاعات تؤثر أيضا على التنوع البيولوجي من خالل مختلف العوامل المباشرة وغير المباشرة ،وأن فقدان التنوع البيولوجي
 17المقرر  ،1/31المرفق.
 18قرار الجمعية العامة  7/11المؤرخ  63سبتمبر/أيلول  6175بشأن "تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام  ،"6131المرفق.
 19مقرر مؤتمر األطراف  ،6/71المرفق.
 20اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،مؤتمر األطراف ،الدورة الثامنة ،مدريد 74-3 ،سبتمبر/أيلول ( 6111انظر
 ،ICCD/COP(8)/16/Add.1المقرر /3م أ.)1-
 21مؤتمر منظمة األغذية والزراعة ،الدورة الثامنة والثالثون ،روما 66-75 ،يونيه/حزيران .C 2013/7 ،6173
 22قرار الجمعية العامة  ،611/22المرفق.
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المترتب على ذلك قد يؤثر سلبا على هذه القطاعات ،ويحتمل أن يهدد األمن الغذائي والتغذية وتوفير خدمات ووظائف النظم
اإليكولوجية ذات األهمية الحيوية للبشرية؛
أن المنافع الناجمة ع ن الزراعة والحراجة ومصايد األسماك على حفظ التنوع البيولوجي يمكن أن تكون كبيرة
(د)
فيما يتجاوز التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ،وخاصة في حالة المجتمعات المحلية التقليدية والشعوب األصلية؛
واذ يشير إلى المقرر  2/5والمقرر  77/1اللذين أوصى فيهما بأن تعزز األطراف والحكومات األخرى تطبيق نهج
النظام اإليكولوجي في جميع القطاعات التي قد يكون لها آثار محتملة على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية،

واذ يقر بأن تعميم التنوع البيولوجي عبر الغابات ،والزراعة ،ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية والسياحة ،من
بين قطاعات أخرى ،أمر ضروري لوضع حد لفقدان التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،

واذ يشير إلى أن اإلرشادات ذات الصلة في هذا الصدد متاحة في برامج العمل في إطار االتفاقية ،وال سيما برامج
العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي ،والتنوع البيولوجي للغابات والتنوع البيولوجي البحري والساحلي،

واذ يالحظ أهمية خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي 23في تمكين الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية من مواصلة معالجة اعتبارات التنوع البيولوجي في الزراعة والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء
المائية ،والسياحة،

واذ يقر بأن حدوث تغييرات جوهرية في أنماط االستهالك واإلنتاج لضمان طرائق إنتاج مستدامة ،وكذلك السياسات
المتعاضدة والتدابير القانونية والتقنية والمالية في قطاعات منها الزراعة والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية،
والسياحة ،يشكل عنص ار أساسيا لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ،6131

واذ يقر أيضا بأن الغاية  9من الهدف  75من أهداف التنمية المستدامة تدعو إلى دمج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع
البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي ،والعمليات اإلنمائية واستراتيجيات الحد من الفقر والحسابات،
واذ يشير إلى إرشادات تشيناي لتنفيذ دمج التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر،

24

النهج
تنص على أن "نعترف باختالف ُ
واذ يشير أيضا إلى الفقرة  59من خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030التي ّ
والرؤى والنماذج واألدوات المتاحة لكل بلد ،وفق ظروفه وأولوياته الوطنية ،في سعيه إلى تحقيق التنمية المستدامة ،ونؤكد من جديد
أن كوكب األرض ونظمه اإليكولوجية هي بيتنا المشترك وأن ”أمنا األرض“ تعبير شائع في عدد من البلدان والمناطق"،
25

واذ يرحب باإلصدار األول من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي المحلي،

واذ يقر بأن وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية الناشئة في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة
على المناطق تسهم في إنتاجية العديد من القطاعات ،بما فيها الزراعة والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية
والسياحة  ،وأن من المطلوب التعاون مع هذه القطاعات من أجل زيادة الترابط في نظم المناطق المحمية وبينها وغيرها من
النظم أو التقليل من هذه اآلثار،
التدابير الفعلية لحفظ المناطق ،وتجنب اآلثار السلبية المحتملة لهذه القطاعات على هذه ُ
واذ يقر أيضا بأن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والزراعة التقليدية والغابات ومصايد األسماك والسياحة على
صعيد المجتمع المحلي ،تسهم إسهاما مهما في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وفي تحقيق أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي،

واذ يقر كذلك بأ ن القطاعات األخرى ،بما في ذلك الصناعات االستخراجية مثل النفط والغاز والتعدين ،وكذلك
الصناعات التحويلية والبناء التجاري والسكني ،لها القدرة على التأثير سلبا على التنوع البيولوجي،

23
24
25

المقرر  ،76/76المرفق.
المقرر  ،5/76المرفق.
برنامج شعوب الغابات ،المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ( .)6172التوقعات

العالمية للتنوع البيولوجي المحلي ،مساهمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي -6177
 .6161تكملة للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجيMoreton-in-Marsh, England .
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واذ يقر بأهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك قطاع األعمال ،ومع الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية ،لتحقيق أهداف االتفاقية،
واذ يقر أيضا بالحاجة إلى إشراك جميع مستويات وقطاعات الحكومة لتحقيق أهداف االتفاقية،

واذ يأخذ في االعتبار تقرير واستنتاجات حلقة عمل الخبراء الدوليين بشأن تعميم التنوع البيولوجي 26والتي عقدت في
مكسيكو سيتي من  71إلى  79نوفمبر/تشرين الثاني  ،6175واذ يعرب عن تقديره لحكومة المكسيك على استضافة حلقة العمل
ولحكومة سويس ار على ما قدمته من دعم،

يرحب بإعالن كانكون بشأن تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من أجل الرفاه 27،الذي اعتمد
-7
خالل الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ،عام  ،6172الذي التزم فيه الوزراء ورؤساء الوفود
األخرى بأن يدمجوا ،بطريقة منظمة ومتسقة ،إجراءات لحفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واستخدامها المستدام
وادارتها واستعادتها في إطار السياسات والخطط والبرامج القطاعية وعبرها ،وكذلك اتخاذ تدابير قانونية وادارية وعلى صعيد
الميزانيات؛

يحث األطراف ،ويدعو الحكومات األخرى إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تعميم حفظ التنوع البيولوجي
-6
واستخدامه المستدام في مختلف القطاعات وعبرها ،بما في ذلك الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية،
والسياحة على جميع المستويات والنطاقات ،بما في ذلك عن طريق إشراك أصحاب المصلحة المعنيين من خالل منابر متعددة
القطاعات واألخذ بعين االعتبار المعايير ذات الصلة واإلرشادات المتصلة بأفضل الممارسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في
هذه القطاعات؛ ورفع تقارير عن خبراتها إلى األمانة؛
تعزيز تعميم التنوع البيولوجي من خالل العمليات الدولية ذات الصلة

يرحب باعتماد اتفاق باريس 28،ونتائج الدورة الثانية عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة
-1
30
29
لمكافحة التصحر ،واعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  6131وأهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة ،وخطة عمل أديس
أبابا 31،ومسار ساموا 32،واطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  33،1111-1135واألطر السياساتية ،واإلرشادات،
واألدوات ذات الصلة بالزراعة ومصايد األسماك والحراجة التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،واألطر
األخرى المتفق عليها دوليا؛
-4
النظم اإليكولوجية؛

يرحب باإلطار المفاهيمي للمنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات

34

يدعو األطراف والحكومات األخرى أن تستخدم ،وفقا ألولويات وسياسات كل بلد ،إرشادات منظمة األغذية
-5
35
والز ارعة المتعلقة بالتنوع البيولوجي والزراعة ومصايد األسماك والغابات ،بما في ذلك العناصر الخمسة التي وضعتها منظمة
26
27
28
29
30
31
32
33

.UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/52
.UNEP/CBD/COP/13/24
الذي اعتمد في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (األمم المتحدة ،مجموعة المعاهدات ،السجل رقم .)54773-7
انظر الوثيقة .ICCD/COP(12)/20/Add.1
قرار الجمعية العامة  7/11المؤرخ  65سبتمبر/أيلول  6175والمعنون "تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام ."6131
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  /373/29المرفق.
قرار الجمعية العامة  ،75/29المرفق.
قرار الجمعية العامة  ،613/29المرفق الثاني.

http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/Decision%20IPBES_2_4.pdf 34
35

يشمل

ذلك ما

يلي :الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للتربة ،المتاحة

http://www.fao.org/documents/card/en/c/0549ec19 -2d49-4cfb-9b96-bfbbc7cc40bc/

والخطوط التوجيهية لتقييم استدامة النظم الغذائية والزراعية ،المتاح على الرابط اإللكتروني:
http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/

على الرابط اإللكتروني:
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الفاو كأساس إلقامة سياسة حوار وترتيبات الحوكمة لتحديد مسارات التنمية المستدامة من خالل أهداف التنمية المستدامة
والقطاعات والى جانب سالسل القيمة ذات الصلة ،التي اعتمدتها مجلس منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة خالل الدورة
36
الخامسة والخمسين بعد المائة؛
يرحب بمنبر التنوع البيولوجي والقطاعات الزراعية الذي أطلقته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لفائدة
-6
الحكومات ومجتمعات الممارسة وأصحاب المصلحة اآلخرين بغية مد الجسور بين القطاعات ،وتحديد أوجه التآزر ومواءمة
األهداف ووضع نهج متكاملة ومشتركة بين القطاعات لتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األسماك؛

يحيط علما بالمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات
-7
37
في سياق األمن الغذائي الوطني ،والتي أقرتها لجنة األمن الغذائي العالمي ،ويشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى
االستفادة ،حسب االقتضاء ،من هذه اإلرشادات لتعزيز ضمان حقوق الحيازة وامكانية الحصول المنصف على األراضي
ومصايد األسماك والغابات؛
يحيط علما أيضا بخطط العمل العالمية التي اعتمدتها هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وأقرها مؤتمر
-8
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بشأن الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والحرجية؛

يقر بالترابط القوي بين الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  1111-1133وأهداف التنمية المستدامة التي
-9
أدرج فيها التنوع البيولوجي في أهداف وغايات عديدة؛

 -31يقر أيضا بأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  1111يوفر فرصة كبيرة لتعميم التنوع البيولوجي ،ولتحقيق
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1111-1133؛

 -33يهيب باألطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى اتخاذ تدابير لدعم وضمان وجود روابط وثيقة بين العمليات
المتعلقة بالتنوع البيولوجي والعمليات الدولية األخرى واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف ،وتعزيز أوجه التآزر بينها ،لتنفيذ
مختلف أهدافها والتزاماتها بطريقة متسقة ،وواضحة ،ومتعاضدة ،والى إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في مشاركتها في هذه
العمليات المختلفة ،حسبما يكون مناسبا ،وتنفيذ األهداف وااللتزامات في إطار االتفاقية والعمليات الدولية ذات الصلة بطريقة
متسقة؛
 -31يحيط علما بالتقدم المحرز فيما يخص التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمة الدولية لألخشاب
االستوائية نحو تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  1111-1133وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها
من خالل تنفيذ مبادرة تعاونية مشتركة بين المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية واتفاقية التنوع البيولوجي من أجل التنوع
البيولوجي للغابات االستوائية بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمة الدولية لألخشاب
االستوائية ،ويدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تشجيع تنفيذ هذه المبادرة المتعلقة باإلدارة المستدامة
للغابات؛

 -31يدعو إلى العمل على أخذ العمل في إطار الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي في االعتبار في
مواصلة العمل بشأن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،وذلك لتضمين تعميم التنوع البيولوجي بقوة في اإلبالغ عن أهداف
التنمية المستدامة؛
 -34يحث األطراف ،عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ،1111على تعميم التنوع البيولوجي في تنفيذ جميع
أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة ،وبالتالي تعزيز الروابط بين الجهود المبذولة لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
للتنوع البيولوجي واستراتيجيات وخطط عمل أهداف التنمية المستدامة؛

والخطوط التوجيهية لدعم السياسات من أجل تعزيز تكثيف اإلنتاج المستدام وخدمات النظم اإليكولوجية ،المتاح على الرابط اإللكتروني:
http://www.fao.org/ag/ca/CA-Publications/ICM19.pdf
 36التقرير  .CL155العناصر الخمسة متاحة في .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/54 :منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،

 .6176وضع رؤية مشتركة الستدامة األغذية والزراعة :المبادئ واالتجاهات .متاح على.http://www.fao.org/3/a-i3940e :
 37منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .1131 ،ويتاح على.http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf :
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 -35يهيب باألطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى النظر في استخدام نهج متكامل نحو تنفيذ خطة 1111
وأهداف التنمية المستدامة وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

 -36يحيط علما بالعمل الذي تقوم به منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن تعميم التنوع
البيولوجي في سياسات التنمية ،ويشجع المنظمة على مواصلة هذا العمل؛
التعميم الشامل لعدة قطاعات

-37

يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى على أن تضطلع ،حسب االقتضاء ،بما يلي:

الحد من فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره ،من خالل تنفيذ استراتيجيات قطاعية وشاملة لعدة قطاعات
(أ)
واإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية التي تعزز الممارسات المستدامة ،حسب االقتضاء،
النهج المكانية واإلقليمية
وتحديد التدابير الممكنة للمساهمة في صحة النظم اإليكولوجية وقدرتها على الصمود ،والنظر في ُ
وكذلك في ا لتدابير المناسبة لتعزيز الحفظ واستعادة المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات ووظائف النظم
اإليكولوجية ،وموائل األنواع المهددة باالنقراض ،وانتعاش األنواع المهددة باالنقراض؛
وضع أطر سياساتية متسقة وشاملة من شأنها دمج التنوع البيولوجي عبر القطاعات وأن تتبادل خبراتها،
(ب)
وأفضل الممارسات ودراسات الحالة في هذا الصدد من خالل الوسائل المالئمة ،مثل آلية غرفة تبادل المعلومات؛
النهج المختلفة التي تعتمدها الشعوب
(ج)
االعتراف بالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام فضال عن ُ
األصلية والمجتمعات المحلية في مساعيها للحفاظ على التنوع الوراثي ،وتقليص فقدان الموائل والتنوع البيولوجي ،والتشجيع على
نهج منصف وتشاركي في مجال إدارة النظم اإليكولوجية الحرجة واستعادتها؛
إنشاء وتعزيز آليات تنسيق مشتركة بين القطاعات ،حسب االقتضاء ،من شأنها التمكين من تعميم التنوع
(د)
البيولوجي في قطاعات الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية والسياحة وغيرها من القطاعات ،وتحديد
مراحل رئيسية لتعميم التنوع البيولوجي في الخطط الوطنية؛
المشاركة في أنشطة إقامة شبكات فيما بين مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في القطاعات اإلنتاجية ذات
( ه)
الصلة ،بما في ذلك القطاع الخاص والقطاع العام ،من أجل زيادة تعميم التنوع البيولوجي عبر مختلف القطاعات ذات الصلة؛
والطبيعة؛

(و)

االعتراف وادماج ُنهج للعيش في وئام مع الطبيعة ،حسب االقتضاء ،وتشجيع إقامة عالقة وئام مع الشعوب

تعزيز رصد استخدام الموارد الطبيعية ،مثل األراضي والتربة والمياه في جميع القطاعات ،بما فيها قطاعات
(ز)
الزراعة والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية والسياحة ،من بين أمور ،وتحسين جمع وادارة البيانات وفرص وصول
عامة الجمهور إلى بيانات الرصد؛
واذ يشير إلى الفقرة (1ط) من المقرر  ،11/31االستفادة من معايير االستدامة الطوعية و/أو من نظم
(ح)
إصدار الشهادات الطوعية ،والنهوض بتطويرها ،حسب االقتضاء وحيثما وجدت ،وفقا للظروف والتشريعات الوطنية ،وباالتساق
وباالنسجام مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ،للسلع والخدمات المنتجة على نحو مستدام ،وتشجيع إدماج اعتبارات التنوع
البيولوجي في سياسات المشتريات ،مع مراعاة خصوصيات البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة
النامية ،فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
 -38يدعو األطراف والحكومات األخرى ،بالتعاون مع المنظمات والمبادرات الوطنية والدولية ذات الصلة،
وضمن قدراتها الوطنية ،حسب االقتضاء ووفقا للتشريعات الوطنية إلى االضطالع بما يلي:

إدخال أو تعزيز تدابير لزيادة الوعي بالقيم المتعددة للتنوع البيولوجي من خالل ،على سبيل المثال ،وضع
(أ)
أدوات اتصال لتأخذ في االعتبار حجم المشكلة والمنافع المحتملة من العمل اإليجابي ،واالستفادة من االتصاالت القائمة على
األدلة التي تُنقل بطريقة مقنعة وفعالة إلى صناع القرار ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والقطاع الخاص ،ومالك
األراضي من الخواص وأصحاب المصلحة اآلخرين؛
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إدخال أو توسيع نطاق استخدام المحاسبة االقتصادية البيئية ومحاسبة رأس المال الطبيعي ،وغيرها من
(ب)
األساليب والمنهجيات الخاصة ب تقييم القيم المتعددة للتنوع البيولوجي ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك إسهامات العمل الجماعي
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وتدابير حفظ المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق،
وأهمية العيش في وئام مع الطبيعة ،مع التشجيع على إقامة عالقة وئام مع الشعوب والطبيعة؛
اتخاذ تدابير لتحسين فعالية تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية ،بما في ذلك عن طريق
(ج)
تعزيز تطبيق منهجيات التقييمات البيئية االستراتيجية ،وباستخدام أدوات لتقييم اآلثار المحتملة على التنوع البيولوجي ووظائف
وخدمات النظم اإليكولوجية ،بما في ذلك على القدرة على الصمود؛
38

استعراض ،بما يتماشى مع المراحل الرئيسية لتنفيذ الهدف  1من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،
(د)
السياسات والتشريعات الوطنية من أجل تشجيع تحديد األحكام التي لها آثار إيجابية وتلك التي لها آثار سلبية على تنفيذ
االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،1111-1133والنظر في تعديل األحكام التي لها آثار سلبية ،بما في ذلك ما
يتعلق بالشفافية في اتخاذ القرار والحصول على المعلومات؛
استعراض تنفيذ تدابير التعميم الشامل لعدة قطاعات المبذولة على المستوى الوطني ،بما في ذلك اآلليات
( ه)
المؤسسية الوطنية لدعم تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،1111-1133وتحديد الثغرات ،إن وجدت،
وتعزيز هذه التدابير ،حسب االقتضاء؛
وضع ،حسب االقتضاء ووفقا للظروف الوطنية ،أطر قانونية أو تدابير إدارية الستخدام األراضي التي تعزز
(و)
حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،مع االعتراف بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في األراضي والموارد؛
التعميم في قطاعات محددة
الزراعة

 -39يقر بأهمية التنوع البيولوجي في تحقيق األمن الغذائي والتغذية وبدوره في صحة اإلنسان ورفاهه ،بما في
ذلك من خالل إنتاج األغذية ،واأللياف ،والوقود الحيوي ،والنباتات الطبية ،وكذلك من خالل مساهمته في عمليات النظم
اإليكولوجية والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه؛

 -11يقر أيضا بأن الزراعة تعتمد على التنوع البيولوجي ،وكذلك على وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية التي
يدعمها ،مع اإلقرار أيضا بأن بعض الممارسات اإلدارية للمزارع والمراعي تحافظ على الموائل في مجموعة متنوعة من
المناطق الزراعية التي تدعم التنوع البيولوجي؛
-13
التنوع البيولوجي؛

يقر كذلك بأن هناك حاليا العديد من الممارسات الزراعية غير المستدامة التي قد يكون لها آثار كبيرة على

 -11يقر بالهدف  1من أهداف التنمية المستدامة ،الذي يشير إلى القضاء على الجوع ،وتحقيق األمن الغذائي،
وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة ،وغايتيه  4و 5اللتين تشيران إلى نظم اإلنتاج الغذائي المستدامة ،والحفاظ على
التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات المدجنة واألليفة وما يتصل بها من أنواع برية؛

 -11يقر بأهمية مراكز المنشأ ،وتوطين وتنويع نباتات المحاصيل باعتبارها مصادر للتنوع الو ارثي المهم لتحسين
نباتات المحاصيل وكذلك كمصادر محتملة لمحاصيل جديدة تفيد رفاه البشرية؛

 -14يشير إلى أنه اتُفق ،في المقرر  ،3/9على أن برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي ،بما في
ذلك مبادراته الدولية الثالث المتعلقة بحفظ الملقحات واستخدامها المستدام ،واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للتربة ،والتنوع
البيولوجي لألغذية والتغذية ،ال ي ازل يقدم إطا ار مناسبا لتحقيق أهداف االتفاقية؛

38

المقرر .3/12
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 -15يشير أيضا إلى أن أحد استنتاجات اإلصدار الرابع من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 39وتقييماته
الداعمة ينص على أن معالجة الضغوط على التنوع البيولوجي الناشئة عن النظم الغذائية سيكون حيويا في نجاح الخطة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي  40،1111-1133وأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق نظم غذائية مستدامة؛

 -16يالحظ أن الطلب المتزايد على السلع الغذائية والزراعية سيزيد من الضغوط على التنوع البيولوجي ما لم
تعالج تلك الضغوط بشكل مناسب؛

 -17يشجع األطراف على اإلقرار بأهمية المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الستدامة
الزراعة والتي تتواءم مع نظرتها للعالم ( )cosmovisiónوتؤيد التنوع والتناوب اإليكولوجي والزراعة الحراجية ،والتشجيع على
الزراعة المجتمعية واألسرية ،إلى جانب اإليكولوجيا الزراعية ،بهدف تعزيز اإلنتاج المستدام وتحسين التغذية؛
 -18يشجع أيضا األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى إعداد ،حسب االقتضاء ،أطر سياساتية الستخدام
األراضي تعكس األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي ،التي يسترشد بها في صنع القرار على مختلف نطاقات ومستويات اإلدارة،
من أجل عدة أمور من بينها تعزيز الزيادات المستدامة في اإلنتاجية وتنويع اإلنتاج لألراضي الزراعية والمراعي القائمة مع
تعزيز خدمات ووظائف النظم اإليكولوجية ،بما في ذلك الخدمات والوظائف التي تسهم في اإلنتاج الزراعي (مثل التلقيح،
ومكافحة اآلفات ،وتوفير المياه ،ومكافحة التعرية) ،وأيضا مع حماية واستعادة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،وتعزيز
الترابط في المناظر الطبيعية األرضية؛

 -19يشجع كذلك األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى تشجيع القيام بالمزيد من البحث والتطوير بشأن زيادة
اإلنتاجية المستدامة بناء على خدمات ووظائف النظم اإليكولوجية ذات الصلة بالزراعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
 -11يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى تعزيز ودعم ،حسب االقتضاء ،اإلنتاج الزراعي المستدام،
الذي يمكن أن يشمل زيادة اإلنتاجية على أساس اإلدارة المستدامة لخدمات ووظائف النظم اإليكولوجية ،وتنويع الزراعة والنهج
الزراعية اإليكولوجية والزراعة العضوية ،عن طريق استخدام مجموعة متنوعة من المحاصيل والثروة الحيوانية المكيفة على نحو
جيد ،وأصنافها وسالالتها ،والتنوع البيولوجي المرتبط بها في النظم الزراعية ،بما في ذلك الملقحات ،وكائنات مكافحة اآلفات،
والكائنات الحية المتواجدة في التربة التي تعزز تدوير المغذيات ،وبالتالي تقليل أو استبدال الحاجة إلى مدخالت كيميائية؛

 -13يشجع أيضا األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى تعزيز ودعم ،حسب االقتضاء ،تطوير االبتكار
التكنولوجي والمعارف التقليدية ونقلها واستخدامها وتحسينها ،وكذلك تطوير أدوات واستراتيجيات ابتكارية ،تكون مستدامة
ومالئمة للتنوع البيولوجي ،من شأنها المساعدة على زيادة اآلثار اإليجابية للزراعة على التنوع البيولوجي وتقليص آثارها
السلبية ،مما سيسهم في منافع من بينها اإلدارة المتكاملة والفعالة والمستدامة للطاقة وموارد المياه والتربة؛

 -11يشجع كذلك األطراف ويدعو الحكومات األخرى ،حسب االقتضاء ،إلى استخدام مزيج مناسب من التدابير
التنظيمية والتحفيزية التي تتواءم مع األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي ،بما في ذلك القضاء على الحوافز الضارة بالتنوع
البيولوجي والتخلص منها تدريجيا واصالحها من أجل جملة أمور من بينها الحد من فقدان الموائل وتدهورها وتجزؤها ،وزيادة
كفاءة استخدام المياه واألسمدة ومبيدات اآلفات وتجنب استخدامها غير المناسب ،والتشجيع على توجيه المصادر العامة
والخاصة للتمويل إلى الممارسات التي تحسن استدامة اإلنتاج مع الحد من فقدان التنوع البيولوجي ،وتشجيع ودعم استعادة
النظم اإليكولوجية التي توفر الخدمات األساسية بطريقة تلبي احتياجات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وال تتسبب في
ضرر للنظم اإليكولوجية األخرى ،وبما يتسق مع التشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية؛
 -11يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى ،إلى الحد من الفاقد والهدر في جميع مراحل اإلنتاج واالستهالك
في النظام الغذائي ،بما في ذلك الحد من الخسائر بعد الحصاد؛

.https://www.cbd.int/gbo4/ 39
 40المقرر  ،1/31المرفق.
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 -14يشجع أيضا األطراف ويدعو الحكومات األخرى وأصحاب المصلحة إلى تعزيز أفضل الممارسات من
مختلف القطاعات ،مثل تنظيم حمالت للحد من هدر األغذية ،وتعزيز سالسل االستهالك واإلنتاج واإلمداد المستدامة ،وتبادل
الدروس المستفادة؛

 -15يشجع كذلك األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى الحفاظ على التنوع الجيني لموارد األغذية والزراعة
وأنواعها األصلية /األنواع التي يجمعها المزارعون وأقاربها البرية كمسار رئيسي لتحقيق اإلنتاجية المستدامة والمكاسب الغذائية،
وال سيما في مراكز التنوع الجيني؛

 -16يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى ،حسب االقتضاء ،إلى دعم نماذج التنمية الزراعية التي تتسق
مع اإلطار االستراتيجي المراجع  1139-1131لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 41وتطبيق ،حسب االقتضاء ،المبادئ
الطوعية لالستثمار المسؤول في النظم الزراعية والغذائية التي وافقت عليها لجنة األمن الغذائي العالمي في أكتوبر/تشرين األول
 42،1134باإلشارة على وجه الخصوص إلى أهمية الزراعة األسرية صغيرة الحجم ،والرعي في ضوء هيمنتها في مجال األمن
الغذائي والتغذية ،والحد من الفقر والعدالة االجتماعية في الزراعة وجهود حفظ التنوع البيولوجي؛
 -17يرحب بمبادرات القطاع الخاص والمؤسسات المالية للقضاء على إزالة الغابات الناجمة عن إنتاج السلع
األساسية الزراعية وعن العمليات الزراعية عبر سالسل اإلمدادات الخاصة بها ،ويشجع المزيد من الشركات على اعتماد وتنفيذ
التزامات مماثلة؛
 -18يرحب أيضا بالتقييم بشأن الملقحات ،والتلقيح وانتاج األغذية الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،ويالحظ أهمية المقرر 35/31؛

يالحظ إعداد "التقرير المرحلي القتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي من أجل األغذية
-19
والزراعة" 43والتقرير األول عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم الصادر عن منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة؛

 -41يدعو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،وهيئتها المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة ولجنتها
المعنية بالزراعة إلى ما يلي:

تقديم مزيد من الدعم لوضع وتنفيذ التدابير واإلرشادات واألدوات الالزمة لتعزيز تعميم التنوع البيولوجي في
(أ)
قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية واألغذية والتغذية ،وتقييم فعاليتها ،بهدف دعم البلدان األعضاء في التحول إلى نظم
غذائية وزراعية مستدامة؛
(ب)

النظر في وضع خطة عمل عالمية على أساس تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم؛

(ج)

تقديم معلومات عن التقدم المحرز إلى الهيئات ذات الصلة في إطار االتفاقية؛

يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى ،حسب االقتضاء ،إلى تنفيذ المعاهدة الدولية بشأن الموارد
-47
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع
الناشئة عن استخدامها ،بطريقة متعاضدة؛
الغابات

يقر بدور التنوع البيولوجي للغابات في الحفاظ على خدمات ووظائف النظم اإليكولوجية التي تسهم في
-46
التنمية المستدامة ،والقضاء على الفقر وتحقيق رفاه اإلنسان ،بما في ذلك من خالل توفير األغذية ،واألعالف ،والمياه،
واألخشاب ،واأللياف ،والوقود ،والدواء ،والترفيه ،فضال عن التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه ،مع مالحظة األهمية
الخاصة للغابات األصلية والطبيعية بالنسبة للتنوع البيولوجي؛

 41مؤتمر منظمة األغذية والزراعة ،الدورة الثامنة والثالثون ،روما 11-35 ،يونيه/حزيران .C2013/7 ،1131
.CFS/2014/41/4 Rev.1 (http://www.fao.org/3/a-ml291e.pdf) 42
.UNEP/CBD/SBI/INF/18 43
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-43
البيولوجي؛

يقر أيضا بأنه ال تزال هناك غابات مدارة وفقا لممارسات غير مستدامة ،لها آثار سلبية كبيرة على التنوع

يقر كذلك بالهدف  75من أهداف التنمية المستدامة وغايته  6التي تشير إلى اإلدارة المستدامة لجميع أنواع
-44
الغابات ،ووقف إزالة الغابات ،واستعادة الغابات المتدهورة ،وزيادة التشجير واعادة التشجير بصورة كبيرة بحلول عام 6161؛

يالحظ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  33/6175بشأن الترتيب الدولي المتعلق بالغابات لما بعد
-45
عام  ،6175الذي يؤكد المساهمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية لجميع أنواع الغابات في تحقيق خطة التنمية المستدامة
لعام  ، 6131والذي أقر المجلس فيه بالتقدم الذي أحرزته البلدان وأصحاب المصلحة نحو تحقيق اإلدارة المستدامة للغابات ،مع
النهج والنماذج واألدوات لتحقيق التنمية المستدامة؛
مراعاة اختالف الرؤى و ُ
يالحظ أيضا قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،91/26الذي يصف اإلدارة المستدامة للغابات ،ويشير
-42
إلى عناصرها المواضيعية السبعة ،التي اعتمدها منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات؛

يالحظ كذلك عناصر إعالن ديربان 44،الصادر عن مؤتمر الحراجة العالمي الرابع عشر ،والتي تعزز
-41
الحاجة إلى فهم أعمق للدور األساسي للتنوع البيولوجي في أداء النظم اإليكولوجية للغابات؛

يالحظ المبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للغابات المدارية الطبيعية ،والمبادئ التوجيهية للمنظمة
-41
الدولية لألخشاب االستوائية/االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعام  6119بشأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في
غابات إنتاج األخشاب االستوائية 45،فضال عن األدوات والمبادئ التوجيهية األخرى ذات الصلة التي أعدتها المنظمات
األعضاء في الشراكة التعاونية في مجال الغابات لتفعيل اإلدارة المستدامة للغابات ،وضمان حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
المستدام؛
يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى إيالء االعتبار الواجب للتنوع البيولوجي ،عند تنفيذ
-49
76
اإلجراءات المنصوص عليها في المادة  5من اتفاق باريس؛

يشجع أيضا األطراف ويدعو الحكومات األخرى ،وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين ،بما فيهم الشعوب
-51
46
األصلية والمجتمعات المحلية ،إلى االستفادة من صك األمم المتحدة المتعلق بالغابات ،والمساهمة في تحضير الخطة
االستراتيجية  6131-6171للترتيب الدولي المتعلق بالغابات ،في إطار منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات ،مع ضمان
إيالء االعتبار الواجب للتنوع البيولوجي ،بهدف التشجيع على نهج متسق ومنسق لدعم تحقيق االلتزامات واألهداف المتعددة
األطراف ذات الصلة بالغابات ،بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
يشجع كذلك األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز وعي جميع أصحاب
-57
المصلحة ومشاركتهم في وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات لإلدارة المستدامة للغابات ،بما في ذلك بشأن تدابير لحفظ التنوع
البيولوجي واستعادته واستخدامه المستدام ،مع اإلقرار بأهمية ممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ودور التجدد
الطبيعي في النظم الحية؛
يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى تعزيز مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية كجزء
-56
من استراتيجية لحماية الغابات ،وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ورفاهية وسبل كسب عيش هذه المجتمعات؛

يشجع أيضا األطراف ويدعو الحكومات األخرى ،حسب االقتضاء ،إلى تهيئة ظروف مواتية ،وتعزيز إنفاذ
-53
القوانين واللوائح ،والتشجيع على اعتماد ممارسات اإلدارة المستدامة للغابات في قطاع الغابات ،ويشجع الشركات المعنية
بالغابات ومالكي الغابات على دمج االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وحفظه واستعادته في عمليات إعداد واستخدام خطط
إدارة الغابات أو معايير االستدامة الطوعية و/أو خطط إصدار الشهادات الطوعية ،أو األدوات والمبادئ التوجيهية أو اآلليات
الطوعية األخرى؛
44

.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Durban_Declaration_1.pdf

.http://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=1918&no=0&disp=inline 45
 46انظر قرار الجمعية العامة  399/71المؤرخ  11ديسمبر/كانون األول .1135
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يشجع كذلك األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى استخدام أو تطوير أو تعزيز آليات الرصد والتقييم
-54
آلثار السياسات والبرامج والخطط والمشاريع واالستراتيجيات ذات الصلة باألنشطة الحرجية ،وتقديم تقارير عن األنشطة المفيدة
للتنوع البيولوجي ورصد حالة التنوع البيولوجي باستخدام منهجيات الرصد المختلفة ،مثل نظم رصد الغابات أو التنوع البيولوجي
التي توفر معلومات عن الصحة المتكاملة للنظم اإليكولوجية للغابات؛
يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى تعزيز جهودها الرامية إلى إنشاء وصيانة و/أو تطوير
-55
شبكات المناطق المحمية للغابات الوطنية أو اإلقليمية المدارة والمتصلة ،مع إعطاء األولوية للشبكات القائمة ،وعند االقتضاء،
تطبيق أدوات التخطيط المكاني واستخدام األراضي لتحديد المناطق ذات األهمية الخاصة لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
للغابات وحفظه واستعادته ،بما في ذلك في المناطق العازلة ،ويدعو ،في هذا الصدد ،المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية
ودولها األعضاء إلى مواصلة تنفيذ المبادرة المشتركة بين المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية واتفاقية التنوع البيولوجي في
مجال التنوع البيولوجي للغابات االستوائية؛
ث األطراف ويدعو الحكومات األخرى ،حسب االقتضاء ،باالتساق وباالنسجام مع االتفاقية وااللتزامات
 -52يح ّ
الدولية األخرى ذات الصلة ،إ لى تشجيع اإلدارة المستدامة للغابات من أجل تحقيق نتائج التنوع البيولوجي ،بما في ذلك تشجيع
االستهالك واإلنتاج المستدامين للمنتجات الحرجية؛

ث أيضا األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى استخدام وتطوير وتعزيز الحوكمة والسياسات
 -51يح ّ
والممارسات ،وأن تتعاون ،حسب االقتضاء ،داخل الهيئات الدولية ومن خاللها وعن طريق اتفاقات من أجل تشجيع منتجات
حرجية مشروعة ومستدامة ومحاربة قطع األشجار غير المشروع واالتجار المرتبط به ،بما يتسق ويتماشى مع االتفاقية
وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة ،بما في ذلك اتخاذ إجراءات مثل وضع وتنفيذ وانفاذ تشريعات ولوائح لمنع الواردات من
المنتجات الحرجية من مصادر غير مشروعة ،وتنفيذ ُنظم للتحقق من االمتثال القانوني؛
يدعو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ولجنتها المعنية بالغابات إلى مواصلة دعم تطوير وتنفيذ
-51
التدابير واإلرشادات واألدوات الرامية إلى تعزيز تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الغابات ،والنظر ،على أساس منتظم ،في سبل
ووسائل لمواصلة تعزيز المساهمات في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛
مصايد األسمام وتربية األحيا المائية

يقر بأن النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية الصحية والنظم اإليكولوجية الصحية للمياه الداخلية والتنوع
-59
البيولوجي والممارسات التقليدية لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي من قبل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،تعد
ضرورية لتحقيق زيادات مستدامة وتحسين القدرة على الصمود في توفير األغذية وسبل كسب العيش؛

يقر أيضا بوجود عدد من مصايد األسماك غير المدارة على نحو مستدام وعمليات وممارسات تربية األحياء
-21
المائية التي لها آثار سلبية كبيرة على التنوع البيولوجي؛

يقر كذلك بالهدف  74من أهداف التنمية المستدامة وغاياته  6و 4و 5و ،2والتي تشير إلى حفظ النظم
-27
اإليكولوجية البحرية وادارتها المستدامة واستعادتها ،وتنظيم الصيد على نحو فعال ،وحفظ  71في المائة على األقل من المناطق
البحرية والساحلية ،وحظر الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي في مصايد األسماك ،على التوالي؛

يشير إلى المقرر  ،71/77ويشجع هيئات إدارة مصايد األسماك على مواصلة النظر في المسائل المتعلقة
-26
بالتنوع البيولوجي في إدارة مصايد األسماك ،تمشيا مع نهج النظام اإليكولوجي ،بما في ذلك من خالل التعاون المشترك بين
الوكاالت ومع المشاركة الكاملة والمجدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
يشير أيضا إلى المقررين  69/71و ،71/77الذي شدد فيهما على أهمية التعاون مع منظمة األغذية
-23
والزراعة لألمم المتحدة ،والهيئات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك واتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط عملها فيما يتعلق بمعالجة
اعتبارات التنوع البيولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية المستدامة؛
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 -64يقر بأن عددا من الصكوك الدولية ذات الصلة ،بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،
واتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام  3991بشأن تشجيع امتثال سفن الصيد في أعالي البحار للتدابير الدولية لحفظ وادارة
الموارد البحرية 49،واتفاق عام  3995بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة  31ديسمبر/كانون األول
 3981بشأن حفظ وادارة األرصدة السمكية المتداخلة واألرصدة السمكية كثيرة االرتحال 50،فيما يتعلق بأطرافها المتعاقدة،
ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لمنظمة األغذية والزراعة لعام  ،3995تمثل ،مع ما يصاحبها من مبادئ توجيهية وخطط
عمل ،بما في ذلك الخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين مصايد األسماك الصغيرة الحجم في سياق األمن الغذائي والقضاء على
الفقر الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة عام  ،1134ألطرافها المتعاقدة ،إطا ار عالميا شامال لسياسة مصايد األسماك
وادارتها ودعم تعميم التنوع البيولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية؛
يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى استخدام الصكوك المتاحة لتحقيق
-25
الهدف  2من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

يشير إلى الفقرة  55من المقرر  ،69/71ويشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى التصديق على
-22
اتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام  6119بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون
تنظيم وردعه والقضاء عليه وتنفيذه ،والذي يتضمن وسيلة لمعالجة أنشطة صيد األسماك هذه؛

يعترف بأن المناطق البحرية والساحلية المحمية هي أدوات فعالية لحفظ التنوع البيولوجي وصيانة خدمات
-21
النظم اإليكولوجية التي تمكن من استدامة مصايد األسماك ،وخاصة تلك الموجودة في النظم اإليكولوجية الساحلية ،مثل غابات
المانغروف والمستنقعات ومروج األعشاب البحرية ،ويالحظ دور التدابير اإلدارية األخرى ،مثل وسائل إغالق مصايد األسماك
في أماكن وفترات زمنية؛
يشير إلى المقررات  69/71و 71/77و ،66/76ويدعو إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات بين أمانة
-21
اتفاقية التنوع البيولوجي ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك فيما يتعلق باستخدام
المعلومات العلمية عن المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا والنظم اإليكولوجية البحرية
الضعيفة دعما لتحقيق مختلف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

يحث األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى استخدام ،حسب االقتضاء ،اإلرشادات الموجودة المتصلة
-29
بنهج النظام اإليكولوجي لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية؛

يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى تحسين أوجه التآزر في إدارة الضغوط في البيئات البحرية
-11
وبيئات المياه العذبة ،بما في ذلك من خالل تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية لتحقيق الهدف  71من أهداف أيشي للتنوع
51
البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية وثيقة االرتباط بها؛

يحث األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى إنشاء ،حسب االقتضاء ،أو تعزيز اآلليات القائمة إلدارة
-17
مصايد األسماك ،وأخذ اعتبارات التنوع البيولوجي في الحسبان بالكامل ،وال سيما النهج التحوطي ،تمشيا مع ديباجة االتفاقية،
عند تصميم وتنفيذ السياسات إلدارة طاقات الصيد وتخفيضها ،بما في ذلك التدابير واللوائح بهدف تعزيز حفظ األنواع المهددة
باالنقراض وانتعاشها؛
يحث أيضا األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى إتاحة وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد
-16
البحرية ،وعند االقتضاء ،األسواق؛

 47األمم المتحدة ،مجموعة المعاهدات ،المجلد  ،3811رقم .13161
 48مع مالحظة اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة للقرار  696/29بشأن وضع صك دولي ملزم قانوناً في إطار اتفاقية األمم المتحدة
لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية.
. http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130E00.htm 49

 50األمم المتحدة ،مجموعة المعاهدات ،المجلد  ،1363رقم .17914
 51انظر المقرر .11/31
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يشجع المنظمات الحكومية الدولية المختصة على مواصلة تعزيز التعاون بشأن التنوع البيولوجي البحري
-13
والساحلي وفي المياه الداخلية ومصايد األسماك ،فضال عن خلق فرص للمجتمعات المحلية لالستفادة من االستخدامات البديلة
لهذه الموارد ،مثل السياحة البيئية بالتوازي مع الصيد الحرفي ،عند االقتضاء؛
يرحب بالتعاون القائم بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واألمين
-14
التنفيذي لتحسين اإلبالغ والدعم لتنفيذ الهدف  2من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

يدعو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ولجنة مصايد األسماك إلى النظر في وضع وتنفيذ تدابير
-15
وارشادات وأدوات لإلدارة لتعزيز ودعم تعميم التنوع البيولوجي في قطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية ،وكذلك النظر
في تدابير إضافية تهدف إلى تعزيز انتعاش األنواع البحرية المهددة أو المعرضة للخطر ومنع الصيد المفرط؛
يطلب إلى األمين التنفيذي ويدعو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى التعاون في تجميع الخبرات
-12
في مجال تعميم التنوع البيولوجي في مصايد األسماك ،بما في ذلك من خالل نهج النظام اإليكولوجي لمصايد األسماك ،واتاحة
هذا التجميع لمؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛

السياحة

يشير إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  633/29الصادر في  79كانون األول/ديسمبر  6174بشأن
-11
تعزيز السياحة المستدامة ،بما في ذلك السياحة البيئية ،من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة ،الذي أعلنت فيه الجمعية
عام  6171بوصفه السنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية؛
يعترف بقدرات السياحة المستدامة ،بما في ذلك السياحة المجتمعية ،باعتبارها أداة لخلق فرص لحفظ التنوع
-11
البيولوجي واستخدامه المستدام ولتحسين ظروف عيش السكان في األرياف؛

يعترف أيضا بأهمية السياحة الموجهة للتنوع البيولوجي والمدارة بطريقة مستدامة من أجل حفظ التنوع
-19
البيولوجي واستخدامه المستدام وتوفير فرص عمل جيدة وايرادات للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والحاجة إلى حمايتها
52
من األنشطة غير المستدامة على النحو المبين في إعالن بيونغ شانغ بشأن األعمال التجارية غير االستخراجية؛
 -81يعترف كذلك بأن هناك العديد من الممارسات السياحية غير المستدامة التي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة
على التنوع البيولوجي؛

 -83يهيب باألطراف ويدعو الحكومات األخرى ،مع األخذ في االعتبار األعمال ذات الصلة للمنظمات
والمبادرات الدولية ،بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة السياحة العالمية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى االستفادة من المبادئ التوجيهية بشأن التنوع البيولوجي وتنمية السياحة التي اعتمدها مؤتمر
األطراف في اجتماعه السابع 53،واألدلة المتعلقة بتطبيقها وتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية على أساس طوعي ،والتي حدثها مؤتمر
54
األطراف مجددا في اجتماعه الثاني عشر؛
-81

يدعو األطراف والحكومات األخرى ،إلى اتخاذ اإلجراءات التالية ،حسب االقتضاء ووفقا للتشريعات

الوطنية:

وضع واعتماد سياسات وبرامج وأطر تشجع تطوير السياحة المستدامة وكذلك تعزيز األطر القائمة ،في
(أ)
إطار معاير االستدامة ومشاركة جميع المؤسسات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية ،والحكومات دون الوطنية والمحلية ،والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛
توليد وادماج واستخدام معلومات عن اآلثار اإليجابية والسلبية الناجمة عن السياحة على التنوع البيولوجي
(ب)
في صنع القرار بشأن تخطيط وعمل وادارة قطاع السياحة ،بما في ذلك فيما يتعلق باالستثمارات وتطوير البنية التحتية ،وخلق
 52انظر http://diversforsharks.com.br/wp -content/uploads/2014/10/NON-EXTRACTIVE-BUSINESSES-
.DECLARATION-Signed_f1.pdf

 53المقرر  ،34/7المرفق.
 54المقرر .33/31
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الوظائف ،وفي النظر في آليات من أج ل إعادة استثمار أجزاء من إيرادات السياحة في حفظ التنوع البيولوجي واستعادة النظم
اإليكولوجية على الصعيد المحلي أو المجتمعي؛
تعزيز بناء القدرات ،خاصة لوكاالت المناطق المحمية الوطنية ودون الوطنية ،بما في ذلك تلك التي تعمل
(ج)
مع النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية ،واشراك ،حسب االقتضاء ووفقا للتشريعات الوطنية ،القطاع الخاص والمجتمع المدني
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،في إنشاء وتنفيذ أدوات مالية ،مثل رسوم الدخول والخدمات السياحية ،واالمتيازات
والتراخيص حسب االقتضاء ،الستكمال ودعم االستثمار العام/الخاص في تأسيس نظم المناطق المحمية والحفاظ عليها ودعم
السياحة المستدامة؛
اتخاذ تدابير لمواصلة تطوير واستخدام األدوات المختلفة لالتصال والتثقيف والتوعية العامة للجمهور
(د)
السياح والمهنيين العاملين في مجال السياحة بوجه خاص ،بشأن برامج وممارسات السياحة المستدامة ،بما في ذلك
وخاصة ّ
السفر المستدام والمعايير الطوعية ونظم إصدار الشهادات؛
الترويج للسياحة المجتمعية الريفية كنشاط يمكن أن يسهم في االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وحفظه
( ه)
واستعادة النظم اإليكولوجية وتنويع سبل كسب العيش للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وتشجيع إنشاء القدرات ونقل
التكنولوجيا؛
العمل مع منظمة السياحة العالمية بشأن الترويج لعام  1137بأنه السنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل
(و)
التنمية ،وخاصة القيام بأنشطة متعلقة بتعميم التنوع البيولوجي؛
التشجيع على أنشطة وعمليات السياحة البيئية المستدامة ،مع مالحظة أن هذه األنشطة تعتمد على حفظ
(ز)
التنوع البيولوجي ويمكن أن تسهم فيه؛
إشرام الجهات الفاعلة الرئيسية لتعزيز التعميم
قطاع األعمال

 -81يعرب عن تقديره لألمين التنفيذي إلعداد تصنيف اإلجراءات لتشجيع إبالغ الشركات عن أعمالها المتعلقة
بالتنوع البيولوجي وزيادة شفافية هذه التقارير ومدى قابلية مقارنتها؛

يدعو األطراف والحكومات األخرى ،التي لم تفعل ذلك حتى اآلن ،إلى أن تنشئ المبادرات الوطنية أو
-14
اإلقليمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي المناسبة أو تشارك فيها ،حسب االقتضاء ،كجزء من "الشراكة العالمية بشأن
قطاع األعمال والتنوع البيولوجي"؛ في سياق تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف االتفاقية؛
يدعو األطراف والحكومات األخرى ،حسب االقتضاء ،إلى تشجيع الشركات على توليد وتقييم معلومات عن
-15
آثار أنشطتها وعملياتها ،بما في ذلك في سالسل ومرافق التوريد الخاصة بها ،والتي تؤثر على التنوع البيولوجي وما يرتبط به
من وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية ،فضال عن التدابير الوقائية واإلصالحية والعالجية المتخذة والنفقات المرتبطة بها؛

يحث األطراف على أن تشجع الشركات على دعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،مع المساهمة
-12
في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛

يهيب باألطراف أن تشجع الشركات إلى أن تأخذ في االعتبار ،حسب االقتضاء ،أدوات مختلفة ،مثل
-11
بروتوكوالت رأس المال الطبيعي ،ودليل قيم وتقديرات التنوع البيولوجي ،ودليل تقييم األلفية للممارسين في مجال التقييم،
الصادرات عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وكذلك الُنهج
األخرى غير السوقية لتحديد القيم المتعددة للتنوع البيولوجي ،التي تدعم فهم أفضل وقياس التبعيات واآلثار على التنوع
البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية ،وتبادل هذه المعلومات حسب االقتضاء؛
يدعو قطاع األعمال إلى بدء أو تعزيز األنشطة ذات الصلة بالفقرة  13أعاله ،واتخاذ تدابير ،حسب
-11
االقتضاء ،لدمج المعلومات التي تم تجميعها في عملية صنع القرار ،بما في ذلك الق اررات بشأن العمليات والموقع ومصدر
اإلمداد واالستخدام؛
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يهيب بالحكومات ويدعو الحكومات األخرى إلى تضمين أو تعزيز اعتبارات التنوع البيولوجي في سياسات
-19
وخطط وبرامج االستهالك واإلنتاج المستدامين؛
يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى المشاركة مع القطاعين العام والخاص واالقتصاد المجتمعي
-91
لتعزيز التغيرات السلوكية التي تساعد على تحقيق أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة ،والحد من هدر الموارد في جميع مراحل
اإلنتاج واالستهالك في النظم الغذائية ،بما في ذلك من خالل حمالت التثقيف والتوعية العامة؛
يدعو المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة إلى دعم األنشطة المتعلقة بقطاع األعمال المدرجة في هذا
-97
المقرر ،بما في ذلك األنشطة التي تعزز أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة؛

يدعو قطاع األعمال وكذلك المنظمات والمبادرات ذات الصلة إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي معلومات
-96
عن األطر القائمة لتنفيذ خطط التقييم والمحاسبة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في قطاع األعمال التجارية ،مثل تقييم رأس المال
الطبيعي ،فضال عن البرامج التي تسعى إلى تشجيع أو تعزيز و/أو دعم تطبيق هذه األطر من جانب قطاع األعمال ،ويطلب
إلى األمين التنفيذي إتاحة هذه التقارير عن طريق آلية غرفة تبادل المعلومات؛

النهج القائمة على المستهلك من أجل االستهالك المستدام ،حسب
-93
يدعو األطراف إلى تعزيز مختلف ُ
االقتضاء ،مثل استخدام العالمات البيئية للمنتجات الصديقة للبيئة؛

يدعو أيضا األطراف إلى أن تتخذ أو أن تواصل اتخاذ سياسات وتدابير لتعزيز تعميم التنوع البيولوجي في
-94
عملية صنع القرار في الشركات وزيادة الوعي ببيان جدوى تعميم التنوع البيولوجي في عملية صنع القرار المتصلة باألعمال
التجارية ،وتعزيز الشفافية والتوعية العامة بمثل هذه اإلجراءات من قبل الشركات ،بما في ذلك عن طريق تشجيع استخدام
تصنيف األعمال؛
يدعو األعمال التجارية إلى المشاركة في اإلجراءات المشار إليها في الفقرات أعاله المتعلقة بإشراك قطاع
-95
األعمال ،مع مراعاة أهمية الجمعيات التجارية في تعزيز اإلجراءات التجارية الواسعة النطاق ،بما في ذلك من خالل المشاركة
في المبادرات الوطنية أو اإلقليمية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي ،وذلك باستخدام تصنيف األعمال لإلبالغ عن اإلجراءات
المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،بما في ذلك في سالسل التوريد والمرافق الخاصة بها ،وتقديم أي اقتراحات لتحسين أو تعزيز
استخدام التصنيف؛
الحكومات دون الوطنية والمحلية

 -96يهيب باألطراف ويدعو الحكومات األخرى ،نظ ار للحاجة إلى المزيد من المشاركة الفعالة من الحكومات
دون الوطنية والمحلية ووفقا للظروف الوطنية ،إلى ما يلي:

تعزيز جهودها إلشراك الحكومات دون الوطنية والمحلية من أجل تعزيز مساهمتها في تنفيذ االتفاقية
(أ)
وخطتها االستراتيجية؛ مع مراعاة فائدة إقامة شبكات مع الحكومات المحلية؛
رفع وعي الحكومات دون الوطنية والمحلية بأهمية التنوع البيولوجي وخدمات ووظائف النظم اإليكولوجية
(ب)
ودور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في حفظ التنوع البيولوجي وصونه واستخدامه بشكل مستدام وادارته بطريقة شاملة،
والنظر في وضع استراتيجيات لتعزيز مساهمات الحكومات دون الوطنية والمحلية في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 1111-1133واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ذات الصلة؛
الصلة؛

(ج)

إدماج النظر في التنوع البيولوجي ذي الصلة بالحكومات دون الوطنية والمحلية في العمليات الدولية ذات

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 -97يعترف بالدور المركزي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
المستدام ،والحاجة إلى تعزيز معارفها وتكنولوجياتها وممارساتها وابتكاراتها لمواصلة دعم التنوع البيولوجي في العالم؛
-98

يعترف أيضا بدور العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل تحقيق أهداف االتفاقية؛
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المجتمع العلمي

 -99يرحب بنتائج المنتدى العلمي الثالث بشأن التنوع البيولوجي والتزام المجتمع العلمي الذي اجتمع في كانكون،
بالمكسيك ،من أجل العمل في شراكة وثيقة مع صناع القرار وأصحاب المصلحة اآلخرين لدعم جهود التعميم وضمان حفظ
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،ومن أجل تنمية المجتمع المحلي والرفاه المجتمعي ،ويدعو األطراف إلى االستفادة من
هذه النتائج ،حسب االقتضاء ،لدعم اإلنتاج المشترك للمعارف الرامية إلى تمكين األطراف من تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي  1111-1133وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
 -311يدعو المجتمع العلمي في نطاقه الواسع إلى تعزيز الجهود لنشر نتائج بحوثه وأدواته ومعلوماته إلى مقرري
السياسات ،وسد الثغرات المعرفية المحددة في المنتدى في شراكة وثيقة مع صناع القرار وأصحاب المصلحة اآلخرين ،ومع
االشتراك مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
االعتبارات الجنسانية

 -313يقر بالدور الحيوي الذي تضطلع به النساء في مجال تعميم التنوع البيولوجي في الزراعة والحراجة ومصايد
األسماك والسياحة وقطاعات أخرى فضال عن الحاجة إلى أن تؤخذ في االعتبار بالكامل أدوار النساء وحقوقها واحتياجاتها
وتطلعاتها في جميع السياسات واإلجراءات الرامية إلى تعميم التنوع البيولوجي؛

 -311يقر أيضا بالهدف  5من أهداف التنمية المستدامة ،ويطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد،
مواصلة العمل فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني لدعم تنفيذ خطة عمل االعتبارات الجنسانية  ،1111-1135مع
األخذ في االعتبار رؤية ومنظور نساء الشعوب األصلية ،بما في ذلك عن طريق دعم األطراف في دمج االعتبارات الجنسانية
في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي ،فضال عن إدراج التنوع البيولوجي في السياسات وخطط
العمل الوطنية المتعلقة باالعتبارات الجنسانية؛
مزيد من العمل

يقرر أن مؤتمر األطراف ينبغي أن ينظر في اجتماعه الرابع عشر في مسألة تعميم التنوع البيولوجي في
-311
ّ
القطاعات التالية :الطاقة والتعدين؛ والبنية التحتية؛ والصناعات التحويلية وصناعة التجهيز؛ والصحة؛

 -314يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،مواصلة االنخراط في العمليات الدولية المحددة في الفقرة 1
أعاله  ،والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة ،وال سيما مع وصولها إلى مرحلة التنفيذ ،ودعم األطراف في جهودها عمال
بالفقرات  5و 33و 31إلى  35أعاله؛

 -315يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،االضطالع بما يلي ،بالتعاون مع المنظمات
والمبادرات ذات الصلة ،وتجنب االزدواجية في العمل الحالي:

تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين ،بالتعاون مع المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة،
(أ)
لتقديم الدعم لتنفيذ الغاية ألف من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  1111-1133وخطة التنمية المستدامة لعام 1111؛
تحديد أفضل الممارسات والنماذج الناجحة لآلليات المؤسسية الموجودة على المستوى الوطني ،مع االستناد
(ب)
إلى المعلومات الجديدة من األطراف ،والمعلومات المتاحة في التقارير الوطنية الخامسة ،وآلية غرفة تبادل المعلومات ،وغيرها من
المصادر القائمة للمعلومات ،لدعم تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،1111-1133وتقديم تقرير إلى الهيئة
الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني؛
 -316يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،وبالتعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة والشركات
والمبادرات ،التماس آراء من خالل الشراكة العالمية المعنية باألعمال التجارية والتنوع البيولوجي وكذلك الشركاء المعنيين على
كيفية تقديم البيانات والمعلومات عن القضايا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وتجانسها بهدف زيادة اتساق البيانات والمعلومات
في مختلف القطاعات وعبرها؛
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 -317يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،تقديم خيارات إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتقنية والتكنولوجية ،في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف عن كيفية االستفادة على نحو أفضل من
برامج العمل الحالية لمزيد من تعزيز تنفيذ االتفاقية في ضوء تعميم االحتياجات والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي -1133
1111؛
 -711يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر األموال ،وبالتعاون مع األطراف ،مواصلة العمل بشأن تصنيف
األعمال لإلبالغ عن إجراءات األعمال التجارية ذات الصلة ،وذلك بهدف توفير مشروع إرشادات ،لتنظر فيه الهيئة الفرعية
للتنفيذ في اجتماعها الثاني؛
-719

يطلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي ،رهنا بتوافر الموارد:

تعزيز التعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والشركاء اآلخرين المعنيين في جميع المجاالت
(أ)
المتصلة بتنفيذ هذا المقرر؛
إحالة هذا المقرر إلى عناية مؤتمر ولجان الزراعة ومصايد األسماك والحراجة وهيئة الموارد الوراثية لألغذية
(ب)
والزراعة في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،ولجنة األمن الغذائي العالمي ،ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،
والهيئات األخرى المعنية؛
إعداد مزيد من اإلرشادات عن مفهوم "االستدامة" في األغذية والزراعة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ،ونشرها
(ج)
على األطراف ،بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والشركاء اآلخرين المعنيين ،وتعزيز وتقوية الدعم لتبادل
المعلومات ذات الصلة ونقل التكنولوجيا فيما بين األطراف ،وال سيما للبلدان النامية ،استنادا إلى المبادرات القائمة ،مثل مبادرة
ساتوياما ،بما يتفق مع المقررين  11/31و ،15/33وبما يتفق مع االلتزامات الدولية؛
إتاحة اإلرشادات واألدوات القائمة ذات الصلة بمعالجة اعتبارات التنوع البيولوجي في الزراعة ،والغابات،
( د)
ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية والسياحة وأيضا في القطاعات األخرى ذات الصلة ،مثل صناعات النفط والغاز
والتعدين والطاقة والبنية التحتية المتاحة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية؛
وضع ،حسب االقتضاءُ ،نهج لتوجيه رسائل بشأن تعميم التنوع البيولوجي لفئات مستهدفة محددة تتعلق بهذه
(ه)
القطاعات ،بما في ذلك الزراعة والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية والسياحة كجزء من تنفيذ استراتيجية االتصال
ونهج توجيه الرسائل على النحو الوارد في المقرر 1/31؛
العالمية ُ
دعم األطراف في مجال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودراسات الحالة بشأن تعميم التنوع البيولوجي في
(و)
القطاعات وفي وضع إرشادات سياساتية شاملة ،وذلك بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،ومنظمة السياحة
العالمية والمنظمات األخرى ذات الصلة؛

جمع الدروس المستفادة ودراسات الحالة من البلدان التي لديها خبرات ناجحة في مجال تعميم التنوع
(ز)
البيولوجي في القطاعات اإلنتاجية؛
 -771يدعو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،بالتعاون مع الشركاء المعنيين اآلخرين ،إلى دعم تنفيذ هذا
المقرر واإلبالغ عن التقدم المحرز؛
-777

يطلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي ،رهنا بتوافر الموارد:

تحليل المعلومات المقدمة من األطراف في تقاريرها الوطنية السادسة المتعلقة باألنشطة السياحية ،التي
(أ)
تُكملها المعلومات المقدمة من المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة؛
تزويد األطراف ،قبل انعقاد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف ،بالمعلومات المجمعة من خالل األنشطة
(ب)
الوارد وصفها في الفقرة  81أعاله ،لدعم األطراف في اتخاذ القرار بشأن تنمية السياحة المستدامة والسياحة المجتمعية في
األرياف؛
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 -776يدعو مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة ووكاالت التمويل األخرى إلى تقديم مساعدة مالية للمشاريع
القطرية التي تعالج التعميم عبر عدة القطاعات عند طلبها من ِقبل األطراف من البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا من
بينها ،والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
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إن مؤتمر األطراف،

المقرر  - 4/31التنوع البيولوجي وتغير المناخ

إذ يعيد تأكيد الفقرة  1من المقرر ،33/71

واذ يسلم بأن التعاون فيما بين أوساط التنوع البيولوجي ،والتكيف والتخفيف من تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
يمكن أن يسفر عنه زيادة القدرة على تصميم التدخالت التي تقدم منافع متعددة،
واذ يسلم أيضا بإمكانية أوجه التآزر المقدمة عن طريق خطة التنمية المستدامة لعام  55،6131واطار عمل سينداي
57
للحد من مخاطر الكوارث للفترة  56،6131–6175والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161–6177واتفاق باريس،

واذ يسلم كذلك بالحاجة إلى المش اركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بما في ذلك من خالل
موافقتها المسبقة عن علم ،والحاجة إلى توجيه اهتمام خاص إلى احتياجاتها المتمايزة من أجل تجنب اآلثار الضارة على سبل
معيشتها وثقافتها،

النهج التي تراعي االعتبارات الجنسانية واشراك الشباب هي حيوية لضمان نجاح واستدامة سياسات
واذ يسلم بأن ُ
التكيف والتخفيف من تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،وبرامجها ومشروعاتها،

واذ يسلم أيضا بالحاجة إلى معلومات علمية محسنة بخصوص التكيف مع تغير المناخ لشبكات المناطق المحمية،
ووظائفها ومدى ترابطها،

واذ يالحظ القرار  77-76الصادر عن مؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية
وخاصة بوصفها موئالً للطيور المائية (اتفاقية رامسار) في دورته الثانية عشرة ،المعنون "أراضي الخث ،وتغير المناخ
واالستخدام الحكيم :التأثيرات على اتفاقية رامسار" ،الذي يبرز دور أراضي الخث في تغير المناخ ليس فحسب في التكيف معه
58
بل أيضا في التخفيف منه،
واذ يحيط علما بالتقارير التالية والمعلومات الموجزة المقدمة في المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي عن التنوع
59
البيولوجي وتغير المناخ:
التقرير التجميعي عن الخبرات فيما يتعلق بالنهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع تغير
(أ)
60
المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛
إدارة النظم اإليكولوجية في سياق التخفيف من تغير المناخ :استعراض للمعارف الحالية وتوصيات لدعم
(ب)
61
إجراءات التخفيف المعتمدة على النظم اإليكولوجية التي تنظر فيما وراء الغابات األرضية؛
(ج)

العالقات بين أهداف أيشي والتخفيف من المناخ القائم على األراضي؛

62

اإلرشادات الخاصة بتعزيز التأثيرات اإليجابية والتقليل إلى أدنى حد من التأثيرات السلبية على التنوع
(د)
63
البيولوجي نتيجة ألنشطة التكيف مع تغير المناخ؛
(ه)
-7
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم دمج التنوع الجيني في التخطيط الوطني للتكيف مع تغير المناخ؛

يرحب باتفاق باريس،

51

السيما المواد المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

64

65

قرار الجمعية العامة  ،7/11المرفق.
قرار الجمعية العامة  ،613/29المرفق الثاني.
اعتمد بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (األمم المتحدة ،مجموعة المعاهدات ،السجل رقم .)I-54113
انظر http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res11_peatlands_e.pdf
UNEP/CBD/SBSTTA/20/10
UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/2
UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/3
UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29
UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/1
UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/4
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يشجع األطراف والحكومات األخرى ،عند تطوير مساهماتها المحددة وطنيا ،وحسب مقتضى الحال ،تنفيذ
-6
التدابير المحلية المرتبطة بها ،إلى أن تأخذ في االعتبار الكامل أهمية كفالة سالمة جميع النظم اإليكولوجية ،بما في ذلك
النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية ،مع إشراك نقاط االتصال الوطنية التابعة
المحيطات ،وحماية التنوع البيولوجي ،ودمج ُ
التفاقية التنوع البيولوجي في هذا العمل وضمان أن المعلومات ،واألدوات واإلرشادات التي أعدت في إطار اتفاقية التنوع
البيولوجي يتم استخدامها ،حسب االقتضاء؛
النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية يمكن أن تصبح ممكنة تقنيا ،ومستحسنة سياسيا ،ومقبولة
-3
يسلم بأن ُ
النهج يتزايد عامة على المستويين الدولي والوطني؛
اجتماعيا ،وسليمة اقتصاديا ومفيدة ،وأن التنفيذ واالستثمار في هذه ُ
النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية
-4
يشجع األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على دمج ُ
للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف منه ،والحد من مخاطر الكوارث ،في تخطيطها االستراتيجي عبر القطاعات؛

يشدد على أهمية المناطق البحرية المحمية ،والمناطق المحمية للمياه الداخلية ،وادارة الموارد الساحلية
-5
والتخطيط المكاني البحري في حماية وبناء مرونة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية ،والمجتمعات والبنية التحتية ضد آثار
تغير المناخ؛

يحيط علما ُبنهج السياسات والحوافز اإليجابية لألنشطة المتعلقة بالحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة
-2
الغابات وتدهور الغابات ،ودور حفظ الغابات وادارتها المستدامة وتعزيز مخزونات الكربون في الغابات في البلدان النامية،
فضال عن ُنهج السياسات البديلة ،مثل ُنهُج التخفيف والتكيف المشتركة لإلدارة المتكاملة والمستدامة للغابات ،والدور المحتمل
النهُج في حفظ التنوع البيولوجي والحد من مخاطر الكوارث؛
لهذه ُ
يحيط علما أيضا بإمكانية أوجه التآزر بين تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف منه في حفظ التنوع
-1
البيولوجي والحد من مخاطر الكوارث في جميع النظم اإليكولوجية؛
-1

يشجع األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على ما يلي:

معالجة تدهور فقدان التنوع البيولوجي واآلثار على التنوع البيولوجي ،وعند االقتضاء ،ما يتصل بها من
(أ)
اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية المرتبطة بتغير المناخ والكوارث ،بالنظر إلى التكاليف المترتبة على التقاعس عن
العمل ،وقيمة االستثمار في األعمال في الوقت المناسب للحد من آثار فقدان التنوع البيولوجي واآلثار السلبية األخرى؛
النهج
(ب)
مراعاة حالة التنوع البيولوجي وضعفه آلثار تغير المناخ الحالية والمستقبلية لدى تخطيط وتنفيذ ُ
المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء أنشطة التكيف والتخفيف من تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،والتقليل إلى أدنى
حد ،وعند اإلمكان ،تجنب األنشطة التي يمكن أن تزيد من الضعف وتقلل قدرة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على
الصمود؛
النظر في المنافع المتعددة الممكنة والمقايضات المحتملة عند وضع وتنفيذ النهج المعتمدة على النظم
(ج)
اإليكولوجية إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث؛
إعداد وتنفيذ مناهج التعليم والتدريب وبرامج تعليم وزيادة التوعية لعامة الناس عن أهمية وظائف وخدمات
( د)
النظم اإليكولوجية التي يقدمها التنوع البيولوجي للتكيف والتخفيف من تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث؛
زيادة التوعية السيما بين صانعي الق اررات في القطاعات ذات الصلة وعلى مختلف مستويات الحكومة ،عن
(ه)
النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛

 65اإلشارة إلى أهمية كفالة سالمة جميع النظم اإليكولوجية على النحو الوارد في ديباجة اتفاق باريس؛ والمادة  ،5التي تناشد األط ارف
إلى اتخاذ إجراءات لصون وتعزيز بلوعات وخزانات غازات الدفيئة؛ والمادة  ،1التي تقر بدور التكيف في حماية سبل العيش والنظم
اإليكولوجية؛ والمادة  1المتعلقة بالخسائر واألضرار ،بما في ذلك قدرة المجتمعات المحلية وسبل العيش والنظم اإليكولوجية على التحمل.
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االعتراف بدور المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق كأدوات مجدية
(و)
التكلفة للتكيف والتخفيف من تغير المناخ فضال عن الحد من مخاطر الكوارث ،وأن االستثمار المتزايد لإلدارة والحفظ سيكون
له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية؛
إعداد وتنفيذ النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخ والحد من
(ز)
مخاطر الكوارث التي تستند إلى العلوم المتاحة وتأخذ بعين االعتبار المعارف التقليدية والممارسات لدى الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية؛
تعزيز االستخدام الواسع النطاق للنهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية حسب مقتضى الحال ،بما في ذلك
(ح)
في المناطق البحرية والساحلية والمناطق الحضرية ،في نظم الواحات ،وفي المناظر الطبيعية الزراعية؛
تجميع وتحليل منتظم لألدلة لتقييم فاعلية النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إ ازء التكيف والتخفيف من
(ط)
تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،بما في ذلك من خالل إعداد طرائق محسنة للرصد والتقييم ،مع مالحظة أن مثل هذه
الطرائق يفضل إعدادها وتطبيقها مبك ار في مرحلة التخطيط؛
االستفادة من األدوات واإلرشادات المتوافرة بشأن النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف
(ي)
والتخفيف من تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،وعند االقتضاء ،مواصلة تطوير وتنقيح هذه األدوات واإلرشادات؛
ضمان أن أنشطة النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخ والحد من
(ك)
مخاطر الكوارث تزيد إلى أقصى حد من المنافع المشتركة للناس والتنوع البيولوجي؛
تعزيز المنابر ،مثل تلك المنشأة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،لتبادل الخبرات
(ل)
وتشارك أفضل الممارسات ،بما في ذلك لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بشأن النهج المعتمدة على النظم
اإليكولوجية إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث ،بطريقة شاملة ومتكاملة؛
تعزيز دمج أفضل ممارسات التكيف مع تغير المناخ ،واالستراتيجيات والمنهجيات في أطر التخطيط للحفظ،
(م)
عند النظر في استجابات األنواع والنظم اإليكولوجية ،والضعف إزاء تغير المناخ الناتج عن األنشطة البشرية في الماضي
والمستقبل؛
تبادل ونشر المعارف والخبرات عن المسائل المشار إليها في الفقرة الحالية من خالل آلية غرفة تبادل
(ن)
المعلومات ،ضمن جملة وسائل؛

يشير إلى الفقرة  5من المقرر  ،72/9التي شجع فيها األطراف ،والحكومات األخرى ،والمانحين والمنظمات
-9
المعنية على تقديم دعم مالي وتقني ألنشطة بناء القدرات ،بما في ذلك من خالل زيادة التوعية العامة ،لتمكين البلدان النامية،
والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،من تنفيذ أنشطة ذات
صلة بآثار تغير المناخ ،وباآلثار اإليجابية والسلبية ألنشطة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه على التنوع البيولوجي؛

 -71يطلب إلى األمين التنفيذي أن يعد ،رهنا بتوافر الموارد ،بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة ،وخاصة اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ومكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،مبادئ توجيهية طوعية بشأن تصميم
النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،وتنفيذها الفعال ،لكي تنظر
فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛

 -77يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي ضمان أن المبادئ التوجيهية الطوعية تراعي اإلرشادات القائمة ،بما في
ذلك تلك التي أعدت في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ ،وتتضمن معلومات عن ما يلي:

أدوات لتقييم فعالية النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر
(أ)
الكوارث مع صون التنوع البيولوجي على مختلف المستويات؛
تصميم وتنفيذ النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر
(ب)
الكوارث على مختلف المستويات ،بما في ذلك المستويات دون الوطنية والمحلية؛
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المقايضات في توفير مختلف خدمات النظم اإليكولوجية وحدود النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إ ازء
(ج)
التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛
(د)
مخاطر الكوارث؛

أدوات ومؤشرات لرصد فاعلية النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع تغير المناخ والحد من

النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع تغير المناخ
(ه)
خيارات لدمج ُنهج السياسات البديلة في ُ
والحد من مخاطر الكوارث؛
دمج ا لمعارف والتكنولوجيات والممارسات والجهود المبذولة من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات
(و)
الصلة بمعالجة تغير المناخ واآلثار على التنوع البيولوجي واالستجابة لها؛
الوسائل التي تستخدم النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر
(ز)
الكوارث مع البنية التحتية القوية؛

 -76يطلب كذلك إلى األمين التنفيذي مواصلة تعزيز أوجه التآزر مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ ،واطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  6،6131-6175وخطة التنمية المستدامة لعام  7،6131مع
ضمان أن ذلك يشمل زيادة المعارف وتشارك المعلومات ،واإلرشادات واألدوات التي أعدت في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
المتصلة بآثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي ودور النظم اإليكولوجية للتكيف والتخفيف من تغير المناخ والحد من مخاطر
الكوارث ،بهدف تحديد الحلول الممكنة؛
 -73يطلب إلى األمين التنفيذي زيادة تعزيز أوجه التآزر بين عمل االتفاقية بشأن استعادة النظم اإليكولوجية،
والنهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخ والعمل بشأن تحييد اإلسهام في تدهور األراضي
النهج ذات الصلة في إطار
واإلدارة المستدامة لألراضي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وضمان االتساق مع ُ
الهيئات األخرى في األمم المتحدة.
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المقرر  - 5/31استعادة النظم اإليكولوجية :خطة عمل قصيرة األجل

إن مؤتمر األطراف،

إذ يشير إلى المادة (1و) والمقررين  72/77و،79/76

واذ يدرك أن األطراف ق د حددت احتياجات استعادة النظم اإليكولوجية في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع
البيولوجي وفي االستراتيجيات و/أو الخطط الوطنية واإلقليمية والعالمية األخرى ،وأنه جار العمل في عدد من األنشطة المتعلقة
باستعادة النظم اإليكولوجية بدعم من مختلف المنظمات والحكومات ،واذ يالحظ أن العديد من النظم اإليكولوجية المتدهورة ال
تزال في حاجة إلى استعادة،
واذ يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة استعادة النظم اإليكولوجية للغابات ،التي أيدتها دائرة خدمات الغابات في
جمهورية كوريا،

واذ يؤكد أن استعادة النظم اإليكولوجية ،حينما تنفذ بطريقة فعالة ومتسقة مع السياسات األخرى ذات الصلة ال يساعد
على تحقيق العديد من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي فحسب ،ولكنه يساعد أيضا في تحقيق العديد من أهداف التنمية
المستدامة 66،والتكيف القائم على النظام اإليكولوجي ،ومكافحة التصحر ،والتخفيف من آثار الجفاف ،ودعم التخفيف في إطار
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 67،وحيادية تدهور األراضي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
التصحر 68،واطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث  69،6131-6175واالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة في إطار اتفاقية
رامسار بشأن األراضي الرطبة 70،واألهداف العالمية األربعة بشأن الغابات لمنتدى األمم المتحدة بشأن الغابات ،وااللتزامات
المحددة في إطار اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية 71،وتحدي بون للشراكة العالمية المتعلقة
باستعادة الغابات والمناظر الطبيعية وأهداف العديد من المبادرات األخرى؛

واذ يالحظ أن االستعادة تحتاج إلى أن تتم بوسائل توازن بين األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،وأن إشراك
جميع أصحاب المصلحة المعنيين ،مثل مالك األرض ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية يعد أم ار حاسما في جميع
مراحل عملية االستعادة وخاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة ،مع االعتراف بأن المرأة هي إحدى العوامل القوية إلحداث تغيير
وأن قيادتهن تعد أم ار بالغ األهمية في تنشيط المجتمع وادارة الموارد الطبيعية المتجددة،
واذ يشير إلى الحاجة الملحة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق األهداف المتعلقة باالستعادة بحلول عام ،6161

واذ يالحظ الناتج (3ب)‘ :‘7التقييم المواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها ،الجاري إجراؤه حاليا من قبل المنبر
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المقرر أن يكتمل في عام ،6171

يعتمد خطة العمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية ،على النحو الوارد في المرفق بهذا
-7
المقرر ،كإطار عمل مرن وقابل للتكيف مع الظروف والتشريعات الوطنية لإلجراءات الفورية في سبيل تحقيق األهداف  5و76
و 74و 75من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،والهدفين  4و 1من أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات ،وغيرها من
األهداف المتفق عليها دوليا؛ والسيما األهداف المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو
االستراتيجيات والخطط األخرى ذات الصلة؛
يحث األطراف ويشجع الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،وكذلك الشعوب األصلية والمجتمعات
-6
المحلية ،وأصحاب المصلحة المعنيين ،على تعزيز ودعم واتخاذ إجراءات من أجل استعادة النظم اإليكولوجية ،من بين جملة

66
67
68
69
70
71

انظر قرار الجمعية العامة  ،7/11المرفق.
األمم المتحدة ،مجموعة المعاهدات ،المجلد  ،7117الرقم .31166
المرجع نفسه ،المجلد  ،7954الرقم .33411
قرار الجمعية العامة  ،613/29المرفق الثاني.

المرجع نفسه ،المجلد  ،992الرقم .74513
المرجع نفسه ،المجلد  ،7257الرقم .61395
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أمور ،من خالل ،وحسب االقتضاء ،االستفادة من خطة العمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية كإطار مرن وفقا
للظروف الوطنية؛

يشجع األطراف ،عند وضع وتنفيذ خطط عمل الستعادة النظم اإليكولوجية وتحديث االستراتيجيات وخطط
-3
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،على أن تأخذ في الحسبان األهداف وااللتزامات الحالية المتعلقة باالستعادة ،بما في ذلك تلك
التي تم اإلعالن عنها في إطار العمليات األخرى ذات الصلة ،وأن تدرجها في استراتيجيتها وخطط عملها الوطنية للتنوع
البيولوجي؛
يدعو األطراف القادرة على القيام بذلك ،وغيرها من الجهات المانحة ،مثل وكاالت التمويل الدولية ،بما في
-4
ذلك مرفق البيئة العالمية ومصارف التنمية اإلقليمية ،إلى تقديم الدعم ألنشطة استعادة النظم اإليكولوجية ،فضال عن رصد
العمليات التي تم دمجها حسب االقتضاء ضمن برامج ومبادرات التنمية المستدامة ،واألمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة ،وخلق
الوظائف ،والتخفيف من حدة تغير المناخ ،والتكيف ،والحد من مخاطر الكوارث ،والقضاء على الفقر؛

يشجع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين ،على النظر في
-5
استعادة النظام اإليكولوجي في الشعاب المرجانية ،والنظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية فضال عن البيئات الحضرية ،في
خطط العمل ،عند االقتضاء ،لضمان استدامة البيئات البحرية؛

يدعو األطراف أن تقدم ،على أساس طوعي ،معلومات عن أنشطتها ونتائجها بشأن تنفيذ خطة العمل،
-2
ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع التقارير وجعلها متاحة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛
يشجع المنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على تعزيز تنفيذ استعادة النظم
-1
اإليكولوجية  ،وهو أمر حاسم لبلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتعزيز تقديم خدمات النظم اإليكولوجية ودعم األطراف في
جهودها الرامية إلى تنفيذ خطط العمل قصيرة األجل المتعلقة باستعادة النظم اإليكولوجية؛
يدعو األطراف ،والمنظمات ذات الصلة إلى إيالء االعتبار الواجب للمبادرات المجتمعية بشأن استعادة
-1
72
النظم اإليكولوجية في سياق خطة عمل االتفاقية المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام؛

يطلب إلى األمين التنفيذي التواصل مع أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع
-9
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن هذا المقرر بحيث يتم أخذه في الحسبان عند تحضير الناتج (3ب)‘ :‘7التقييم
المواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها؛
 -71يشجع األطراف على تيسير المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ
األنشطة الوطنية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي بشأن حفظ النظم اإليكولوجية واستعادتها؛

 -77يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،دعم جهود األطراف في استخدام خطة العمل قصيرة
األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية عن طريق:
تمكين بناء القدرات ودعم استخدام األدوات بالتعاون مع الشركاء والمبادرات ذات الصلة ،بما في ذلك عن
(أ)
طريق تنفيذ مبادرة استعادة النظم اإليكولوجية للغابات بالتعاون مع آلية منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الستعادة الغابات
والمناظر الطبيعية إلى هيئتها األصلية وغيرها من المبادرات التي تغطي النظم اإليكولوجية غير الحرجية؛
تحديث المعلومات عن اإلرشادات ،واألدوات والمبادرات المتعلقة باستعادة النظم اإليكولوجية
(ب)
خالل آلية غرفة تبادل المعلومات.

72
73

الواردة في المقرر  ،76/76المرفق.

.UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/35

73

واتاحتها من
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مرفق
خطة العمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية
أوال -

األهداف والغرض

يتمثل الهدف العام لخطة العمل هذه في النهوض باستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية وشبه الطبيعية المتدهورة ،بما
-7
في ذلك في البيئات الحضرية ،كمساهمة في عكس مسار فقدان التنوع البيولوجي ،وانتعاش الترابط ،وتحسين قدرة النظم
اإليكولوجية على الصمود ،وتعزيز تقديم خدمات النظم اإليكولوجية ،والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ،ومكافحة
التصحر وتدهور األراضي ،وتحسين رفاه اإلنسان مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الموارد.
ويتمثل الغرض من خطة العمل في مساعدة األطراف ،فضال عن أي منظمة أو مبادرة ذات صلة ،على تسريع
-6
أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية وزيادتها .وتهدف إلى دعم تحقيق الخطة االستراتيجيـة للتنوع البيولوجي  6161-6177في
الوقت المناسب ،وخاصة الهدفين  74و 75من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .ويرمي الهدف  74من أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي إلى استعادة وصون النظم اإليكولوجية ،بحلول عام  ،6161التي توفر خدمات أساسية .ويدعو الهدف  75إلى
استعادة  75في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة بحلول عام  .6161كما يمكن لخطة العمل أن تساهم في
تحقيق األهداف وااللتزامات المحددة في إطار االتفاقيات األخرى ،بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ،واتفاقية المحافظة على األنواع
المهاجرة من الحيوانات الفطرية  ،ومنتدى األمم المتحدة بشأن الغابات ،فضال عن خطة التنمية المستدامة لعام  6131واطار
سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة .6131-6175
-3
ما يلي:

وتهدف األهداف المحددة لخطة العمل هذه إلى مساعدة األطراف فضال عن المنظمات والمبادرات ذات الصلة على

(أ)
جميع المستويات؛

تعزيز ودعم وتسريع العمل في عمليات تخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية وتنفيذها ورصدها على

تحديد األهداف والسياسات واإلجراءات اإلقليمية والوطنية والمحلية الستعادة النظم اإليكولوجية واضفاء
(ب)
الطابع الرسمي عليها؛
(ج)
ومشاركتهم.

تحديد منافع استعادة النظم اإليكولوجية ونشرها بهدف إذكاء وعي عامة الجمهور والحصول على دعمهم
ثانيا -

النطاق والحجم

تشير استعادة النظم اإليكولوجية إلى عملية اإلدارة أو المساعدة في انتعاش نظام إيكولوجي كان قد تدهور ،أو لحق
-4
به الضرر أو تم تدميره كوسيلة من وسائل استدامة قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود وحفظ التنوع البيولوجي .وتتسم عملية
التدهور بانخفاض أو فقدان التنوع البيولوجي أو وظائف النظم اإليكولوجية .وعمليتا التدهور واالستعادة محددتا السياق وتشيران
إلى حالة النظم اإليكولوجية وعمليات النظم اإليكولوجية على حد سواء.
وتهدف خطة العمل إلى تيسير استعادة النظم اإليكولوجية عبر جميع أنواع الموائل ،والمناطق األحيائية والنظم
-5
اإليكولوجية ،بما في ذلك الغابات ،واألراضي العشبية ،وأراضي المحاصيل ،واألراضي الرطبة ،وغابات السافانا وغيرها من
النظم اإليكولوجية لألراضي والمياه الداخلية ،والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية ،وحسب االقتضاء ،البيئات الحضرية.
ويمكن أن تُطبق األنشطة على المستويات الوطني ،واإلقليمي ،ودون الوطني وعلى مستوى المواقع من خالل منظور المناظر
الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية .ويمكن االضطالع باإلجراءات التي تهدف إلى الحد من الدوافع المباشرة للتدهور
أو تخفيف حدتها أو عكس مسارها ،واستعادة ظروف النظم اإليكولوجية وعملياتها وذلك في عدد من المقاييس ضمن فسيفساء
الستخدامات األراضي ،من أجل تحقيق مجموعة من األغراض ومع أطراف فاعلة مختلفة .وتعتبر اإلجراءات الوطنية أو
اإلقليمية ضرورية لتوفير إطار مؤسسي تمكيني.
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وتوفر خطة العمل خيارات إلجراءات يمكن االضطالع بها خالل على المدى القصير .بيد أن عمليات االستعادة
-2
تنطوي على أنشطة مستدامة على األجل المتوسط والطويل .ومن ثم ،ينبغي االضطالع باإلجراءات المحددة في هذه الخطة في
سياق رؤية عام  6151للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وخطة التنمية المستدامة لعام .6131
ويمكن تطبيق خطة العمل ،في( :أ) الحاالت التي تُجرى فيها بالفعل عمليات استعادة النظم اإليكولوجية( ،ب) النظم
-1
اإليكولوجية المتدهورة التي تم تحديدها والنظر فيها بالفعل من أجل استعادتها ،و(ج) النظم اإليكولوجية المتدهورة التي لم يتم
النظر فيها بعد الستعادتها .كما يمكن أن تساهم خطة العمل في تعزيز وظائف النظم اإليكولوجية.
ثالثا -

المبادئ

تعد استعادة النظم اإليكولوجية مكمال ألنشطة الحفظ ،وتوفر منافع عديدة في داخل وخارج المناطق المحمية .وينبغي
-1
إعطاء األولوية لحفظ التنوع البيولوجي والحيلولة دون تدهور الموائل الطبيعية والنظم اإليكولوجية من خالل الحد من الضغوط
والحفاظ على السالمة اإليكولوجية وتقديم خدمات النظم اإليكولوجية (انظر اإلرشادات المتعلقة بدمج اعتبارات التنوع البيولوجي
ضمن استعادة النظم اإليكولوجية في التذييل األول) .وال تعتبر استعادة النظم اإليكولوجية بديال عن الحفظ ،كما أنها ليست مم ار
المتعمد أو االستخدام غير المستدام.
للسماح بالتدمير
َ
وينبغي االضطالع بأنشطة استعادة النظم اإليكولوجية بما يتفق مع أحكام االتفاقية .وعلى وجه الخصوص ،تعتبر
-9
74
المبادئ اإلثنى عشر لنهج النظام اإليكولوجي لالتفاقية ذات أهمية كبيرة في إرشاد أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية .واعالن
األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 75وغيره من اإلرشادات التي قد تكون ذات صلة في الحاالت الخاصة يشتمل على
مبادي أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 76،والخطوط اإلرشادية أغواي :غو 77،ومدونة
79
السلوك األخالقي تغاريواي :ري 78،وخطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي.
 -71وينبغي ت خطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية وتنفيذها على مختلف المستويات باستخدام أفضل العلوم والمعارف
التقليدية المتاحة .وتعد الموافقة المسبقة عن علم والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،فضال عن
إشراك النساء وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة بمثابة اعتبارات هامة في جميع مراحل العمليات .ويعتبر أيضا االتصال
والتثقيف والتوعية العامة هاما للنظر في جميع المراحل حتى يتسنى فهم منافع أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية وتكاليفها على
نطاق واسع.
رابعا -

األنشطة الرئيسية لخطة العمل

 -77تتألف الخطة من أربع مجموعات رئيسية من األنشطة التي يمكن االضطالع بها ،كقائمة من الخيارات ،على أساس
طوعي ،من جانب األطراف والحكومات األخرى ،بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة ،وفقا للتشريعات الوطنية والظروف
واألولويات .والمجموعات األربع الرئيسية لألنشطة هي:

74
75
76
77
78
79

(أ)

تقييم فرص استعادة النظم اإليكولوجية؛

(ب)

تحسين البيئة المؤسسية التمكينية الستعادة النظم اإليكولوجية؛

(ج)

تخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية وتنفيذها؛

( د)

الرصد والتقييم وابداء التعقيبات ونشر النتائج.

.https://www.cbd.int/ecosystem/
قرار الجمعية العامة .695/27
المقرر  ،76/1المرفق الثاني.
المقرر  72/1واو.
المقرر  ،46/71المرفق.
المقرر  76/76باء ،المرفق.
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 -76وقد تكون هناك حاجة لعلمية تفاعلية مع تعقيبات فيما بين هذه المجموعات األربع من األنشطة وداخلها (انظر
الجدول الزمني اإلرشادي في التذييل الثاني).
ألف  -تقييم فرص استعادة النظم اإليكولوجية
 -73لضمان تنفيذ أنشطة االستعادة في المواقع التي تتطلب االستعادة والمواقع ذات األولوية العالية مع األخذ بعين
االعتبار للحقائق البيئية واالقتصادية واالجتماعية والمؤسسية ،فإنه من المفيد تنفيذ عمليات التقييم البيئي واسعة النطاق ،بما في
ذلك رسم الخرائط ،أو االستفادة من التقييمات الموجودة .ويمكن إجراء هذه التقييمات على مختلف المستويات وفقا للظروف
الوطنية وتعديلها في ضوء تقييمات أكثر تفصيال التي تنتج عن األنشطة القائمة على الموقع في الخطوة جيم .ويمكن النظر في
اإلجراءات التالية واتخاذها ،حسب االقتضاء:
 -7تحديد مدى النظم اإليكولوجية المتدهورة وأنواعها ودرجة تدهورها ومواقعها على المستويات اإلقليمي والوطني
والمحلي ،وكذلك دوافع تدهور النظم االيكولوجية .ويتعين مراعاة أنشطة ومبادرات استعادة النظم اإليكولوجية الجارية،
وكيف تدمج هذه اعتبارات التنوع البيولوجي.
 -6تحديد وترتيب أولويات المناطق الجغرافية التي ستساهم عمليات االستعادة فيها بشكل كبير في تحقيق أهداف على
الصعيد الوطني مما يساهم في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي (مثل المناطق ذات األولوية لحفظ التنوع
البيولوجي ،والمناطق التي توفر الخدمات األساسية للنظم اإليكولوجية ،والمناطق التي ستعزز سالمة المناطق
المحمية ودمجها ضمن المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا).
 -3إشرام الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين .تحديد والحصول على الموافقة المسبقة
وعن علم والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية واشراك أصحاب المصلحة المعنيين في
هذه العملية ،بما في ذلك النظر في تحقيق التوازن بين الجنسين ،في تحديد المناطق ذات األولوية لالستعادة.
 -4تقييم التكاليف المحتملة والمنافع المتعددة الستعادة النظم اإليكولوجية على المستويات ذات الصلة .يمكن لهذه
المنافع أن تتضمن تلك التي ترتبط بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،والمنافع االجتماعية االقتصادية،
مثل األمن المائي واألمن الغذائي ،وحجز الكربون وتخزينه ،والوظائف وسبل العيش ،والمنافع الصحية ،والحد من
مخاطر الكوارث (مثل مكافحة الحرائق وتحات التربة ،وحماية السواحل) .وتحديد الفرص المتاحة لتحقيق أقصى قدر
من المنافع المشتركة ولخفض أو القضاء على الصراعات بين المنافع المشتركة .كما يمكن أن تكون تكاليف التقاعس
عن العمل كبيرة .ويتعين االستفادة من الدروس المستفادة من أنشطة االستعادة السابقة وامكانيات استعادة النظم
اإليكولوجية لتوفير خدمات النظم اإليكولوجية باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة وانشاء بنية تحتية خضراء.
 -5تقييم األطر المؤسسية والسياساتية والقانونية ذات الصلة وتحديد الموارد المالية والتقنية ،فضال عن الثغرات ،من
للنهج االبتكارية لالستعادة ،بما فيها
أجل تنفيذ عمليات استعادة النظم اإليكولوجية .واجراء تحليل للفرص المتاحة ُ
النهج المالية.
ُ

 -2تحديد الخيارات للحد من الدوافع و ار فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية على شتى المستويات
والقضا عليها .االستفادة من خطوط األساس قبل التدهور حيثما كان ذلك مناسبا والتشاور مع الخبراء وأصحاب
المصلحة ،بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لتحديد خطوط األساس وغيرها من المتطلبات ،مثل:
وتبني ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي
الموارد؛ وتغيرات السلوك؛ واآلليات الحافزة؛ ومعالجة الحوافز الضارة؛ ّ
والمياه والغابات ومصايد األسماك والزراعة؛ وتنويع حيازة األراضي؛ واالعتراف بالحقوق في الموارد .وتقييم المجاالت
التي يمكن أن يساهم تنفيذ ممارسات اإلنتاج المستدامة في استعادة النظم اإليكولوجية ومنع تدهور األراضي.
با -

تحسين البيئة المؤسسية التمكينية الستعادة النظم اإليكولوجية

 -74من أجل تيسير تنفيذ إجراءات استعادة النظم اإليكولوجية ،ينبغي النظر في مواصلة تطوير إطار مؤسسي تمكيني
الستعادة النظم اإليكولوجية .ويتضمن ذلك توفير حوافز قانونية واقتصادية واجتماعية ،وآليات تخطيط مناسبة ،ودعم التعاون
بين القطاعات ،بغية تعزيز االستعادة والحد من تدهور النظم اإليكولوجية .وقد يسترشد هذا العمل بالتقييمات المضطلع بها في
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الخطوة ألف ،وباألخص ألف ،5ويمكن تنفيذ هذا العمل بالتوازي مع أنشطة التخطيط والتنفيذ المضطلع بها في الخطوة جيم.
ويمكن النظر في اإلجراءات التالية واتخاذها ،حسب االقتضاء:
 -7استعراض وتحسين أو وضع أطر قانونية وسياساتية ومالية الستعادة النظم اإليكولوجية .وقد يتضمن ذلك ،حسب
االقتضاء ،قوانين ولوائح وسياسات وغيرها من المتطلبات الالزمة لحماية الموائل واستعادتها ،فضال عن تحسين
وظائف النظم اإليكولوجية .وقد يتطلب ذلك اإلبقاء على نسبة معينة من األراضي أو السواحل أو البحار على حالتها
الطبيعية.
 -6استعراض أو تحسين أو وضع أطر قانونية وسياساتية بشأن حيازة األراضي ،واالعتراف بحقوق الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية.
 -3تعزيز وتقوية نظم التعليم النظامي وغير النظامي على جميع المستويات من خالل إدراج المحتويات التي لها عالقة
باستعادة النظم اإليكولوجية ،وزيادة التوعية بمنافع استعادة النظم اإليكولوجية بالنسبة لالقتصاد ورفاه المجتمع ،بما في
ذلك من خالل نشر المعلومات السليمة علميا.
 -4استعراض أو تحسين أو وضع عمليات التخطيط المكاني األرضي والبحري وأنشطة تقسيم المناطق في إطار اإلدارة
المتكاملة.
 -5النظر في الحاجة إلى تدابير وقائية للحد من مخاطر نزوح فقدان الموائل وتدهورها فضال عن المخاطر األخرى على
التنوع البيولوجي وعلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية (انظر المبادئ والتذييل األول).
 -2استعراض أو تحسين أو وضع أهداف وسياسات واستراتيجيات الستعادة النظم اإليكولوجية .وستعكس هذه األنشطة
عادة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،و/أو الخطط الوطنية للتنمية المستدامة ،والتخفيف
من آثار تغير المناخ والتكيف معه وادارة األراضي .ويمكن أن يوضح تحديد األهداف االلتزام السياسي ويساعد في
زيادة الوعي العام ،والدعم والمشاركة .وقد يؤخذ في الحسبان أيضا األهداف المتاحة التي ُوضعت في إطار العمليات
األخرى ذات الصلة.
 -1وضع عمليات محاسبية تأخذ في الحسبان قيم النظم اإليكولوجية لألراضي الطبيعية وشبه الطبيعية ،والوظائف
والخدمات التي تقدمها.
 -1تشجيع الحوافز االقتصادية والمالية والقضاء على والخفض التدريجي أو إصالح الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي
من أجل الحد من الدوافع وراء فقدان النظم اإليكولوجية وتدهورها ،ودعم استعادة النظم اإليكولوجية ،بما في ذلك من
خالل األنشطة اإلنتاجية المستدامة.
 -9وضع خطط لحشد الموارد  .وضع إطار لحشد الموارد من أجل دعم استعادة النظم اإليكولوجية من مصادر وطنية
وثنائية ومتعددة األطراف ،مثل مرفق البيئة العالمية ،وزيادة الميزانيات الوطنية ،والجهات المانحة والشركاء ،بما في
ذلك القطاع الخاص ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ،من أجل تنفيذ خطط العمل
وسد الثغرات التي تُحدد خالل التقييمات الواردة في الخطوة ألف .ويمكن استعمال األموال العامة واألدوات لزيادة
التمويل الخاص عن طريق أساليب ،من بينها توفير ضمانات ضد المخاطر ،والمدفوعات مقابل خدمات النظم
النهج المالية اإلبتكارية األخرى.
اإليكولوجية ،والسندات الخضراء ،و ُ
 -71تعزيز ودعم بنا القدرات والتدريب ونقل التكنولوجيا لتخطيط وتنفيذ ورصد استعادة النظم اإليكولوجية من أجل
تحسين فعالية برامج االستعادة.
جيم  -تخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية وتنفيذها
 -75ينبغي تخطيط أنشطة االستعادة على أساس األولويات التي تُحدد في إطار الخطوة ألف وأن ُييسر التنفيذ عن طريق
اإلجراءات الواردة في الخطوة باء .وستستفيد اإلجراءات من المشاورات التي تجرى مع أصحاب المصلحة والخبراء من مختلف
المجاالت للمساعدة في جميع مراحل عمل المشروع (التقييم والتخطيط والتنفيذ والرصد واإلبالغ) .وقد يتطلب األمر بناء قدرات
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أصحاب المصلحة ،بما في ذلك الدعم القانوني والتشريعي لحقوق المرأة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية .ويمكن النظر
في اإلجراءات التالية واتخاذها ،حسب االقتضاء:
 -7تحديد أنسب التدابير إلج ار استعادة النظم اإليكولوجية ،استنادا إلى أفضل األدلة المتاحة ،ومراعاة المالءمة
اإليكولوجية ،واستخدام األنواع المحلية ،ونطاق التدابير المرتبطة بالعمليات التي سيتم استعادتها من حيث جدوى
التكلفة ،وتوفير الدعم لألراضي والمناطق المحمية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،واحترام معارفها وممارساتها
العرفية التقليدية .وينبغي التركيز على ُنهج وأنشطة االستعادة التي تسمح للناس بالحفاظ على و/أو إنشاء سبل عيش
مستدامة.
 -6النظر في ال كيفية التي تدعم بها أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية االستدامة اإليكولوجية واالقتصادية في الزراعة
وأنشطة اإلنتاج األخرى ،فضال عن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ،والحد من مخاطر الكوارث ،وتعزيز
خدمات النظم اإليكولوجية ،بما في ذلك ،للمناطق الحضرية .ويمكن تعميم االستعادة ضمن تخطيط المناظر الطبيعية
األرضية والمناظر الطبيعية البحرية .وينبغي النظر في التأثيرات المتوقعة ألنشطة االستعادة على الوظيفة اإليكولوجية
لألراضي والمياه المجاورة ،وذلك على سبيل المثال من خالل تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية.
وينبغي أن توضع في الحسبان التغيرات البيئية المستقبلية المحتملة ،مثل التغيرات الناجمة عن تغير المناخ.
 -3وضع خطط الستعادة النظم اإليكولوجية مع أهداف وغايات واضحة وقابلة للقياس من أجل تحقيق النتائج البيئية
واالقتصادية واالجتماعية المتوقعة .والى جانب الغايات واألهداف ،قد تتضمن الخطط نطاق المشروع وعمره ،وامكانية
تخفيف قوى التدهور ،والمتطلبات من الميزانية والموظفين ،وخطة متسقة لرصد تنفيذ المشروع وفعاليته .وقد تتضمن
غايات المشروع الظروف المستقبلية المرغوبة في المناطق الجاري استعادتها ،والخصائص اإليكولوجية واالجتماعية
االقتصادية المتوقعة للنظام اإليكولوجي المرجعي (النظم اإليكولوجية المرجعية) .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تحدد
الغايات المتوقعة صراحة أهدافا إيكولوجية واجتماعية اقتصادية (مثل الكتلة اإلحيائية للغطاء النباتي ،والوظائف)،
واجراء لكل هدف (مثل خفض ،زيادة ،حفظ) ،وحجما ( 51في المائة مثال) ،واطا ار زمنيا (خمس سنوات ،مثال) .وقد
توضع األهداف بعد ذلك من خالل برنامج رصد مناسب لتفصيل الخطوات المحددة الالزمة لتحقيق الغايات.
 -4تحديد مهام وجداول زمنية وميزانيات صريحة للتنفيذ .ينبغي النظر في التفاصيل المتوقعة للتنفيذ ،بما في ذلك
تجهيز الموقع والتركيب أو أنشطة المتابعة .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تُحدد صراحة معايير األداء ،إلى جانب قائمة
أولية وقابلة للتكيف للمسائل التي يتعين معالجتها من خالل الرصد والبروتوكوالت المقترحة التي ستستخدم في اختبار
مدى نجاح المشروع في فترات زمنية محددة أثناء عملية االستعادة .وقد يستفيد الرصد والتقييم من وضع معايير لجمع
البيانات وادارتها وحفظها وتحليلها ،وتبادل الدروس المستفادة.
 -5تنفيذ التدابير المحددة في خطة استعادة النظم اإليكولوجية لحفظ النظم اإليكولوجية ووحدات المناظر الطبيعية
المتدهورة وادارتها على نحو مستدام ،واستعادتها بطريقة فعالة ومنسقة ،باستخدام العلوم والتكنولوجيا والمعارف
التقليدية القائمة.
دال -

الرصد والتقييم والتعقيبات ونشر النتائج

 -72ينبغي أن تبدأ أنشطة الرصد في المراحل المبكرة من تطور المشروع للتمكين من قياس ظروف النظم اإليكولوجية
والتأ ثيرات االجتماعية االقتصادية مقابل نموذج مرجعي .وقد يشتمل الرصد الفعال على تخطيط مكثف قبل انطالق أنشطة
االستعادة ،بما في ذلك وضع خطوط األساس ،واستخدام المؤشرات البيولوجية ،وتحديد أهداف لالستعادة تكون واضحة وقابلة
للقياس وترتكز إلى هذه المؤشرات .وقد يكون االستشعار عن بعد أيضا بمثابة تقنية رصد فعالة من حيث التكلفة في بعض
النظم اإليكولوجية التي يمكن أن تتكرر بسهولة .وينبغي توثيق نتائج الرصد والدروس المستفادة من األنشطة المضطلع بها في
إطار الخطوتين باء وجيم ،وتحليلها واستخدامها لدعم اإلدارة التكيفية .ويمكن النظر في اإلجراءات التالية واتخاذها ،حسب
االقتضاء:
 -7تقييم فعالية وتأثيرات تنفيذ خطة استعادة النظم اإليكولوجية بما في ذلك نجاح أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية
والتكاليف والمنافع البيئية واالجتماعية االقتصادية .ويمكن القيام بذلك بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين
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بما فيهم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأن ُيستند إلى المسائل والتحليالت المحددة في قسم الرصد من خطط
االستعادة في الخطوة جيم .4
 -6تعديل الخطط والتوقعات واإلجرا ات والرصد من خالل اإلدارة التكيفية استنادا إلى نتائج الرصد والدروس المستفادة
وتعزيز االستم اررية بعد نهاية المشروع.
 -3تبادل الدروس المستفادة من تخطيط وتمويل وتنفيذ ورصد خطط استعادة النظم اإليكولوجية بالتعاون مع أصحاب
المصلحة لتوضيح الممارسات والمجاالت التي توفر منافع متعددة الستعادة النظم اإليكولوجية ،وتحديد التداعيات غير
المقصودة ،وتحسين نتائج جهود االستعادة في المستقبل ،واستخدام هذا من خالل اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات
واآللية العالمية لغرفة تبادل المعلومات ،من بين أمور أخرى ،لتبادل المعلومات.
خامسا-

دعم اإلرشادات واألدوات والمنظمات والمبادرات المتعلقة باستعادة النظم اإليكولوجية

 -71ترد اإلرشادات واألدوات التي ُوضعت في إطار االتفاقية وتلك التي وضعتها منظمات ومبادرات شريكة ،إضافة إلى
المنظمات والمبادرات ذات الصلة ،على سبيل المثال في الوثيقة اإلعالمية  ،UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/35وتقييم
االستجابة السريعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة " الكوكب الميت ،الكوكب الحي  -التنوع البيولوجي واصالح النظم
اإليكولوجية من أجل التنمية المستدامة 80،من بين أمور أخرى ،وستُتاح في آلية غرفة تبادل المعلومات.
سادسا -

الجهات الفاعلة

 -71خطة العمل هذه موجهة إلى جميع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك الحكومات الوطنية ودون الوطنية والبلدية،
واألطراف في اتفاقيات ريو واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى ،والوكاالت المانحة ،بما في ذلك مرفق البيئة العالمية،
والبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية ،والمانحين من القطاع الخاص ومن الشركات ،وصناديق التقاعد واتحادات األعمال،
وكذلك الهيئات والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة ،ومالك األراضي ومديري األراضي ،والشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية ،والمجتمع المدني والمواطنين.

التذييل األول

إرشادات من أجل دمج اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن استعادة النظم اإليكولوجية


التصدي للدوافع وراء فقدان التنوع البيولوجي ،بما في ذلك التغير في استخدام األراضي ،والتجزؤ والتدهور وفقدان األراضي،
واالستغالل المفرط ،والتلوث ،وتغير المناخ ،واألنواع الغريبة الغازية .وتكلف استعادة النظم اإليكولوجية بوجه عام أكثر من
تفادي التدهور ،كما أن فقدان بعض األنواع وبعض خدمات النظم اإليكولوجية قد يتعذر استرجاعها .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن
الموائل الطبيعية تعمل كملجأ ألنواع يمكنها توفير فرص استعادة لمناطق أخرى.



تجنب تحريج األراضي العشبية والنظم اإليكولوجية ذات الغطاء الشجري المنخفض طبيعيا.



تحديد كيف أن نظم االختالالت الطبيعية والتقليدية (نتيجة للحرائق أو الرعي مثال) والتي قد تكون مهمة بالنسبة لهيكل النظام
اإليكولوجي ووظائفه ،يمكن أن تكون جزءا من أنشطة االستعادة .واالستفادة من األبحاث المتعلقة بوظائف األنواع في النظم
اإليكولوجية والروابط بين وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية .وينبغي ايالء االعتبار الواجب الستعادة وانتعاش األنواع التي
تقدم خدمات ووظائف النظم اإليكولوجية مباشرة مثل نشر البذور ،والتلقيح ،والحفاظ على الشبكة الغذائية (مثل الضواري
الرئيسية) وتدفقات المغذيات.



يمكن أن تعطى األولوية الستعادة الموائل الهامة لتكاثر وانتعاش

األنواع.

80
 .Nellemann, C., E. Corcoran (eds).الكوكب الميت ،الكوكب الحي  -التنوع البيولوجي واصالح النظم اإليكولوجية من
أجل التنمية المستدامة .تقييم االستجابة السريعة .برنامج األمم المتحدة للبيئة.www.grida.no . GRID-Arendal ،
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مراعاة أن التجدد الطبيعي قد يسمح لمنطقة متدهورة بأن تستعيد حالتها ذاتيا بعد إزالة عوامل التجزئة والتدهور والفقدان أو
خفضها .واذا استدعى األمر استعادة نشطة ،مثل إزالة األنواع الغريبة الغازية ،واعادة إدخال نباتات وحيوانات أصلية ،واعادة
إنعاش التربة والعمليات الهيدرولوجية ،فإن ذلك سيحتاج عادة إلى المزيد من الموارد على مدى فترة زمنية أطول.



إذا تم دعم استعادة النظم اإليكولوجية بالزراعة واعادة اإلدخال ،ينبغي استخدام األنواع األصلية التي تتكيف حسب الموقع ،مع
مراعاة االختالفات الجينية داخل األنواع األصلية وفيما بينها ،وتاريخ حياتها وتداعيات التفاعل فيما بينها ومع بيئتها.



قد تتخذ اإلجراءات القائمة على الموقع في سياق ممارسات اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية
البحرية .فعلى سبيل المثال :قد تمنح أولوية الستعادة خدمات النظم اإليكولوجية ضمن فسيفساء من استخدامات األراضي؛ أو
تعزيز الترابط بين المناظر الطبيعية األرضية وحفظ التنوع البيولوجي عن طريق استعادة النظم اإليكولوجية القريبة من مالجئ
األنواع (مثل المناطق المحمية والمناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي ،ومناطق الطيور والتنوع البيولوجي الهامة ،والمواقع التابعة
للتحالف من أجل منع مطلق لالنقراض) ،أو إنشاء مناطق عازلة ،أو ممرات ترابط بينها.



منع إدخال األنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع :في حالة النظر في استخدام األنواع الغريبة ،مثال
لتحقيق االستقرار في البداية للتربة شديدة التدهور ،ينبغي أن ُيتبع في ذلك نهج علمي وتحوطي سليم تمشيا مع ديباجة االتفاقية
من أجل تفادي فقدان الموائل واألنواع بسبب األنواع الغريبة الغازية.

التذييل الثاني

جدول زمني إرشادي إلج ار ات قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية
األنشطة الرئيسية

من سنة إلى ثالث سنوات

من ثالث إلى ست سنوات

الخطـ ــوة ألـ ــف .تقيـ ــيم فـ ــرص تحديد الـدوافع ذات الصـلة بفقـدان التنـوع البيولـوجي .التقييم ــات الجاري ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك التك ــاليف المحتمل ــة والمن ــافع
تحديـ ـ ــد األنشـ ـ ــطة والمبـ ـ ــادرات الحاليـ ـ ــة لالسـ ـ ــتعادة ،المتعددة.
استعادة النظم اإليكولوجية
وكيفية دمجها العتبارات التنوع البيولوجي.
تحديد وتأمين الموارد الالزمة لالستعادة.
تحديــد الــنظم اإليكولوجيــة المتــدهورة بشــكل ملحــوظ ،تحديد الخيارات لتقليل أو القضاء على الدوافع وراء فقـدان التنـوع
والمنـاطق التــي توجـد فيهــا أكثـر إمكانيــات االســتعادة البيولوجي.
لتحقيــق األهــداف الوطنيــة للتنــوع البيولــوجي ،وذلــك بنـاء قاعــدة معـارف عــن أفضـل الممارســات المتعلقـة باســتعادة
بالتعاون مع أصحاب المصلحة.
النظم اإليكولوجية.

تقيــيم الــدروس المســتفادة مــن األنشــطة الســابقة
الستعادة النظم اإليكولوجية.

الخط ــوة ب ــاء .تحس ــين البيئ ــة تقيــيم األهــداف والسياســات واالســتراتيجيات والتــدابير تنفيذ األدوات والعمليات والتدابير ذات الصلة.
المؤسسية التمكينيـة السـتعادة الحافزة ،وأدوات وعمليات التخطيط المكاني ،والنظر تقيــيم كفايــة الم ـوارد؛ البحــث عــن م ـوارد إضــافية وتأمينهــا حســب
في الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية.
النظم اإليكولوجية
الحاجة.
استعراض األطر القانونية والسياسية والمالية إلرشاد
العمل في الخطوة جيم.

ـاء علـى الخطـوة تنفيــذ خطــط االســتعادة التــي تــم تيســيرها مــن خــالل اإلج ـراءات
الخطوة جيم .تخطيط أنشـطة إعطاء األولوية لفـرص االسـتعادة بن ً
اسـ ــتعادة الـ ــنظم اإليكولوجيـ ــة ألــف ووضــع خطــط لالســتعادة مــع أهــداف واضــحة الواردة في الخطوة باء.
وقابلة للقياس.
وتنفيذها
إعطاء األولوية لـألدوات والعمليـات والتـدابير األكثـر
أهمية للتخطيط والتنفيذ.

تعزيز أنشطة االستعادة القائمة.

الخطــوة دال .الرصــد والتقيــيم تبادل الخبرات من األنشطة والمبادرات الحالية لدعم رصــد النتــائج وتقــديم تقريــر عــن الــدروس المســتفادة مــن األنشــطة
ال ـواردة فــي الخطــوتين بــاء وجــيم لــدعم اإلدارة التكيفيــة وتحســين
اإلدارة التكيفية وتعزيز االستم اررية.
والتعقيبات ونشر النتائج
نتائج الجهود المستقبلية لالستعادة.
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إن مؤتمر األطراف،

المقرر  - 6/31التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان

إذ يشير إلى المقرر ،67/76

واذ يرحب بمذكرة التفاهم الموقعة بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة الصحة العالمية،

واذ يحيط علما بإصدار منظمة الصحة العالمية وأمانة االتفاقية للتقرير المعنون :الربط بين األولويات العالمية :التنوع
البيولوجي وصحة اإلنسان ،استعراض حالة المعارف،
واذ يسلم بأن التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان مترابطان بوسائل مختلفة ،منها ما يلي:

يحقق التنوع البيولوجي منافع لصحة اإلنسان ،بما في ذلك مباشرة باعتباره مصد ار لألغذية والتغذية واألدوية
(أ)
التقليدية واالكتشافات البيولوجية الطبية؛ وعلى نحو غير مباشر باعتباره مصد ار للمياه النقية ،والمالبس والتدفئة والمأوى ،وعن
طريق دعم وظائف النظام اإليكولوجي وقدرته على الصمود وتوفير الخدمات األساسية للنظام اإليكولوجي واتاحة خيارات من
أجل التكيف مع االحتياجات والظروف المتغيرة ولتغير المناخ؛ ويسهم التنوع البيولوجي في البيئات الحضرية إلى شعور
بالرفاهية عن طريق تحفيز التدريب الجسدي ،وتقديم الهواء النظيف ،وتحسين الرفاهية العقلية ،ضمن جملة أمور؛
(ب)

يمكن أن يرتبط التنوع البيولوجي باآلثار الصحية العكسية ،السيما من خالل العوامل المعدية؛

(ج)

يمكن أن يؤثر عدد من دوافع التغيير في التنوع البيولوجي والصحة على حد سواء؛

يمكن أن يكون لتدخالت قطاع الصحة آثار إيجابية وسلبية على التنوع البيولوجي وأن التدخالت ذات
(د)
الصلة بالتنوع البيولوجي يمكن أن تكون لها آثار إيجابية وسلبية على صحة اإلنسان؛

واذ يالحظ أن البحث األفضل للروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي قد يسهم في تحسين عدة جوانب لصحة
اإلنسان ،بما في ذلك التغذية ،وخفض العبء العالمي لألمراض المعدية وكذلك األمراض غير المعدية ،وتحسين الصحة العقلية
والرفاهية؛

واذ يالحظ أيضا أن االعتراف بالمنافع الصحية للتنوع البيولوجي يعزز األساس المنطقي لحفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه المستدام وبالتالي يسهم في إعداد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،وتنفيذ الخطة االستراتيجية
للتنوع البيولوجي  6161-6177وفي تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،

واذ يقر بأن الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي تتصل بخطة التنمية المستدامة لعام  6131وبأهداف التنمية
81
المستدامة،
واذ يقر أيضا بالروابط القوية بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وصحة اإلنسان وأوجه التآزر المحتملة التي يتيحها
83
إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  826131-6175واتفاق باريس؛

بالنظم
واذ يسلم بأن المنافع الصحية للتنوع البيولوجي تتأثر بالعوامل االجتماعية االقتصادية وقد تكون خاصة ُ
اإليكولوجية والثقافات المحلية  ،وأن الرجال والنساء غالبا ما يضطلعون بأدوار مختلفة في إدارة الموارد الطبيعية وصحة األسرة،
النظم
وأن المجتمعات الفقيرة والضعيفة ،والنساء واألطفال يعتمدون في الغالب اعتمادا مباش ار على التنوع البيولوجي و ُ
اإليكولوجية للحصول على األغذية واألدوية والمياه النقية وخدمات صحية أخرى ذات صلة،

واذ يسلط الضوء على أهمية المعارف التقليدية وكذلك المعارف العلمية التقليدية في تحقيق المنافع الصحية للتنوع
البيولوجي،

81
82
83

قرار الجمعية العامة  ،7/11المرفق.
قرار الجمعية العامة  ،613/29المرفق الثاني.
المعتمد في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .األمم المتحدة ،مجموعة المعاهدات ،السجل رقم .54773-7
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واذ يؤكد من جديد قيمة نهج "الصحة الواحدة" في معالجة القضية الشاملة للتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان ،باعتباره
84
نهجا متكامال متسقا مع نهج النظام اإليكولوجي،

يحيط علما بالرسائل الرئيسية الواردة في موجز التقرير المعنون :الربط بين األولويات العالمية :التنوع
-7
85
البيولوجي وصحة اإلنسان ،استعراض حالة المعارف؛

يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى النظر في استخدام استعراض حالة المعارف والرسائل الرئيسية
-6
الواردة فيه ،حسب االقتضاء ،لتعزيز فهم الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي بهدف الحصول على الحد األقصى من المنافع
الصحية ،ومعالجة المقايضات ،وكلما أمكن ،معالجة الدوافع المشتركة الكامنة وراء المخاطر الصحية وفقدان التنوع البيولوجي؛
قرر ،حسب
-3
الم ّ
يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى االستفادة من المعلومات الواردة في المرفق بهذا ُ
االقتضاء ،ومراعاة الظروف الوطنية ،لتحقيق الهدف المذكور في الفقرة  6أعاله؛

يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى القيام بأنشطة ،من بينها ما يلي ،حسب
-4
االقتضاء ،ومع مراعاة الظروف الوطنية:
تيسير الحوار بين الوكاالت المسؤولة عن التنوع البيولوجي والوكاالت المسؤولة عن الصحة ومع القطاعات
(أ)
األخرى ذات الصلة ،عبر جميع مستويات الحكومة؛
النظر في الروابط ذات الصلة بين الصحة والتنوع البيولوجي عند وضع واستكمال السياسات والبرامج،
(ب)
واالستراتيجيات ،والخطط الوطنية والحسابات القومية ذات الصلة ،بما في ذلك استراتيجيات الصحة ،مثل خطط العمل الوطنية
للصحة البيئية ،واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،واستراتيجيات التنمية المستدامة واستراتيجيات القضاء
على الفقر؛
ونظم
(ج)
تعزيز القدرات الوطنية على الرصد وجمع البيانات ،بما في ذلك قدرات الرصد والمراقبة المتكاملة ُ
النظم الصحية من استباق تهديدات الصحة العامة الناتجة عن تغير النظام اإليكولوجي واالستعداد
اإلنذار المبكر ،التي تمكن ُ
والتصدي لها؛
النظر في الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي ضمن تقييمات األثر البيئي وتقييمات المخاطر والتقييمات
(د)
البيئية االستراتيجية ،وكذلك تقييمات األثر على الصحة ،والتقييم االجتماعي واالقتصادي وتقييم عمليات المقايضة؛
معالجة جميع اآلثار السلبية غير المقصودة وغير المرغوبة الناتجة عن تدخالت التنوع البيولوجي على
(ه)
الصحة وتدخالت الصحة على التنوع البيولوجي ورصدها وتقييمها؛
تحديد الفرص وتعزيز أساليب العيش الصحية وأنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة وما يرتبط بها من تغير
(و)
في السلوك ،التي ستعود بالنفع على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان من خالل النهوض بحمالت الصحة العامة ،ضمن جملة
أمور؛
تطوير التعليم المتعدد التخصصات ،والتدريب وبناء القدرات وبرامج البحوث حول الروابط بين الصحة
(ز)
والتنوع البيولوجي ،عن طريق استخدام ُنهج متكاملة ،على مختلف المستويات وعلى مختلف النطاقات المكانية والزمانية،
وجماعات الممارسين العاملين في مجاالت التنوع البيولوجي والصحة؛
النظر في الحاجة إلى تعزيز قدرة وزارتي الصحة والبيئة وغيرها من الوزارت ،والوكاالت والمنظمات على
(ح)
النهج الوقائية تجاه الصحة وتعزيز األبعاد المتعددة للصحة والرفاه؛
معالجة الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي من أجل دعم ُ
دمج الشواغل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في السياسات الوطنية للصحة العامة ،مع التركيز بصفة خاصة
(ط)
على احتياجات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
-5
84
85

المقرر .2/5

يشجع األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على ما يلي:

.UNEP/CBD/SBSTTA/6/Add.1
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وضع مقاييس ومؤشرات وأدوات متكاملة لتيسير تحليل وتقييم ورصد ودمج التنوع البيولوجي في استراتيجيات
(أ)
وخطط وبرامج الصحة والعكس صحيح؛
وضع وجمع حزم أدوات ،بما في ذلك أدلة بشأن أفضل الممارسات بهدف إذكاء الوعي وتعزيز المنافع
(ب)
المشتركة للتنوع البيولوجي والصحة ،بما في ذلك في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  6131وأهداف التنمية
81
المستدامة؛

يشجع أيضا األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات ذات الصلة ووكاالت التمويل على تعزيز ودعم
-2
إجراء المزيد من البحوث عن الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي واالعتبارات االجتماعية االقتصادية ذات الصلة ،بما في
ذلك جملة مسائل من بينها ما يلي:

العالقات بين التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية وظهور األمراض المعدية ،بما في ذلك آثار بنية
(أ)
المجتمع اإليكولوجي وتكوين ه ،واضطراب الموائل واالتصال بين اإلنسان واألحياء البرية ،وآثار ذلك على استخدام األراضي
وادارة النظم اإليكولوجية؛
الروابط بين التنوع الغذائي والصحة وتنوع المحاصيل ،والثروة الحيوانية والمكونات األخرى للتنوع البيولوجي
(ب)
النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية؛
النظم اإليكولوجية البحرية و ُ
في النظم اإليكولوجية الزراعية ،وكذلك في ُ

الروابط بين تكوين وتنوع الكائنات الحية المجهرية البشرية والتنوع البيولوجي في البيئة ،وما لذلك من آثار
(ج)
على مستوى التخطيط للمستوطنات البشرية وتصميمها وتطويرها وادارتها؛

أهمية التنوع البيولوجي البحري بالنسبة للصحة ،بما في ذلك لألمن الغذائي ،وتداعيات عوامل اإلجهاد
(د)
النظم اإليكولوجية البحرية (بما في ذلك ،العوامل المسببة لألمراض والمواد الكيميائية وتغير المناخ
المتعددة التي تتعرض لها ُ
وتدهور الموائل)؛
إسهام التنوع البيولوجي والبيئة الطبيعية ،بما في ذلك المناطق المحمية ،في تعزيز الصحة العقلية والبدنية،
(ه)
السيما في المناطق الحضرية؛
(و)

أهمية التنوع البيولوجي للتربة بالنسبة للصحة؛

(ز)

الروابط بين األنواع المهاجرة وممراتها وصحة اإلنسان؛

(ح)

الروابط بين األنواع الغريبة الغازية وصحة اإلنسان؛

-1
المقرر؛
هذا ّ

يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تزويد األمين التنفيذي بمعلومات عن تنفيذ

يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والجهات المانحة إلى مواصلة التقدم في تحليل الروابط بين التنوع
-1
البيولوجي وصحة اإلنسان ،مثل تحديد األنواع الميكروبيولوجية للتنوع البيولوجي واألنواع المسببة لألمراض؛

يقرر النظر في الروابط بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان عند معالجة متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع
-9
ّ
البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
-71

يطلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي ،رهنا بتوافر الموارد:

المقرر،
(أ)
التعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات األخرى ذات الصلة ،بهدف تعزيز وتيسير تنفيذ هذا ّ
بما في ذلك من خالل نشر استعراض حالة المعارف على نطاق واسع باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة ،ووضع حزم
أدوات وأدلة بشأن أفضل الممارسات (بما في ذلك عن "الصحة الواحدة") ،ودعم بناء القدرات ،وعن طريق تنظيم اجتماع لفريق
االتصال المشترك بين الوكاالت المعني بالتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان الذي تنظمه األمانة مع منظمة الصحة العالمية،
المقرر 67/76؛
وكذلك المهام المحددة في الفقرة  9من ّ
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 1أعاله؛

(ب)

تجميع المعلومات المستلمة المتعلقة بتنفيذ هذا المقرر وتحليلها ،بما في ذلك المعلومات المقدمة تطبيقاً للفقرة

(ج)

إعداد إرشادات لدعم النظر في إدارة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في تطبيق نهج "الصحة الواحدة"؛

تقديم تقرير إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع
(د)
عشر لمؤتمر األطراف.

مرفق

معلومات عن الروابط بين الصحة والتنوع البيولوجي

إمدادات المياه والصرف الصحي :في إطار سياسات وبرامج اإلمدادات بالمياه والصرف الصحي ،بما في
(أ)
النظم
النظم اإليكولوجية األرضية و ُ
ذلك تخطيط وتصميم البنية التحتية ذات الصلة بالمياه ،مراعاة الدور الذي تقوم به ُ
اإليكولوجية للمياه الداخلية باعتبارها "بنية تحتية خضراء" في تنظيم كميات المياه العذبة ونوعيتها وامداداتها وتنظيم الفيضانات،
وحماية هذه النظم اإليكولوجية ،ومعالجة الدوافع الكامنة وراء فقدانها وتدهورها ،بما في ذلك التغير في استخدام األراضي،
والتلوث واألنواع الغازية؛

اإلنتاج الزراعي :النهوض بتنوع المحاصيل والثروة الحيوانية والمكونات األخرى للتنوع البيولوجي في النظم
(ب)
اإليكولوجية الزراعية بغية المساهمة في زيادة اإلنتاج المستدام وفي خفض استخدام مبيدات اآلفات وغيرها من المدخالت
الكيميائية ،مع منافع على صحة اإلنسان والبيئة ،واإلشارة في هذا الصدد إلى أهمية برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي
(المقرر  63/1باء)؛
(المقرر  ،)5/5والمبادرة الدولية بشأن الملقحات
الزراعي
ّ
ّ
األغذية والتغذية :تعزيز تنوع المحاصيل واستخدامها المستدام وتنوع الثروة الحيوانية وتنوع األغذية البرية،
(ج)
بما في ذلك من مصادر المياه البحرية والمياه الداخلية ،وذلك للمساهمة في تغذية اإلنسان والتنوع الغذائي ،بما في ذلك عن
طريق إتاحة معلومات عن القيمة الغذائية لمختلف األغذية ،بهدف تحسين صحة اإلنسان ،وتعزيز األغذية المستدامة ،بما في
ذلك عن طريق إتاحة معلومات مناسبة وأنشطة التوعية العامة ،واالعتراف بالثقافات الغذائية التقليدية والوطنية والمحلية،
واستعمال الحوافز االجتماعية واالقتصادية عبر سلسلة اإلمدادات ،واإلشارة في هذا الصدد إلى أهمية المبادرات الشاملة بشأن
(المقرر  63/1ألف)؛
التنوع البيولوجي من أجل األغذية والتغذية
ّ

المستوطنات البشرية :في إطار التخطيط والتصميم والتنمية واإلدارة الحضرية ،مراعاة الدور المهم الذي يقوم
(د)
به التنوع البيولوجي في توفير منافع فسيولوجية ،وخاصة الدور الذي يقوم به الغطاء النباتي في تحسين نوعية الهواء والتصدي
لظاهرة جزر االحترار ،وكذلك في دعم التبادل بين الميكروبات البيئية والكائنات المجهرية البشرية؛

النظم اإليكولوجية،
(ه)
إدارة النظم اإليكولوجية واألمراض المعدية :تعزيز نهج متكامل ("الصحة الواحدة") إلدارة ُ
وما يرتبط بها من مستوطنات بشرية والثروة الحيوانية ،وتقليل االختالالت غير الضرورية المؤثرة في النظم الطبيعية إلى أدنى
المسببة لألمراض
حد ،وبالتالي ،تجنب أو تخفيف إمكانية ظهور عوامل جديدة ُمسببة لألمراض ،وادارة مخاطر انتقال العوامل ُ
بين اإلنسان ،والثروة الحيوانية ،واألحياء البرية بهدف خفض خطر األمراض المعدية وحدوثها ،بما في ذلك األمراض الحيوانية
المصدر واألمراض المنقولة؛
الصحة العقلية والرفاه :تعزيز فرص التفاعل بين الناس ،السيما بين األطفال والطبيعة ،لتوفير المنافع
(و)
للصحة العقلية ،لدعم الرفاه الثقافي وتشجيع النشاط البدني في المساحات الخضراء وذات التنوع البيولوجي ،خاصة في المناطق
الحضرية؛
األدوية التقليدية :حماية المعارف الطبية التقليدية واالبتكارات والممارسات الخاصة بالشعوب األصلية
(ز)
والمجتمعات المحلية ،وتعزيز االستخدام المستدام واإلدارة والتجارة للنباتات والحيوانات المستعملة في األدوية التقليدية ،وتعزيز
الممارسات السليمة والمراعية لالعتبارات الثقافية ،ودمج وتبادل المعارف والخبرات بين ممارسي الطب التقليدي والمجتمع الطبي
على نطاق واسع ،على أساس الموافقة المسبقة عن علم ،والتقاسم العادل والمنصف للمنافع؛
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االكتشافات البيولوجية الطبية :حفظ التنوع البيولوجي في المناطق األرضية ،ومناطق المياه الداخلية
(ح)
والمناطق الساحلية والبحرية؛ وحماية المعارف التقليدية ،السيما في المناطق ذات األهمية الكبيرة بالنسبة للتنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية؛ وتعزيز الحصول ع لى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها بما
يتسق والمادة ( 1ي) ومع بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي؛

آثار المستحضرات الصيدالنية :تجنب اإلفراط في استعمال المضادات الحيوية والعوامل المضادة
(ط)
للميكروبات واستعمالها الروتيني غير الضروري ،سواء في الطب البشري أو الطب البيطري ،لتقليل الضرر على التنوع
الميكروبي المفيد والمتآلف وتقليل خطر المقاومة للمضادات الحيوية؛ واإلدارة األفضل الستخدام المواد الكيميائية المسببة
الضطرابات الغدد الصماء والتخلص منها بهدف تجنب إلحاق الضرر بالناس ،والتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
وكذلك خفض االستعمال غير المناسب للعقاقير المضادة لاللتهابات الالستيرويدية التي تهدد عشائر األحياء البرية؛
حفظ األنواع والموائل :عند تنفيذ سياسات لحماية األنواع والموائل ،بما في ذلك المناطق المحمية،
(ي)
واألساليب األخرى الرامية إلى الحفظ واالستخدام المستدام ،النظر ،وفقا للتشريعات الوطنية ،في تحسين الحصول على األغذية
البرية واستخدامها المألوف المستدام وغيرها من الموارد األساسية من ِقبل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وخاصة
المجتمعات الفقيرة والمعتمدة على الموارد؛
استعادة النظم اإليكولوجية :عند القيام بأنشطة استعادة النظم اإليكولوجية ،ينبغي أخذ صحة اإلنسان في
(ك)
االعتبار ،وعند اللزوم ،اتخاذ تدابير لتعزيز نتائج صحية إيجابية وازالة أو تخفيف حدة النتائج الصحية السلبية؛

النهُج المعتمدة على النظم اإليكولوجية ،والتخفيف
(ل)
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث :عند تحليل وتنفيذ ُ
والتكيف مع تغير المناخ وتدابير الحد من مخاطر الكوارث ،إعطاء األولوية للتدابير التي تساهم بطريقة مشتركة في صحة
اإلنسان وفي حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الهشة ،والتي تدعم صحة ورفاهية وسالمة وأمن المجموعات البشرية
الضعيفة ،وبناء القدرة على الصمود.
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المقرر - 7/31

إن مؤتمر األطراف،

التنوع البيولوجي للغابات :دور المنظمات الدولية في دعم

تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

إذ يشير إلى التطابق القوي بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات ،واألهداف العالمية األربعة ذات
الصلة بالغابات ،واألحكام ذات الصلة بالغابات بموجب اتفاق باريس 86،وال سيما األنشطة والدعم والتوجيهات الواردة في المادة
 ،5وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالغابات ،والترتيب الدولي المتعلق بالغابات ،واذ يؤكد على أن تحقيقها يعد أم اًر هاماً
لتنفيذ رؤية عام  1151للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ،فضال عن خطة التنمية المستدامة لعام  87،1111واذ يسلم أيضا
بأن ُنهج السياسات البديلة ،مثل النهج المشترك للتخفيف والتكيف لإلدارة المتكاملة والمستدامة للغابات ،قد ُذكرت في الفقرة 4
المقرر ،11/31
من ّ
واذ يشدّد على ضرورة تعزيز االتساق والتعاون وأوجه التآزر بين االتفاقات ذات الصلة بالغابات ،وعملياتها
ومبادراتها ،سواء على مستوى السياسات أو تنفيذها،

يرحب بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بشأن الترتيب الدولي المتعلق بالغابات لما بعد
-3
88
عام  ،1135الذي يعزز الترتيب الدولي ويمدد واليته حتى عام 1111؛
يرحب أيضا بخطة التنمية المستدامة لعام  1،1111وخاصة األهداف ذات الصلة بالغابات ،بموجب هدفي
-1
التنمية المستدامة  6و35؛
يالحظ المبادرات األخرى للحد من فقدان الغابات ،ويشجع األطراف ،والحكومات األخرى ،وجميع المنظمات
-1
المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين على المشاركة في تنفيذها ،حسب االقتضاء ،كمساهمة في تحقيق أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ذات الصلة بالغابات؛
يدعو منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات ،عند وضع الخطة االستراتيجية  1111-1137للترتيب الدولي
-4
المتعلق بالغابات ،أن يأخذ في االعتبار أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات ،وذلك بهدف تعزيز وضع نهج
منسق لتحقيق االلتزامات واألهداف المتعددة األطراف ذات الصلة بالغابات؛
يدعو أيضا أعضاء الشراكة التعاونية في مجال الغابات ،عند إعداد خطة عمل الشراكة للفترة -1137
-5
 ، 1111إلى النظر في سبل ووسائل لمواصلة تعزيز مساهماتها الفردية والجماعية في أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ودعم نهج
منسق لتحقيق االلتزامات واألهداف المتعددة األطراف ذات الصلة بالغابات ،على نحو ما يلي:
(أ)

تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات؛

تحديد اإلجراءات التي يمكنها من خاللها توفير دعم مفيد إلى البلدان؛ بما في ذلك لتنفيذ الخطة
(ب)
النهج ،والنماذج واألدوات الالزمة
االستراتيجية  1111-1133وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،مع مراعاة اختالف الرؤى ،و ُ
لتحسين اإلدارة المتكاملة للغابات ،بما في ذلك تنمية القدرات التقنية؛
المشتركة؛

86
87
88

(ج)

دراسة أدوارها المعنية من أجل االستفادة من المزايا النسبية لكل من األعضاء ،ومواصلة تعزيز مساهماتها

(د)

تحسين الرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز ،بما في ذلك مواءمة المؤشرات وعمليات اإلبالغ؛

في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .األمم المتحدة ،مجموعة المعاهدات ،السجل رقم .54331-3
قرار الجمعية العامة ،3/71 ،المرفق.
قرار المجلس رقم  ،33/6175بتاريخ  66يوليو/تموز .6175
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تحسين إدارة المعارف ،بما في ذلك من خالل منصات البيانات المفتوحة والتشغيل البيني لتيسير تبادل
(ه)
المعلومات وتجميعها؛
يشجع األطراف ،عند وضع وتنفيذ سياساتها المتعلقة بالغابات ،في سياق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
-6
وغيرها من االلتزامات واألهداف المتعددة األطراف ذات الصلة بالغابات ،على األخذ بعين االعتبار ،حسب االقتضاء ،ما يلي:
(أ) االستخدامات األخرى لألراضي ،بما في ذلك الزراعة ،والمساحات الخضراء في المناطق الحضرية ،والثروة الحيوانية
والسياحة( ،ب) التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه( ،ج) الحد من مخاطر الكوارث ،و(د) أثر االستخدام غير المستدام
للغابات ،وايالء االعتبار الواجب لحفظ الغابات الطبيعية والغطاء النباتي األصلي واستخدامها بصورة مستدامة ،وتجنب اآلثار
السلبية المحتملة لتشجير المناطق األحيائية غير الحرجية؛
يطلب إلى األمين التنفيذي أن يعزز التعاون مع أعضاء الشراكة التعاونية في مجال الغابات ،بما في ذلك
-7
أمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات ،وكذلك المنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة ،من أجل االستجابة الكاملة
المقرر الحالي ،وتقديم تقرير عن التقدم المحرز
لطلبات مؤتمر األطراف الواردة في الفقرة  13من المقرر  ،6/31لدعم تنفيذ ّ
إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أو الهيئة الفرعية للتنفيذ ،حسب االقتضاء ،في اجتماع ُيعقد قبل
االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األط ارف.
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المقرر  - 8/31االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي :لحوم الطرائد واإلدارة المستدامة لألحيا البرية

إن مؤتمر األطراف،

إذ يعرب عن قلقه إزاء التناقص المستمر في أنواع معينة من األحياء البرية بسبب عمليات التدمير والتدهور الواسعة
النطاق للموائل الطبيعية ،والتفتت والخسارة في ترابط المناظر الطبيعية ،فضال عن التهديدات األخرى ،بما في ذلك االستغالل
غير المشروع والتجارة غير المشروعة في األحياء البرية ،واالستخدام غير المستدام لمنتجات وموارد األحياء البرية ،وتغير
المناخ ،والتحويل )غير القانوني( لألراضي ،والتلوث ،واألنواع الغريبة الغازية ،التي تؤثر سلبيا على بقاء وتجديد األنواع البرية،
وكذلك على التنمية المستدامة ورفاه البشر،
واذ يدرك أن لخسارة األحياء البرية عواقب على العمليات اإليكولوجية الحيوية التي تدعم التنوع البيولوجي ،وآثار
خطيرة ذات الصلة بالنواحي االجتماعية االقتصادية ،واألمن الغذائي ،والتغذية والصحة ،مما يؤثر في االستخدام المألوف
المستدام وثقافة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وروحانيتها وهويتها،
واذ يالحظ الحاجة إلى برامج لإلدارة السليمة لألحياء البرية التي ترتكز على فهم العوامل البيولوجية واإليكولوجية،
وعل ى البرامج الفعالة والمنصفة ،التي تعترف بأهمية البعد البشري ،ليس فحسب من حيث االحتياجات البشرية وتقاسم المنافع،
بما في ذلك الوصاية والحقوق التاريخية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية للوصول إلى األحياء البرية ،وفقا للتشريعات
الوطنية ،بل أيضا فيما يتعلق بتوليد وتشارك حوافز لحفظ األحياء البرية واستخدامها المستدام،
واذ يالحظ أيضا إمكانية تعزيز تجانس السياسات بشأن حفظ األحياء البرية واستخدامها المستدام والتجارة بها الذي
يساهم في خطة التنمية المستدامة لعام  89،6131السيما الغايتين  1-75و-75ج تحت الهدف  ،75في قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة  ،374/29والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ،6161-6177
واذ يدرك أن عمال كبي ار قد تحقق في إطار االتفاقية بشأن السبل إلى تحسين استدامة إدارة األحياء البرية ،بما في
ذلك صيد لحوم الطرائد ،يالحظ أن قضية االستخدام المستدام لألحياء البرية تترابط مع قطاعات أخرى ،وأن هناك حاجة إلى
نهج استراتيجي وعريض لمعالجة هذه القضايا،
واذ يعيد تأكيد دور الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية في تيسير العمل المنسق بشأن االستخدام
المستدام للتنوع البيولوجي وتعزيز أوجه التآزر فيما بين أعضائها،
يشجع األطراف ،والحكومات األخرى ،فضال عن المنظمات ذات الصلة ،على النظر وتنفيذ ،حسب مقتضى
-7
90
الحال ،خارطة الطريق ألفضل حوكمة نحو قطاع أكثر استدامة للحوم الطرائد ،المقدمة في مؤتمر الحراجة العالمي الرابع
عشر في دوربان ،جنوب أفريقيا ،في سبتمبر/أيلول  ،6175ويدعو األطراف إلى االستفادة من خارطة الطريق عند وضع وتنفيذ
استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛
يشجع األطراف والحكومات األخرى على دمج اإلرشادات القائمة والتوصيات الصادرة عن االتفاقية المتصلة
-6
باالستخدام المستدام لألحياء البرية ،في خطط واستراتيجيات وكاالت التعاون اإلنمائي ،من أجل تعزيز تعميم حفظ التنوع
البيولوجي واستخدامه المستدام في القطاعات ذات الصلة؛
يدعو األطراف إلى إدراج معلومات في تقاريرها الوطنية السادسة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي ،عن استخدام
-3
نظم اإلدارة المعتمدة على الحقوق وتحويل هذه الحقوق وما يرتبط بها من إدارة إلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فيما
يتعلق باإلدارة المستدامة لألحياء البرية؛

 89قرار الجمعية العامة  7/11الصادر في  65سبتمبر/أيلول  6175بشأن" تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام ".6131
" “The role of bushmeat in food security and nutrition”. Robert Nasi and John E. Fa. 90دور لحوم الطرائد في األمن
الغذائي والتغذية" .ورقة مقدمة إلى مؤتمر الحراجة العالمي الرابع عشر في دوربان ،جنوب أفريقيا ،في سبتمبر/أيلول .6175
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يدعو أيضا األطراف إلى العمل مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لتوفير التدريب وبناء القدرات في
-4
مجال اإلدارة المستدامة لألحياء البرية ،بما في ذلك تبادل المعلومات والمهارات على مختلف المستويات؛
يطلب إلى األمين التنفيذي أن يضطلع بما يلي ،بالتعاون مع األعضاء اآلخرين في الشراكة التعاونية بشأن
-5
اإلدارة المستدامة لألحياء البرية ،رهنا بتوافر الموارد:
مواصلة توضيح اإلرشادات التقنية ألفضل حوكمة صوب قطاع أكثر استدامة للحوم الطرائد ،بهدف دعم
(أ)
6
األطراف في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،6161-6177مع االستعانة بخارطة الطريق بشأن دور لحوم
الطرائد في األمن الغذائي والتغذية ونتائج ندوة "ما بعد اإلنفاذ :المجتمعات المحلية ،والحوكمة ،والحوافز ،واالستخدام المستدام
في مكافحة التجارة غير المشروعة باألحياء البرية" ،التي عقدت في جنوب أفريقيا في فبراير/شباط  ،6175فضال عن حلقة
العمل بشأن "االستخدام المستدام والتجارة بلحوم الطرائد في كولومبيا :تفعيل اإلطار القانوني في كولومبيا" ،التي عقدت في
ليتيسيا ،كولومبيا ،في أكتوبر/تشرين األول  ،6175مع مراعاة منظور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومعارفها عن
االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي؛
إجراء تنظيم مشترك وتحديد نطاق لحدث منتدى األحياء البرية لتيسير إشراك األطراف ،والحكومات األخرى
(ب)
وأصحاب المصلحة المعنيين ،بما فيهم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،لدراسة وتحديد أولويات العمل فيما يتعلق
باستخدام األحياء البرية وادارتها بطريقة مستدامة 91،مع األخذ في االعتبار األعمال السابقة بشأن هذه المسألة ،بما في ذلك
مبادئ أديس أبابا ومبادئها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛
تعزيز أوجه التآزر مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
(ج)
اإليكولوجية فيما يتعلق بإعادة تحديد نطاق التقييم بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛
االستمرار في دعم الجهود التي تبذلها األطراف لمكافحة االتجار غير المشروع باألحياء البرية ،تمشيا مع
(د)
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،374/29المعتمد في يوليو/تموز  ،6175وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال حفظ
األحياء البرية وانفاذ القانون ،مع هيئات إنفاذ القانون ذات الصلة مثل أعضاء االتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحيوانات
والنباتات البرية؛
اإلبالغ عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،والفريق العامل المعني
(ه)
بالمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.

91

معرفة على أنها تشمل النباتات والحيوانات البرية.
األحياء البرية ّ
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إن مؤتمر األطراف،

المقرر  - 9/31التخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب

التخطيط المكاني البحري

يرحب بتقرير حلقة عمل الخبراء المعنية بتوفير إرشادات عملية موحدة ومجموعة أدوات لتطبيق التخطيط
-7
92
المكاني البحري ،المعقودة في مونتلاير ،كندا ،من  9إلى  77سبتمبر/أيلول  ،6174ويعرب عن امتنانه للمفوضية األوروبية
على ما قدمته من دعم مالي؛
يقر بأن التخطيط المكاني البحري هو أداة تشاركية لتيسير تطبيق نهج النظام اإليكولوجي ،سيعجل من
-6
تحقيق التقدم نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية ،ويدعم تعميم التنوع البيولوجي في
السياسات العامة المتصلة بالتنمية البشرية واالقتصادية ،وأن االستثمار طويل األجل في تنمية القدرات البشرية والمؤسسية في
مجال األنشطة المتعلقة بالتخطيط المكاني البحري هو ضروري للنجاح؛

يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى ،حسب مقتضى الحال ومع مراعاة الظروف الوطنية ،إلى تطبيق
-3
التخطيط المكاني البحري في المناطق البحرية والساحلية الواقعة في نطاق واليتها أو تعزيز مبادرات التخطيط المكاني البحري
القائمة في هذه المناطق ،والى:
األخذ في الحسبان التقرير المذكور أعاله ،المشار إليه في الفقرة  ،7واإلرشادات التقنية األخرى من
(أ)
المنظمات واالتفاقات الدولية واإلقليمية ذات الصلة في تنفيذ التخطيط المكاني البحري؛
تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في إعداد وتنفيذ التخطيط المكاني
(ب)
البحري ،وفقا للتشريعات الوطنية؛
الربط على نحو وثيق بالجهود الراهنة المبذولة في تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية،
(ج)
والمناطق البحرية المحمية ،وغيرها من تدابير الحفظ الفعالة القائمة على أساس المناطق ،فضال عن التقييمات البيئية
االستراتيجية وتقييمات األثر البيئي ،وادارة التلوث ،وادارة مصايد األسماك ،وادارة األنشطة االقتصادية األخرى ،بما فيها
السياحة؛
االشتراك مع أصحاب المصلحة المعنيين والقطاعات المعنية فضال عن الشعوب األصلية والمجتمعات
(د)
المحلية في وضع وتنفيذ التخطيط المكاني البحري؛
تعزيز تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في التخطيط المكاني البحري ومواصلة تطويره ،بما في ذلك استخدام
(ه)
البيانات المكانية البيئية واالقتصادية واالجتماعية والمعارف فضال عن التعاون اإلقليمي؛
(و)

تبادل خبراتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية وغيرها من آليات تبادل المعلومات؛

يشير إلى المقرر  71/77جيم والمقرر  ،63/76السيما الفقرة  ،71ويطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر
-4
الموارد ،ويدعو المنظمات ذات الصلة ،السيما اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والمنظمة البحرية الدولية ،واتفاقيات
البحار اإلقليمية وخطط عملها ،والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك ،إلى دعم التنفيذ الوطني للتخطيط المكاني البحري ،حسب
مقتضى الحال ،ضمن اختصاصات كل منها ،وفقا للتشريعات الوطنية ،من خالل التعاون في جملة أمور من بينها األنشطة
التالية:
زيادة توحيد وتكميل اإلرشادات القائمة بشأن التخطيط المكاني البحري ،مع االستناد إلى نتائج حلقة العمل
(أ)
المشار إليها في الفقرة  7أعاله ،من خالل التواصل عبر اإلنترنت ،وحلقات عمل الخبراء ،وتجميع دراسات الحالة ،والتفاعل
غير الرسمي فيما بين الخب ارء و/أو استعراض الخبراء األقران؛

92
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(ب)
ذات الصلة؛

إقامة روابط مع األعمال األخرى في إطار االتفاقية أو غيرها من االتفاقات والبرامج الدولية و/أو اإلقليمية

استكشاف الفرص المتاحة الختبار اإلرشادات وأفضل الممارسات وتيسير تنمية القدرات ،بما في ذلك من
(ج)
خالل حلقات عمل لتنمية القدرات ،فضالً عن التنفيذ على أرض الواقع؛

تجميع الخبرات الوطنية أو دون اإلقليمية أو اإلقليمية في تنفيذ التخطيط المكاني البحري ،بالتعاون مع
( د)
األطراف والحكومات األخرى ،ونشرها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية وآليات تبادل المعلومات ذات الصلة
على االنترنت؛

ير عن التقدم المحرز في مجال التعاون المشار
-5
يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،أن يرفع تقر اً
إليه في الفقرة  4أعاله إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع ُيعقد قبل االجتماع الرابع عشر
لمؤتمر األطراف؛
-2
المالية المتاحة:

يشير إلى الفقرة  79من المقرر  ،63/76ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يضطلع بما يلي ،رهناً بالموارد

دعوة األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،والمبادرات وأصحاب المصلحة بما في ذلك
(أ)
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية ،والمنظمة البحرية الدولية ،والسلطة الدولية
لقاع البحار ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،واتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط عملها ،والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك،
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،إلى تقديم معلومات ،حسب مقتضى الحال ،عن الخبرات والدروس المستفادة على
المستويات الوطني واإلقليمي ودون اإلقليمي في تطبيق التخطيط المكاني البحري أو التدابير األخرى لتعزيز الحفظ واإلدارة ،من
أجل دعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية؛
تجميع وتوليف التقديمات من األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة،
(ب)
إلى جانب المعلومات العلمية والتقنية اإلضافية؛
تقديم التجميع/التوليف المشار إليه في الفقرة الفرعية (2ب) أعاله ،لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
(ج)
والتقنية والتكنولوجية في اجتماع الحق ُيعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
واذ يشير إلى الفقرة  12من المقرر  69/71والفقرة الفرعية (7ب) من المقرر  ،64/77واذ يسلم بأهمية
-1
إقامة روابط بين الجهود المبذولة حاليا بشأن مختلف تدابير الحفظ القائمة على أساس المناطق في إطار التخطيط المكاني
البحري المتكامل وعبر القطاعات والتنفيذ لدعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية ،يطلب إلى
األمين التنفيذي أن يضطلع بما يلي ،رهناً بالموارد المالية المتاحة ،مع االستناد إلى العمل الحالي لألمين التنفيذي ،في شراكة
مع المنظمات ذات الصلة ،وعمالً بالفقرة  71من المقرر :64/77

تجميع الخبرات والدروس المستفادة على المستوى الوطني بشأن وضع نظم تمثيلية من الوجهة اإليكولوجية
(أ)
ومترابطة بشكل جيد للمناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق وادارة هذه النظم
والتدابير بصورة فعالة ومنصفة ،وادماجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاً ،كإسهام في
حلقة من حلقات عمل الخبراء؛
النهج المتبعة في تقييم المساهمة
(ب)
تنظيم حلقة عمل للخبراء لتوحيد المعلومات العلمية والتقنية عن مختلف ُ
في تحقيق الهدف  77المتعلق بالمناطق البحرية المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق ،فضال
النهج في عملية
عن إدماجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاً ،واثبات فعالية هذه ُ
التقييم ،والنظر أيضا في تنفيذ الغاية  5من الهدف  74من أهداف التنمية المستدامة؛
تقديم تجميع المعلومات المشار إليه في الفقرة الفرعية (2أ) أعاله ،وتقرير حلقة عمل الخبراء المشار إليه في
(ج)
الفقرة (2ب) أعاله لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع الحق ُيعقد قبل االجتماع الرابع عشر
لمؤتمر األطراف؛
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واذ يشير إلى الفقرة  65من المقرر  ،71/77يدعو األطراف ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،
-1
والمنظمات والمجموعات العلمية ذات الصلة ،إلى تقديم معلومات وخبرات بخصوص معايير للمناطق البحرية المهمة اجتماعيا
أو ثقافيا ولحفظها واستخدامها المستدا م في حد ذاتها ،وبالتحديد ،عندما تتفق مع المناطق التي تستوفى معايير المناطق المهمة
إيكولوجيا أو بيولوجيا أو معايير أخرى مشابهة ،ويطلب إلى األمين التنفيذي تجميع هذه المعلومات واتاحتها من خالل آلية
غرفة تبادل المعلومات؛
أنشطة تنمية القدرات والشراكات

يرحب بأنش طة بناء القدرات والشراكات التي ييسرها األمين التنفيذي من خالل مبادرة المحيطات المستدامة
-9
على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي ،بالتعاون مع األطراف والمنظمات ذات الصلة ،ويعرب عن امتنانه لحكومات
اليابان وفرنسا وجمهورية كوريا والعديد من الشركاء اآلخرين على توفير الدعم المالي والتقني لتنفيذ األنشطة ذات الصلة بمبادرة
المحيطات المستدامة؛
 -71يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى التعاون من أجل التنفيذ اآلني والفعال
ألنشطة تنمية القدرات من خالل مبادرة المحيطات المستدامة؛

تيسير رصد التقدم المحرز في تنفيذ الهدف 1

 -77يرحب بتقرير اجتماع الخبراء بشأن تحسين اإلبالغ عن التقدم المحرز والعمل من أجل تنفيذ الهدف  2من
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،الذي عقد في روما من  9إلى  77فبراير/شباط  93،6172ويشجع األطراف ،والحكومات
األخرى ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك ،على النظر في نتائج هذا االجتماع
كأساس لتعاونها نحو تسريع ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الهدف  ،2بما يتمشى مع المقرر المتعلق بتعميم التنوع البيولوجي
94
في مصايد األسماك.

93
94
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المقرر - 31/31

إن مؤتمر األطراف،

معالجة آثار الحطام البحري والضوضا تحت المرا الناجمرة عرن
األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

آثار الضوضا تحت الما الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
يحــيط علمــا بــالتقرير المحــدث المعنــون "توليفــة علمي ـة آلثــار الضوضــاء تحــت المــاء علــى التنــوع البيولــوجي
-7
95
البحــري والســاحلي والموائــل" ،وي ـدعو األط ـ ارف ،والحكومــات األخــرى والمنظمــات ذات الصــلة إلــى اســتعمال هــذه المعلومــات،
حسب االقتضاء ،ضمن اختصاصاتها ،ووفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية؛
يشـ ــير إلـ ــى المقـ ــرر  ،63/76وخاصـ ــة إلـ ــى الفق ـ ـرة  ،3ويـ ــدعو األط ـ ـراف ،والحكومـ ــات األخـ ــرى والمنظمـ ــات
-6
المختصــة ،بمــا فــي ذلــك المنظمــة البحريــة الدوليــة ،والســلطة الدوليــة لقــاع البحــار ،واتفاقيــة المحافظــة علــى األنـواع المهــاجرة مــن
الحيوانـ ــات الفطريـ ــة 96،واللجنـ ــة الدوليـ ــة لشـ ــؤون صـ ــيد الحيتـ ــان ،وأصـ ــحاب المصـ ــلحة اآلخ ـ ـرين المعنيـ ــين ،والشـ ــعوب األصـ ــلية
والمجتمعــات المحليــة ،حســب االقتضــاء ،ضــمن اختصاصــاتهم ووفقــا للق ـوانين الوطنيــة والدوليــة ،إلــى مواصــلة تعــاونهم وتبــادل
خبـراتهم بشــأن تطبيـق تــدابير ،تتماشـى مــع الــنهج التحـوطي ،وتتماشــى مـع مــا ورد فــي ديباجـة االتفاقيــة ،لتجنـب ولتقليــل وتخفيــف
اآلثار الضارة الكبيرة للضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي ،بما فـي ذلـك
التدابير المحددة فـي الفقـرة  3مـن نفـس المقـرر ،ويطلـب إلـى األمـين التنفيـذي ،رهنـا بتـوافر المـوارد ،أن يواصـل عملـه فـي تجميـع
وتوليف ونشر هذه الخبرات ،بما في ذلك البحوث العلمية المتعلقـة باآلثـار الضـارة للضوضـاء تحـت المـاء علـى التنـوع البيولـوجي
البحــري والســاحلي ،وأن يعــد ويتبــادل ،اســتنادا إلــى االحتياجــات العلميــة المحــددة ،بالتعــاون مــع األط ـراف ،والحكومــات األخــرى
والمنظمات ذات الصلة ،إرشادات ومجموعة أدوات عملية بشأن التـدابير الراميـة إلـى تجنـب وتقليـل وتخفيـف تلـك اآلثـار الضـارة،
وأن يجعل هذا التجميع ،وكذلك اإلرشادات ومجموعة األدوات المشار إليها أعاله ،متاحة لكي تنظر فيهـا الهيئـة الفرعيـة للمشـورة
العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع مقبل يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
معالجة آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

-3
البحرية الدقيقة؛

97

يُرحــب بقـرار جمعيــة األمــم المتحــدة للبيئــة  77/6بشــأن النفايــات البالســتيكية البحريــة والجســيمات البالســتيكية

إذ يشــير إلــى خطــة عمــل مجموعــة الــدول الســبع لمكافحــة القمامــة البحريــة ،يحــيط علمــا بتقريــر حلقــة عمــل
-4
الخبراء إلعداد إرشادات عملية بشأن منع وتخفيف اآلثار الضارة الكبيرة للحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
98
والموائل،
يح ــيط علم ــا أيض ــا باإلرش ــادات العملي ــة الطوعي ــة بش ــأن من ــع وتخفي ــف آث ــار الحط ــام البح ــري عل ــى التن ــوع
-5
البيولوجي البحري والساحلي والموائل ،على النحو الوارد في المرفق بهذا المقرر؛
يح ــث األطـ ـراف ويش ــجع الحكوم ــات األخ ــرى ،والمنظم ــات ذات الص ــلة ،والص ــناعات ،وأص ــحاب المص ــلحة
-2
اآلخرين المعنيين ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،علـى اتخـاذ التـدابير المناسـبة ،وفقـا للقـانون الـوطني والـدولي وضـمن
اختصاصــاتها ،لمنــع وتخفيــف اآلثــار الضــارة المحتملــة للحطــام البحــري علــى التنــوع البيولــوجي البحــري والســاحلي والموائــل ،مــع
األخذ بعين االعتبار اإلرشادات العمليـة الطوعيـة الـواردة فـي المرفـق بهـذا المق ّـرر ،وادراج المسـائل المتعلقـة بالحطـام البحـري فـي
تعميم التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات؛

95
96
97
98
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يــدعو األط ـراف والحكومــات األخــرى إلــى النظــر ،حســب االقتضــاء ،فــي المســؤولية الممتــدة للمنتجــين لتــوفير
-1
تــدابير اســتجابة عنــد حصــول أضـرار أو وجــود احتمــال كــاف ألضـرار للحطــام البحــري علــى التنــوع البيولــوجي البحــري والســاحلي
والموائل؛
يح ــث األطـ ـراف ،ويش ــجع الحكوم ــات األخ ــرى والمنظم ــات الدولي ــة ذات الص ــلة عل ــى وض ــع وتنفي ــذ ت ــدابير
-1
وسياســات وصــكوك لمنــع رمــي أي م ـواد صــلبة ثابتــة أو مصــنعة أو مجه ـزة أو الــتخلص منهــا أو فقــدانها أو هجرهــا فــي البيئــة
البحرية والساحلية؛
ي ــدعو المنظم ــات الحكومي ــة الدولي ــة المختص ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك المنظم ــة البحري ــة الدولي ــة ،ومنظم ــة األغذي ــة
-9
والزراعة لألمم المتحدة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة واتفاقيـات البحـار اإلقليميـة وخطـط عملهـا والهيئـات المختصـة األخـرى ،فـي
إطــار والياتهــا ،إلــى اتخــاذ التــدابير المناســبة ،ومســاعدة األطـراف والحكومــات األخــرى فــي اتخــاذ التــدابير المناســبة لمنــع وتخفيــف
اآلثار الضارة المحتملة للحطام البحـري علـى التنـوع البيولـوجي البحـري والسـاحلي والموائـل ،مـع األخـذ بعـين االعتبـار اإلرشـادات
العملية الطوعية الواردة في المرفق بهذا المقرر؛
-71

يطلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي ،رهنا بتوافر الموارد:

تيســير التعــاون بــين األط ـراف ،والحكومــات األخــرى والمنظمــات ذات الصــلة ،بمــا فــي ذلــك المنظمــة البحريــة
(أ)
الدولية ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،وشعبة األمم المتحـدة لشـؤون المحيطـات وقـانون
البحار ،واتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط عملها والهيئات المختصة األخرى ،بما في ذلك في إطار خطط العمل اإلقليمية بشأن
القمامــة البحريــة ،والش ـراكة العالميــة لمعالجــة مشــكلة القمامــة البحريــة ،بشــأن تطبيــق تــدابير فــي إطــار الواليــة الوطنيــة لألط ـراف
والحكومات األخرى والواليات المسندة للمنظمات الحكومية الدولية ،إلى منع وتخفيـف اآلثـار الضـارة للحطـام البحـري علـى التنـوع
البيولوجي البحري والساحلي والموائل ،بما في ذلك التدابير المتضمنة في اإلرشادات العملية الطوعية الواردة في المرفق بمشـروع
المقرر هذا ،عن طريق تيسير تبادل الخبرات والمعلومات ومجموعات األدوات وأفضل الممارسات؛
تيسير توفير فـرص بنـاء القـدرات للبلـدان الناميـة ،والسـيما أقـل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الصـغيرة الناميـة،
(ب)
فضال عن البلدان التي تمر اقتصـاداتها بمرحلـة انتقاليـة ،لتنفيـذ تـدابير لمنـع وتخفيـف اآلثـار الضـارة للحطـام البحـري علـى التنـوع
البيولوجي البحري والساحلي والموائل ،في المناطق الواقعة تحت واليتها الوطنية ،بما فـي ذلـك التـدابير المتضـمنة فـي اإلرشـادات
العملية الطوعية الواردة في المرفق بهذا المقرر.

مرفق
إرشادات عملية طوعية بشأن منع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع
البيولوجي البحري والساحلي والموائل
الحطام البحري وآثاره على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل
عرف الحطام البحري عادة على أنه أي مادة صلبة ثابتة أو مصنعة أو مجهزة يتم رميهـا أو الـتخلص منهـا أو فقـدانها
-7
ُي ّ
أو هجرهــا فــي البيئــة البحريــة والســاحلية .وهــذا يشــمل الم ـواد المنقولــة إلــى البيئــة البحريــة مــن األ ارضــي عــن طريــق األنهــار أو
المصارف أو شبكات الصرف الصحي أو الرياح .وينشأ الحطام البحري من مجموعة من المصادر البحرية والبرية.
ويترتــب علــى الحطــام البحــري تكــاليف اجتماعيــة واقتصــادية ،ويهــدد صــحة اإلنســان وســالمته ،ويــؤثر علــى الكائنــات
-6
البحرية .ومن الموثق على نطاق واسع أن المحاصرة من الحطام البحري أو ابتالعه يمكن أن يكون لهما انعكاسـات سـلبية علـى
النظم اإليكولوجية .كما
الحالة المادية للحيوانات البحرية ويمكن أن يؤديا إلى نفوقها ،والتأثيرات الالحقة على مستويات العشائر و ُ
أن ابتالع المواد البالستيكية مصدر قلق ألنه قد يوفر مسا ار لنقل المـواد الكيميائيـة الضـارة إلـى الشـبكة الغذائيـة .وباإلضـافة إلـى
ذلك ،من المعروف أن الحطام البحري يضر الموائل أو يغيرها أو يؤدي إلى تـدهورها (علـى سـبيل المثـال ،مـن خـالل االختنـاق)
ومن الممكن أن يكون ناقال لألنواع الغريبة.
وتشـمل التــأثيرات الســلبية تغييـر األداء البيولــوجي واإليكولــوجي لألفـراد ،أو إصــابات خارجيــة أو النفـوق .وقــد يكــون مــن
-3
الصــعب تحديــد أثــر ابــتالع الحطــام البحــري علــى كــائن فــردي ،وال ت ـزال انعكاســات االبــتالع غيــر مفهومــة بالكامــل .وقــد تكــون
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األن ـواع التــي تظهــر نســبة عاليــة مــن ابــتالع الحطــام أو المحاص ـرة عرضــة آلثــار علــى مســتوى المجموعــات .وقــد يكــون ل ـذلك
انعكاسات سلبية على المجموعات الصغيرة ،وخاصة تلـك المهـددة بـاالنقراض و/أو المعرضـة لعوامـل إجهـاد متعـددة .وينبغـي أن
تشــتمل عمليــة تحديــد آثــار الحطــام البحــري علــى مســتوى النظــام اإليكولــوجي علــى تقيــيم لفقــدان خــدمات الــنظم اإليكولوجيــة التــي
يمكن أن تعزى إلى عامل اإلجهاد هذا.
ومــن المــرجح أن تزيــد وف ـرة الجســيمات البالســتيكية البحريــة الدقيقــة ،99وهــي ملوثــات ثابتــة موجــودة فــي جميــع الموائــل
-4
البحرية .ويمكن أن ييسر النقل الغذائي للجسيمات البالستيكية الدقيقة من خالل الشبكات الغذائية القاعيـة والسـطحية نقـل وتـراكم
كل من المواد البالستيكية والمـواد الكيميائيـة السـامة .وهنـاك أدلـة علـى نقـل اإلضـافات الكيميائيـة مـن المـواد البالسـتيكية المبتلعـة
إلــى األنســجة ،بمــا فــي ذلــك األنســجة البشــرية .وهنــاك أيضــا قلــق مــن أن ابــتالع الجســيمات البالســتيكية الدقيق ـة ،فض ــال عــن
الجسيمات البالستيكية الكبيرة والمتوسطة الحجم ،يمكن أن يسبب آثا ار مادية مثل التآكل الداخلي واالنسداد واإلصابة ،ويمكن أن
يوفر أيضا مسا ار المتصاص المواد الكيميائيـة الضـارة (علـى سـبيل المثـال ،اإلضـافات الموجـودة فـي المنتجـات البالسـتيكية) مـن
قبل الكائنات البحرية.
ويمكــن أن يعمــل الحطــام البحــري أيضــا بمثابــة ناقــل لنقــل األن ـواع الغريبــة الغازيــة ويمكــن أن يســهل انتشــار مســببات
-5
األمراض .والحطـام الموجـود فـي البحـار يمكـن أن تغطيـه بسـرعة الميكروبـات لتشـكيل شـريط حيـوي علـى السـطح ،يصـبح بالفعـل
مادة تحتية ميكروبية .ويمكن أيضا أن ُينقل الحطام عن طريق الحيوانات من خالل االبتالع والتخلص منه في وقت الحق.

والفجوات الكبيرة في المعارف بشأن مصادر وتوزيع وكمية مواد الحطام البحري ،وآثارها على التنوع البيولوجي البحـري
-2
تقيـد القـدرة علـى معالجـة المشـكلة بفعاليـة .وهنـاك نقـص فـي المعلومـات عـن كميـة الحطـام التـي تـدخل البيئـة
والساحلي والموائلّ ،
البحريــة ومعــدالت تــدهور أو تجزئــة الحطــام تحــت مجموعــة مــن الظــروف .وهنــاك معلومــات محــدودة متاحــة عــن االنعكاســات
المادية والكيميائية للحطام على األنواع البحرية عن طريق االبتالع/التناول.
نهج لمنع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل
النهج العامة التالية لمنع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي الساحلي البحري والموائل:
-1
تُقترح ُ
ينبغي أن يكون هناك تركيز على منع رمـي أي مـواد صـلبة ثابتـة أو مصـنعة أو مجهـزة أو الـتخلص منهـا أو
(أ)
فقدانها أو هجرها في البيئة البحرية والساحلية ومن المنبع؛
ينبغــي أن تســتخدم تــدابير منــع وتخفيــف اآلثــار الضــارة الكبيـرة للحطــام البحــري ،حســب االقتضــاء ،المنتــديات
(ب)
واألدوات القائمــة للتعــاون ،والتــي مــن شــأنها أن تعــزز أوجــه التــآزر وتســتفيد مــن التقــدم المحــرز فــي هــذه المنتــديات (مثــل برنــامج
العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية 100،والشراكة العالمية لمعالجة مشكلة القمامة البحريـة ،واتفاقيـات البحـار
اإلقليمية وخطط عملها)؛
يمكن استخدام مجموعة واسعة من األدوات واستجابات السياسات المتاحة ،بما في ذلك الحوافز االقتصـادية،
(ج)
وأدوات السوق والشراكات بين القطاعين العام والخاص ،لدعم اإلجراءات التي تهدف إلى منع وتخفيف آثار الحطام البحري.

99
عرف الجسيمات البالستيكية الدقيقة على أنها قطع أو أجزاء من البالستيك يقل حجمها عن  5مم (التقارير العلمية والتقنية لمركز
تُ ّ
البحوث المشتركة .6171 .تقرير القمامة البحرية رقم  71لمجموعة العمل المعنية باألمر التوجيهي إلطار االستراتيجية البحريةEUR .
 .)24340 EN - 2010ويؤدي انفصال هذه العناصر إلى العديد من األجزاء البالستيكية الصغيرة ،التي تسمى الجسيمات البالستيكية
صنف الجسيمات البالستيكية الدقيقة األخرى الموجودة في البيئة البحرية على أنها جسيمات بالستيكية أولية ألنها تُنتج إما
الثانوية .وتُ ّ
لالستخدام المباشر ،مثال كمادة كشط صناعية ،أو في مستحضرات التجميل ،أو الستخدام غير مباشر ،مثل المواد الحبيبية أو الحبيبيات
الصغيرة جدا في مرحلة ما قبل اإلنتاج (لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي ،وخطة العمل اإلقليمية لمنع وادارة
القمامة البحرية في شمال شرق المحيط األطلسي ،واتفاق لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي .)7-6174
 ،A/51/116 100المرفق الثاني.
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اإلج ار ات ذات األولوية لتخفيف ومنع آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل
-1

بالنسبة للمصادر البرية للحطام البحري ،تُقترح اإلجراءات التالية:
تحديد بيانات خط األساس عن أهم المصادر البرية للحطام البحري وكمياته وآثاره؛
(أ)

تعزيز التغييرات االقتصادية الهيكليـة التـي مـن شـأنها أن تقلـل إنتـاج واسـتهالك المـواد البالسـتيكية ،وتزيـد مـن
(ب)
إنتــاج الم ـواد المالئمــة للبيئــة ،وت ـدعم تطــوير الم ـواد البديلــة ،وتزيــد إعــادة التــدوير واعــادة االســتخدام ،وتــدعم بيئــة مواتيــة لهــذه
التغييرات من خالل بناء القدرات ،واللوائح والمعايير ،والتعاون بين الصناعة ،والحكومات والمستهلكين؛
دعــم البحــوث التــي تهــدف إلــى تطــوير التكنولوجيــا ،والتشــجيع علــى نقلهــا مــن أجــل زيــادة فهــم اآلثــار البيئيــة
(ج)
للمواد البالستيكية وخفضها على البيئة البحرية بشكل أفضـل ،وتصـميم بـدائل كيميائيـة جديـدة أو محسـنة قابلـة للتحلـل األحيـائي،
وتقييم اإلنتاج الفعال من حيث التكلفة على نطاق تجاري؛
(د)
مراعاة ما يلي:

تعزيز ونشر أفضل الممارسات فيما يتعلق بدورات مغلقـة للمـوارد الفعالـة والمنتجـات التـي مآلهـا النفايـات ،مـع

( )7

دعم تصميم منتجات طويلة األجل والتي يمكـن إعـادة اسـتعمالها ،وقابلـة لإلصـالح ،ويمكـن إعـادة تصـنيعها،
واعادة تدويرها مع استخدام الموارد على نحو أكثر فعالية؛

( )6

الحد من االستهالك غير المفيد بواسطة تمكين المستهلكين من اتخاذ ق اررات مسـؤولة ومسـتنيرة وعـدم تشـجيع
التصرفات غير المناسبة للتخلص من النفايات؛

( )3

تعزيز عملية مناسبة لتجميـع وفصـل مختلـف أنـواع النفايـات لزيـادة معـدالت إعـادة المـواد ذات الجـودة العاليـة
إلى أقصى حد؛

( )4

تعزيز إعادة االستخدام واعادة التدوير عن طريق حرق النفايات ودفنها؛

تعزيــز أفضــل الممارســات علــى طــول عمليــة تصــنيع المـواد البالســتيكية وسلســلة القيمــة كلهــا مــن اإلنتــاج إلــى
( ه)
النقل ،مثل استهداف عدم فقدان أي مواد؛
تقيــيم مــا إذا كان ـت التش ـريعات تغطــي مختلــف مصــادر الجســيمات البالســتيكية الدقيقــة والمنتجــات والعمليــات
(و)
المختلفة التي تشمل الجسيمات البالستيكية الدقيقة األولية والثانوية ،وتعزيز ،حسب االقتضاء ،اإلطار القـانوني القـائم بحيـث يـتم
تطبيق التدابير الالزمة ،بما فـي ذلـك عـن طريـق اتخـاذ تـدابير تنظيميـة و/أو تحفيزيـة إل ازلـة إنتـاج الجسـيمات البالسـتيكية الدقيقـة
التي لها آثار ضارة على التنوع البيولوجي البحري؛
تحســين ُنظــم إدارة النفايــات فــي البلــدان مــن خــالل تبــادل أفضــل الممارســات وكــذلك تحديــد ومعالجــة الثغ ـرات
( ز)
التي تسهم في توليد الحطام البحري ،مثل إدخال الحطام البحري في المناطق الساحلية القادمة من مصادر من المنبع.
وبالنســبة للمصــادر البحريــة للتلــوث ،تُقتــرح اإلج ـراءات التاليــة ،ضــمن الواليــات الوطنيــة لألط ـراف والحكومــات األخــرى
-9
والواليات المسندة للمنظمات الحكومية الدولية:
وضع ُنهج ،بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ،لترشيد المناولة السليمة للنفايات على ظهـر السـفن وتسـليم
(أ)
النفايات إلى مرافق االستقبال في الموانئ وضمان التخلص منها بطريقة صحيحة؛
تحديد خيارات لمعالجة مواد النفايات الرئيسية الناتجة عن صناعة صيد األسماك وتربية األحياء المائية التي
(ب)
يمكن أن تسهم في الحطام البحري ،وتنفيذ أنشطة ،بما في ذلك مشاريع تجريبية ،حسب االقتضاء ،والممارسات الجيـدة مـن قبيـل
خطط اإليداع ،واالتفاقات الطوعية واالستعادة في نهاية العمر االفتراضي ،بالتعاون مـع منظمـة األغذيـة والز ارعـة لألمـم المتحـدة
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛
تعزيـ ـز ونش ــر ،بالتع ــاون م ــع منظم ــة األم ــم المتح ــدة لألغذي ــة والز ارع ــة والمنظم ــة البحري ــة الدولي ــة ،أفض ــل
(ج)
الممارســات فيمــا يتعلــق بجميــع الجوانــب ذات الصــلة بـإدارة النفايــات فــي قطــاع صــيد األســماك (بمــا فــي ذلــك إدارة النفايــات علــى
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ظه ــر الســفن ،وادارة النفايــات فــي المـ ـوانئ ،والخســائر التشغيلية/قصاصــات شــباك الص ــيد ،وبـ ـرامج اإليــداع والمســؤولية الممت ــدة
للمنتجين) وغير ذلك من القطاعات ذات الصلة؛
تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات ،التي مـن بينهـا ،علـى سـبيل المثـال ،مدونـة السـلوك بشـأن
(د)
مصــايد األســماك المســؤولة لعــام  7995الصــادرة عــن منظمــة األغذيــة والز ارعــة ،والمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة لمنظمــة األغذيــة
والز ارعــة لعــام  6177بشــأن إدارة الصــيد العرضــي والحــد مــن المصــيد المرتجــع ،ومشــروع الخطــوط التوجيهيــة لمنظمــة األغذيــة
والزراعة لعام  6172بشأن تطبيق نظام لوسم معدات الصيد 101،للحد من مدخالت وتأثيرات معدات الصيد المهجورة أو المفقودة
أو التي تم التخلص منها في الصيد التجاري والترفيهي ،حسب االقتضاء؛
تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية ،وسلطات الموانئ والمنظمات غير الحكومية ،لتشجيع تنفيـذ
( ه)
مبادرات الحتواء واستخدام و/أو معالجة القمامـة البحريـة ،مـن قبيـل بـرامج "صـيد القمامـة السـلبي" ،لجمـع القمامـة التـي تلـتقط فـي
شباك الصيد خالل أنشطة الصيد العادية؛
 -71وفيمــا يتعلــق بتبــادل المعلومــات وتقاســم المعــارف ،وزيــادة التوعيــة ،وبنــاء القــدرات ،والح ـوافز االجتماعيــة االقتصــادية،
تُقترح اإلجراءات التالية:
تعزيــز وتنفيــذ أنشــطة التثقيــف المتعلقــة بالحطــام البحــري فــي شـراكة مــع مجموعــات المجتمــع المــدني ،بمــا فــي
(أ)
ذلك األنشطة المتعلقة بمنع وتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين؛
(ب)
تدخل البيئة؛

تعزيــز أنشــطة التوعيــة والتثقيــف المؤديــة إلــى تغييــر الســلوك الفــردي ال ـذي يمكــن أن يقلــل كميــة الحطــام التــي

إنشـ ــاء من صـ ــة تعاونيـ ــة لت شـ ــارك الخب ـ ـ رات وتبـ ــادل المعلومـ ــات بشـ ــأن ممارسـ ــة ال تنظيـ ــف ال جيـ ــد فـ ــي
(ج)
الش ـ ـواطئ والبيئـ ــات السـ ــاحلية والبح ريـ ــة  ،وبالتعـ ــاون مـ ــع أ صـ ــحاب الم صـ ــلحة المحليـ ــين ذوي ال صـ ــلة؛ وا عـ ــداد أف ضـ ــل
الممارســات بشــأن تكنولوجيــات وأســاليب التنظيــف المالئمــة للبيئــة  ،وتنفيــذ أنشــطة بنــاء القــد رات ؛ وتع زيــز نظــام ""تبنــي
الشاطئ" ؛
تحديــد وتعزيــز منــاهج د ارســية للتعلــيم المـرتبط بالشــؤون البحريــة ،لكــل مــن البحــارة المهنيـين والقطــاع الترفيهــي
(د)
(علــى ســبيل المثــال ،مــدارس الغــوص واإلبحــار) ،مــن أجــل زيــادة الــوعي والفهــم واالحت ـرام بشــأن البيئــة البحريــة وتــأمين االلت ـزام
بالسلوك المسؤول على المستويات الشخصي والمحلي والوطني والعالمي؛
وضــع وتنفيــذ حـوافز اجتماعيــة اقتصــادية لمنــع دخــول النفايــات فــي البيئــة ،مثــل الرســوم المفروضــة علــى بيــع
( ه)
األكيــاس البالســتيكية ،و/أو حظــر اســتخدام األكيــاس البالســتيكية ذات االســتعمال الوحيــد ،والســيما بالنســبة للمجتمعــات الســاحلية
والمنتجعات السياحية الساحلية؛
تبــادل المعلومــات عــن الخطــط الدوليــة لشــهادات االعتمــاد البيئيــة ،بمــا فــي ذلــك الوســم اإليكولــوجي حســب
(و)
مقتضى الحال ،لمنع الحطام البحري والحد منه ،وفقاً لقواعد النظام التجاري المتعدد األطراف؛
 -77وبالنسبة لـإلدارة المتكاملـة والتنسـيق ،تُقتـرح اإلجـراءات التاليـة ،ضـمن الواليـات القضـائية لألطـراف والحكومـات األخـرى
والواليات المسندة للمنظمات الحكومية الدولية:
د عــم وضــع وتنفيــذ خطــط عمــل وطنيــة أو إقليميــة لمنــع أو تخفيــف آثــار الحطــام البحــري ع لــى التنــوع
(أ)
البيولــوجي الســاحلي والبحــري والموائــل ،وأي ضــا مــن خــالل االســتناد إ لــى خ طــط العمــل واإلرشــادات القائمــة فــي بعــض
المن ــاطق (مث ــل من ــاطق الك ــا ريبي ،وش ــمال ش ــرق المح ــيط األطلس ــي  ،والبح ــر األب ــيض المتوس ــط وبح ــر البلطي ــق)  ،م ــع

 101يرد مشروع المبادئ التوجيهية لمنظمة األغذية والزراعة لعام  6172بشأن تطبيق نظام يتعلق بوسم معدات الصيد في التذييل هـاء من
تقرير مشاورة الخبراء لمنظمة األغذية والزراعة بشأن وسم معدات الصيد.
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م را عــاة خطــط العمــل اإلقليميــة التفاقيــات البحــار اإلقليميــة واســت راتيجية هونولولــو :إطــار عــالمي لمنــع الحطــام البحــري
102
والحد منه وا دا رته ؛
تعميم اعتبارات الحطام البحري في األطر التنظيمية ووضع األطر التشريعية والمؤسسـية الالزمـة التـي تح ّـول
(ب)
اإلدارة المســتدامة للنفايــات إلــى ممارســات ،بمــا فــي ذلــك مــن خــالل التــرويج للمســؤولية الممتــدة للمنتج ـين والبنيــة التحتيــة إلدارة
النفايات؛
تعم ــيم التشـ ـريعات به ــدف دمـ ـج مس ــائل الحط ــام البح ــري وأهداف ــه ،بم ــا يتمش ــى م ــع اللـ ـوائح القائم ــة للتغلي ــف
(ج)
والنفايات ،فضالً عن التشريعات المتعلقة بالنقل البحري؛
وضع أهداف قابلة للقياس الكمي وأهداف تشغيلية لتجنب أو تقليل الحطام البحري ولمنع وتخفيف آثاره على
( د)
التنوع البيولوجي الساحلي والبحري والموائل؛

تحديد دور استراتيجيات منع الحطام البحـري فـي سـياق أدوات اإلدارة المشـتركة بـين القطاعـات والقائمـة علـى
( ه)
أساس المناطق ،استنادا إلى نهج النظام اإليكولوجي.
 -76ولسد الفجوات في المعارف واالحتياجات البحثية ،تُقترح اإلجراءات التالية:
دعــم وتعزيــز الـ ُـنهج المنســقة فــي مجــاالت الرصــد والتحليــل واإلبــالغ اســتنادا إلــى منهجيــات موحــدة ،حســب
(أ)
االقتضــاء ،مــع م ارعــاة اإلرشــادات القائمــة المتعلقــة برصــد القمامــة البحريــة ،مثــل إرشــادات االتحــاد األوروبــي بشــأن رصــد القمامــة
البحرية في البحار األوروبية؛
ضــمان الوصــول إلــى التكنولوجيــا وتبادلهــا واســتخدامها لــدعم إدارة الحطــام البحــري ورصــده ،خصوصــا فــي
(ب)
البلــدان الناميــة ،والســيما أقــل البلــدان نمـوا والبلــدان الجزريــة الصــغيرة الناميــة ،والبلــدان األكثــر ضــعفاً مــن الناحيــة البيئيــة ،وكــذلك
البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
وضع وتعزيز الوسائل الالزمة لتحديد مصادر الحطام البحري ومساراته وتوزيعه لفهم تأثيرات الحطام البحري
(ج)
على المستوى الفردي وعلى مستوى المجموعات على األنواع البحرية؛
البحث عن أفضل التقنيات المتاحة وتعزيزها وكذلك بحث وتطوير تقنيات إضـافية فـي محطـات معالجـة ميـاه
(د)
الصرف الصحي لمنع الجزيئات الصغيرة من دخول البيئة البحرية؛
تشجيع البحوث المتعلقة بالنقل الغذائي المحتمل للحطام البحري الصغير في الشبكات الغذائية لتحديـد مـا إذا
( ه)
كان هناك تأثير من جراء التراكم البيولوجي للمواد البالستيكية والمواد الكيميائية الضارة؛
البحري؛

(و)

تطــوير وتعزيــز اســتخدام الب ـرامج العلميــة الم ـواطنين التــي تتنــاول رصــد وانفــاذ المعــايير البيئيــة علــى الحطــام

إج ـراء بحــوث اجتماعيــة اقتصــادية لفهــم العوامــل االجتماعيــة التــي قــد تســهم فــي إنتــاج الحطــام البحــري فهمــا
(ز)
جيدا ،وآثار الحطام البحري على مختلف القطاعات والمجتمعات الساحلية والبحريـة ،وتفضـيالت وتصـورات ومواقـف المسـتهلكين
التي يمكن أن تساعد في إرشاد برامج التوعية المستهدفة المصممة وفقا للسياق المحلي/الثقافي؛
النظم اإليكولوجية ،وتحديد
(ح)
إجراء تقييم وتنفيذ خطة إدارة بشأن آثار الحطام على األنواع البحرية والساحلية ،و ُ
النقاط الساخنة لفقدان المعدات واآلثار المرتبطة بها على التنوع البيولوجي؛
(ط)

وضع استراتيجيات للرصد والمتابعة ،مع مراعاة االحتياجات التالية:
()7

102

تقييم اآلثار علـى مسـتوى المجموعـات والتـي تنظـر بطريقـة منسـقة فـي طـرق الهجـرة وتوزيـع األنـواع
والمجموعات؛

.http://unep.org/gpa/documents/publications/honolulustrategy.pdf

CBD/COP/13/25
Page 64

()6

إدراج مراحل حياة األنواع وضعفها الخاص أمام الحطام البحري (على سبيل المثال ،رصـد صـغار
األسماك لقياس العبء على الكبار)؛

()3

معالجــة اآلثــار دون المميتــة مــع األخــذ بعــين االعتبــار أن مجموعــة واســعة مــن العوامــل الطبيعيــة
والبشرية المتفاعلة تحدد بقاء الحيوانات الفردية ونجاحها اإلنجابي؛

()4

م ارعــاة أنــه فــي حالــة األن ـواع المهــددة بشــدة لالنق ـراض ،فــإن الضــرر المباشــر الــذي يســببه الحطــام
البحري على فرد واحد يمكن بسهولة أن يكون له تأثير على المجموعة بأكملها؛

تطبيــق النمذجــة كــأداة مفيــدة إلدارة الحطــام البحــري والتخفيــف من ـه ،التــي يمكــن اســتخدامها مــع رســم الخ ـرائط
(ي)
المكاني ـة لتقــدير توزيــع الحطــام ،ومعــدالت التقابــل بــين الحطــام واألن ـواع ،ودعــم إج ـراء عمليــات تقيــيم عالميــة للمخــاطر ،وخاصــة
لألنواع المهددة باالنقراض.
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خطة عمل محرددة طوعيرة متعلقرة برالتنوع البيولروجي فري منراطق الميراه البراردة

المقرر - 33/31

الواقعة ضمن نطاق اختصاص االتفاقية

إن مؤتمر األطراف،

حث فيها األطراف على الدعوة إلى خفض انبعاثات ثاني
إذ يشير إلى الفقرة  1من المرفق بالمقرر  ،63/76التي ّ
أكسيد الكربون بصورة فعالة والمساهمة في ذلك ،عن طريق خفض االنبعاثات الناجمة عن األنشطة البشرية من المصدر ،ومن
خالل زيادة التخلص منها عن طريق بالوعات غازات الدفيئة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،مع
مالحظة أيضا أهمية اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من الصكوك،
واذ يرحب باتفاق باريس،

103

السيما المواد المتعلقة بالتنوع البيولوجى،

يالحظ أن مناطق المياه الباردة تدعم الموائل الهامة إيكولوجيا والضعيفة ،مثل حقول المرجان واإلسفنج في
-7
المياه الباردة ،التي تضطلع بأدوار وظيفية بيولوجية وايكولوجية هامة ،بما في ذلك دعم المجموعات الغنية لألسماك وكذلك
الكائنات ذات التغذية المعلّقة مثل اإلسفنج والمرجانيات والهيدرونيات ،التي يتعرض بعضها لتغيرات بسبب اآلثار المجمعة
والمتراكمة الناجمة عن عوامل إجهاد متعددة ،بما فيها عوامل اإلجهاد العالمية ،وخاصة تحمض المحيطات ،وعوامل اإلجهاد
المحلية؛
يرحب بتجميع وتوليف المعلومات العلمية عن التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة،
-6
105
ويحيط علما بالنتائج الرئيسية لهذا التوليف ،على النحو الموجز في المرفق األول؛

104

يعتمد خطة العمل المحددة الطوعية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة الواقعة ضمن نطاق
-3
اختصاص االتفاقية والواردة في المرفق الثاني بهذا المقرر ،كإضافة لبرنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي
(المقرر  ،5/76المرفق األول) ،والتي يمكن استخدامها كإطار مرن وطوعي للعمل؛
يشجع األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات الحكومية الدولية المختصة ،حسب االقتضاء ،ضمن
-4
اختصاصات ووالية كل منها ووفقا للظروف الوطنية ،على تنفيذ األنشطة الواردة في خطة العمل ،ومواصلة تعزيز الجهود
المبذولة حاليا ،على المستويات المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي ،لتحقيق ما يلي:
تجنب آثار عوامل اإلجهاد العالمية والمحلية وتقليلها إلى أدنى حد وتخفيفها ،وخاصة اآلثار المجمعة
(أ)
والمتراكمة لعوامل اإلجهاد المتعددة؛

الحفاظ على قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود في مناطق المياه الباردة وتعزيزها من أجل المساهمة في
(ب)
تحقيق األهداف  71و 77و 75من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،وبالتالي إتاحة إمكانية االستمرار في توفير السلع
والخدمات؛
تحديد وحماية مواقع اإليواء ،والمناطق القادرة على العمل كمواقع إيواء واعتماد ،حسب االقتضاء ،تدابير
(ج)
حفظ أخرى قائمة على المناطق ،من أجل تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية للمياه الباردة على التكيف؛
تعزيز فهم النظم اإليكولوجية في مناطق المياه الباردة ،بوسائل منها تحسين القدرة على التنبؤ بظهور
(د)
األنواع والموائل وعلى فهم أسباب ضعفها أمام مختلف عوامل اإلجهاد ،وكذلك اآلثار المجمعة والمتراكمة لمختلف عوامل
اإلجهاد؛
تعزيز التعاون على المستويين الدولي واإلقليمي لدعم التنفيذ الوطني ،استنادا إلى المبادرات الدولية
( ه)
واإلقليمية القائمة وايجاد أوجه تآزر مع مختلف مجاالت العمل ذات الصلة في إطار االتفاقية؛
 103المعتمد في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ،األمم المتحدة ،مجموعة المعاهدات ،رقم التسجيل .I-54113
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يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ومنظمات البحوث والتمويل إلى أن تعزز ،حسب االقتضاء وفي إطار
-5
اختصاصاتها ،ووفقا للظروف الوطنية ،األنشطة التي تهدف إلى تلبية االحتياجات من البحث والرصد المحددة في المرفق
الثالث بهذا المقرر؛

يطلب إلى األمين التنفيذي أن ُيّيسر ،بالتعاون مع األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة،
-2
تنفيذ خطة العمل الواردة في المرفق الثاني بهذا المقرر ويشجع هذا التنفيذ ويدعمه بوسائل منها تيسير أنشطة بناء القدرات،
رهنا بتوافر الموارد المالية ،وتشارك المعلومات عن الخبرات والدروس المستفادة من تنفيذ خطة العمل ،بما في ذلك من خالل
التعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والمنظمة البحرية الدولية ،والسلطة الدولية لقاع البحار ،واتفاقيات البحار
اإلقليمية وخطط عملها ،والهيئات اإلقليمية المعنية بإدارة مصايد األسماك والمنظمات األخرى ذات الصلة.

المرفق األول

الرسائل الرئيسية المستخلصة من تجميع وتوليف المعلومات العلمية عن
106
التنوع البيولوجي وتحمض المحيطات في مناطق المياه الباردة
التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في المياه الباردة
تدعم مناطق المياه الباردة الموائل الهامة إيكولوجيا ،بما فيها حقول المرجان واإلسفنج في المياه الباردة .وقد تسنى فهم
-7
التنوع البيولوجي المرتبط بالموائل المرجانية في المياه الباردة على أفضل وجه ،في حين يتوسع نطاق العمل المتعلق بالجانب
الوظيفي إليكولوجيا حقول اسفنج المياه الباردة ولتنوعها البيولوجي.
وعادة ما تكون الموائل المرجانية الموجودة في المياه الباردة أكثر تنوعا من الموائل الموجودة في المناطق المحيطة
-6
بقاع البحر ،وهي تدعم مجموعات حيوانية مميزة .وعلى سبيل المثال ،فإن الشعاب المرجانية في المياه الباردة تدعم المجموعات
الوفيرة من الكائنات ذات التغذية المعلقة مثل اإلسفنج والمرجانيات والهيدرونيات.
وقد تضطلع موائل الشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة بأدوار وظيفية هامة في مجال بيولوجيا األسماك.
-3
وتبين أدلة ظهرت حديثا وجود بعض األسماك بأعداد أكبر في موائل الشعاب المرجانية في المياه الباردة وتستخدم بعض
األنواع الشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة كمواقع تضع فيها بيضها.
الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة
تزايد تحمض المحيطات بحوالي  62في المائة من حيث تركيز أيونات الهيدروجين الموجب منذ ما قبل الحقبة
-4
الص ناعية .ويؤدي تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب حرق الوقود األحفوري وغيره من األنشطة البشرية إلى ارتفاع
درجات ح اررة سطح البحر وتحمض المحيطات.
وتختلف حالة التشبع بالكربونات في مياه البحر باختالف العمق والمنطقة .وتنخفض درجة التشبع في العادة في المياه
-5
القطبية والعميقة بسبب انخفاض درجات الح اررة و/أو الضغوط المرتفعة .وتشكل كائنات كثيرة أصداف كربونات الكالسيوم.
وعندما تصبح مياه البحر غير مشبعة بكربونات الكالسيوم ،تعوق تشكيل األصداف وتؤدى إلى ذوبان الهياكل.
وقد يؤدي تزايد التكوين الطبقي بفعل ارتفاع درجات الح اررة إلى انخفاض معدل االمتزاج في المحيطات ،وقد يتسبب
-2
أيضا في عرقلة انتقال كربون السطح إلى أعماق أكبر .ويساهم ارتفاع درجة ح اررة المحيطات في نزع األكسجين بفعل انخفاض
قابلية األكسجين للذوبان في المياه السطحية وبفعل تزايد تكون الطبقات .ويؤدي ذلك إلى انخفاض نزولي في إمدادات
األوكسجين المتأتية من السطح ،وهو ما يعني تراجع كميات األوكسجين التي تستخدمها الكائنات الحية التي تعيش في األعماق
في عملية التنفس ،واحتمال اتساع نطاق المناطق ذات مستويات منخفضة من األوكسجين.
وقد تؤدي توليفة تحمض المحيطات ،التي تتسب في رفع درجة ح اررة المحيطات وفي نزع األكسجين ،إلى إحداث
-1
تغييرات كبيرة في فيسيولوجيا الكائنات الحية وفي نطاق الموائل في مناطق المياه الباردة .ويضر تحمض المحيطات بالكثير من
106
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األنواع البحرية ،مع ما يترتب عليه من آثار على فيسيولوجيا هذه األنواع وعلى تكيفها على المدى الطويل .وقد تؤدي أيضا
ضحالة الحد األفقي للتشبع باألراغونيت في المياه غير العميقة إلى تعريض العديد من األنواع المتكلسة لمياه البحر التي قد
تكون أكالة .ويمكن أن يؤثر ارتفاع درجة الح اررة مباشرة على فيسيولوجيا العديد من الكائنات الحية مباشرة ،ويؤدي بصورة غير
مباشرة إلى زيادة نزع األكسجين وتوسيع نطاق المناطق المنخفضة األكسجين .ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحوالت في مجموعات
الكائنات الحية ،وتغييرات في تدوير اآلزوت ،وتعديالت في نطاقات الموائل.
وقد تؤثر ممارسات الصيد المدمرة تأثي ار كبي ار على النظم اإليكولوجية البحرية الهشة .وتتسم العديد من النظم
-1
اإليكولوجية للمياه الباردة بمعدالت نمو بطيئة ،وقد يستغرق تعافيها من هذه اآلثار عقودا من الزمن ومئات من السنين بل قد
يستغرق آالف السنين .وقد ينطوي تراجع التنوع البيولوجي والكتلة الحيوية والموائل (من خالل أعمال التدمير أو التغيير) على
عواقب على الدورات الكيميائية الجيولوجية األحيائية األوسع نطاقا.
وثمة آثار محتملة على التنوع البيولوجي البحري والنظم اإليكولوجية في أعماق البحار ناجمة عن التعدين البحري
-9
لالستكشاف واالستغالل .وقد تشمل هذه اآلثار تدمير الموائل ،والسمية اإليكولوجية ،وحدوث تغييرات في الموائل ،وتصريف
المغذيات التي تثري المياه العميقة إلى مجموعات الكائنات السطحية ،واحتمال تنقل أو انقراض الكائنات المستوطنة المحلية.
وباإلضافة إلى لفت االنتباه إلى آثار التعدين ذات المصدر الثابت ،فإن إدراك اآلثار الناجمة عن التخلص من مخلفات المناجم
في مناطق واسعة النطاق يكتسي أهمية بالغة.
 -71وقد يؤثر استغالل الهيدروكربونات على التنوع البيولوجي للمياه الباردة في نطاقات جغرافية مختلفة .وفي حين أن
مخلفات الحفر قد تغطي أحياء القاع وتربك نظام حياة هذه الكائنات في المناطق المحيطة بمنصات الحفر ،ومن المحتمل أن
تؤدي حوادث التسرب النفطي إلى آثار بيئية في األعماق و/أو من خالل عمود المياه وعلى مساحات تغطي مئات من
الكيلومترات المربعة.
 -77وتتراكم في رواسب المياه العميقة المواد البالستيكية الدقيقة وغيرها من الملوثات .وقد تبين أن كميات المواد
البالستيكية الدقيقة في بعض رواسب المياه العميقة أعلى من مثيالتها على السطح ،وهذا يعني أن المياه العميقة قد تصبح
بالوعة كبيرة للجزيئات البالستيكية .ويسبب استيعاب هذه المواد البالستيكية الدقيقة من قبل األنواع التى تتغذي في القاع قلقا
كبيرا.
 -76وقد تتسبب األنواع الغازية القضاء على بعض األنواع وتلحق أض ار ار بخدمات النظام اإليكولوجي .وقد تشمل الممرات
الرئيسية للغزو البيولوجي البحري مياه الصابورة وحشف أجسام السفن ،إذا لم يتم تناولها على نحو مسؤول واإلدخال المقصود
من خالل تربية األحياء المائية وأحواض األسماك.
 -73وتزايد الت نقيب البيولوجي بسرعة خالل العقد الماضي ،وقد يحدث هذا التنقيب ،في الكثير من األحيان ،في أعماق
البحار والمحيطات حيث توجد أنواع أليفات الظروف القاسية .وتتميز هذه المناطق في أغلب األحيان بظروف بيئية محددة
للغاية ،وقد يلحق التنقيب البيولوجي الذي يجري في هذه المناطق أض ار ار بالموائل إذا لم يتم تناولها على نحو مسؤول.
الرصد العالمي لتحمض المحيطات
عد إقامة شبكة رصد
 -74يتزايد الرصد العالمي لتحمض المحيطات ،في حين أن الحاجة تدعو إلى وضع نماذج للتنبؤ .وتُ ّ
عالمية متكاملة تعنى بتحمض المحيطات عنص ار بالغ األهمية لتحسين معرفة التباين القائم حاليا ووضع نماذج تقدم تنبؤات
لألوضاع في المستقبل .ويزيد تطور التكنولوجيات الناشئة وأجهزة االستشعار من كفاءة هذه الشبكة المتطورة .وهناك حاجة إلى
زيادة الشراكة القطاعية بين الحكومة وقطاع الصناعة واألوساط األكاديمية لتيسير إنشاء نظام رصد متكامل عالميا.
 -75وتظهر درجة حموضة مياه البحر التغير الطبيعي الكبير الذي يحدث على المستويين الزماني والمكاني .وتختلف
حموضة مياه البحر بصورة طبيعية يوميا وموسميا ،على الصعيدين المحلي واإلقليمي ،وتبعا لعمق المياه ودرجة الح اررة .وال
يمكن فهم الظروف التي تتعرض لها النظم اإليكولوجية البحرية حاليا إال عن طريق قياس هذه التغيرات .وسيؤدي ذلك في
المقابل إلى زيادة فهم الكيفية التي ستتغير بها النظم اإليكولوجية البحرية في ظل المناخ الذي سيسود في المستقبل.
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حل أشكال االلتباس
 -72ثمة حاجة إلى المزيد من الفهم للتفاعل القائم بين األنواع داخل الشبكات الغذائية .ولم ُيفهم بشكل جيد حتى اآلن ما
إذا كان تأثير تغير المناخ على أحد الكائنات سيؤثر على بقاء الكائنات األخرى .ويمكن أن تساعد تجارب الميزوكوزم ،حيث
توضع مجموعات في ظروف يتوقع حدوثها في المستقبل ،على معالجة هذا األمر.
 -71وثمة حاجة إلى دراسة آثار تحمض المحيطات في مختلف مراحل حياة الكائنات التي تعيش في المياه الباردة .وقد
يتعرض عدد من الكائنات في المراحل األولى من حياته لخطر معين ينجم عن تحمض المحيطات ،مع حدوث تأثيرات تشمل
تقلص حجم اليرقات ،وانخفاض درجة التعقد المورفولوجي ،وقلة التكلس .ومن الضروري بذل المزيد من الجهد في دارسة
مختلف مراحل حياة العديد من الكائنات التي تعيش في المياه الباردة.
ومن الضروري مواصلة بحث التباين القائم بين استجابات الكائنات الحية لتحمض المحيطات لتقييم إمكانية التكيف
71
التطوري .وتشير دراسات أجرتها أجيال عديدة لمزارع الطحالب المتكلسة والطحالب غير المتكلسة أن بعض األنواع قادرة على
التكيف مع معدالت ثاني أكسيد الكربون المرتفعة .ومن الصعوبة بمكان إجراء هذه الدراسات على الكائنات المعمرة أو الكائنات
التي تعيش في المياه العميقة .وحتى فيما يتعلق بالتكيف ،فإن تكوين مجموعات الكائنات ووظيفتها اإليكولوجية يظالن عرضة
للتغير.
 -79ومن الضروري أن تدرج البحوث المتعلقة بتحمض المحيطات ،على نحو متزايد ،عوامل إجهاد أخرى ،مثل التغيرات
في درجة الح اررة فضال عن نزع األكسجين ،على النحو الذي سيحدث في ظل الظروف الميدانية التي ستسود في المستقبل.
وقد يتفاعل التحمض مع العديد من التغييرات األخرى التي تحدث في البيئة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي ،على حد
سواء .وتتضمن "عوامل اإلجهاد المتعددة" هذه التغيرات في درجة الح اررة ،والمغذيات ،واألكسجين .وتتيح التجارب الموقعية التي
تجرى على مجموعات ك املة (باستخدام فتحات ثاني أكسيد الكربون الطبيعية أو تجارب الميزوكوزم لزيادة تركيز ثاني أكسيد
الكربون) فرصة جيدة الستكشاف آثار عوامل اإلجهاد المتعددة على مجموعات الكائنات من أجل زيادة فهم اآلثار التي ستحدث
في المستقبل.
المبادرات الرامية إلى سد الثغرات المعرفية المتعلقة بآثار تحمض المحيطات ورصدها
 -61يتزايد عدد المبادرات الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز فهم اآلثار المقبلة لتغير المناخ .وستزداد فعالية عمليات سد
الثغرات المعرفية ورصدها على الصعيد العالمي من خالل ربط المبادرات الوطنية بهيئات التنسيق الدولية.
اإلدارة الحالية والحاجة إلى إدخال تحسينات
 -67يشمل المشهد القانوني والسياساتي المتعلق بمعالجة اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي للمياه الباردة صكوكا عالمية
واقليمية تتميز إلى حد بعيد بطابعها القطاعي .وعلى الرغم من وجود صكوك ذات صلة بنهج اإلدارة المتكاملة ،فإن هذه
الصكوك ال تغطي حاليا على نحو شامل النظم اإليكولوجية للمياه الباردة برمتها.
 -66وال يزال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يشكل النشاط الرئيسي في إدارة تحمض المحيطات واحترارها .ويمكن
أن تستخدم خيارات أخرى في اإلدارة ،مثل التقليل من عوامل اإلجهاد على الصعيدين الوطني واإلقليمي ،لمساعدة النظم
اإليكولوجية البحرية على التكيف وكسب الوقت لمعالجة مسألة الزيادات في تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي.
 -63وتُفهم اآلثار الناجمة عن عوامل اإلجهاد الفردية في أغلب األحيان فهما محدودا ،ولكن ثمة مقدار أقل من الفهم
لآلثار التي تنطوي عليها مجموعة من عوامل اإلجهاد هذه على الكائنات البحرية في المياه الباردة والنظم اإليكولوجية والسلع
والخدمات التي تقدمها .وهناك حاجة ملحة لفهم تفاعالت وتأثيرات عوامل اإلجهاد المجمعة والمتراكمة التي قد تتراكم أو تتكرر.
 -64وبسبب ت فاعل عوامل اإلجهاد الفردية ،فإن إدارة كل نشاط بشكل منعزل إلى حد بعيد عن األنشطة األخرى لن تكون
كافية لحفظ النظم اإليكولوجية البحرية .وال بد من إدارة عوامل اإلجهاد المتعددة إدارة متكاملة في سياق نهج النظام اإليكولوجي.
 -65وتشير الدراسات العلمية إلى ضرورة أن تتضمن المناطق ذات األولوية في الحماية المناطق التي تتأقلم مع تأثيرات
تغير المناخ ،ومن ثم فهي ستكون بمثابة مالذات لتنوع بيولوجي هام .وقد تتضمن ،في الشعاب المرجانية للمياه الباردة ،مواقع
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هامة لحماية الشعاب (قد تكون مناطق الشعاب أقل تأث ار بالتحمض لوقوعها في أعماق أعلى من الحد األفقي للتشبع
باألراغونيت) ،أو مناطق هامة للحفاظ على تواصل الشعاب وتدفق الجينات إليها ،وقد تكون ضرورية ألنواع المرجان حتى
تستطيع التكيف مع الظروف المتغيرة.
 -62وينبغي أيضا أن تنطوي استراتيجيات اإلدارة على حماية الموائل النموذجية .وقد تكون موائل الكائنات القاعية
النموذجية التي تجاور المناطق المتأثرة أو تتصل بها مالذات هامة وموئل انطالق لألنواع القاعية.
 -61وهناك حاجة ملحة لتحديد مواقع المالذات ،على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي .وقد تساعد الجهود المبذولة
لوصف وتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،بما في ذلك من خالل األعمال المعنية بهذه المناطق
والمضطلع بها في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،واألعمال المعنية بالنظم اإليكولوجية البحرية الهشة ) (VMEsفي
إطار منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،الجهود اإلقليمية والعالمية الرامية إلى تحديد مواقع الموائل التي قد تتأقلم مع آثار
تحمض المحيطات واحترارها ،أو التي قد تساعد في الحفاظ على تدفق الجينات والتواصل.
 -61ويدعم التنوع البيولوجي للمياه الباردة االقتصادات والرفاه ،ومن ثم ،فإن لجميع أصحاب المصلحة دور في إدارته.
ويكتسي إذكاء الوعي وبناء القدرات على جميع المستويات أهمية لضمان فعالية اإلدارة في المستقبل.

المرفق الثاني
خطة عمل محددة طوعية بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة الواقعة ضمن نطاق
اختصاص االتفاقية
السياق والنطاق
ُوضعت خطة العمل هذه عمال بالفقرة  72من المقرر  .63/76وهي تستند إلى العناصر الواردة في خطة العمل
-7
بشأن التدهور المادي للشعاب المرجانية وتدميرها ،بما في ذلك الشعاب المرجانية في المياه الباردة (المقرر  ،5/1المرفق األول،
التذييل  .)6وينبغي تنفيذها على أساس طوعي في إطار برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي (المقرر
 ،5/1المرفق األول).
وستدعم خطة العمل تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية ،وستعالج على وجه التحديد
-2
الهدف  71من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .ويشمل نطاق خطة العمل مناطق المياه الباردة في المحيطات العميقة
والمفتوحة ،بما في ذلك المناطق القاعية والسطحية .وتدعم هذه المناطق مجموعة متنوعة من األنواع والموائل البحرية ،بما في
ذلك مناطق المرجان واإلسفنج في المياه العميقة التي تضطلع بدور بيولوجي وايكولوجي هام في محيطات العالم .وهناك أدلة
متزايدة على تأثر مناطق المياه الباردة بالضغوط البشرية المباشرة وكذلك باآلثار األوسع نطاقا المترتبة على تغير المناخ
العالمي وتحمض المحيطات.
وينبغي تنفيذ خطة العمل بالتوازي مع بذل الجهود الالزمة لخفض االنبعاثات البشرية المنشأ من المصادر ومن خالل
-3
إزالة غازات الدفيئة بواسطة البواليع بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
األهداف
-4

تتمثل أهداف خطة العمل فيما يلي:

تجنب آثار عوامل اإلجهاد العالمية والمحلية وتقليلها إلى أدنى حد وتخفيفها ،وخاصة اآلثار المجمعة
(أ)
والمتراكمة لعوامل اإلجهاد المتعددة؛
الحفاظ على قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود في مناطق المياه الباردة وتعزيزها من أجل المساهمة في
(ب)
تحقيق األهداف  71و 77و 75من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،وبالتالي إتاحة إمكانية االستمرار في توفير السلع
والخدمات؛
تحديد وحماية مواقع اإليواء ،والمناطق القادرة على العمل كمواقع إيواء واعتماد ،حسب االقتضاء ،تدابير
(ج)
حفظ أخرى قائمة على المناطق من أجل تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية للمياه الباردة على التكيف؛
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تعزيز فهم النظم اإليكولوجية في مناطق المياه الباردة بوسائل منها تحسين القدرة على التنبؤ بظهور األنواع
(د)
والموائل وع لى فهم أسباب ضعفها أمام مختلف عوامل اإلجهاد وكذلك اآلثار المجمعة والمتراكمة لمختلف عوامل اإلجهاد؛
تعزيز التعاون على المستويين الدولي واإلقليمي لدعم التنفيذ الوطني ،استنادا إلى المبادرات الدولية
(ه)
واإلقليمية القائمة وايجاد أوجه تآزر مع مختلف مجاالت العمل ذات الصلة في إطار االتفاقية.
األنشطة
-5
المتاحة:

تشجع األطراف على اتخاذ اإلجراءات التالية ،وفقا للقوانين الوطنية والدولية وباستخدام أفضل المعلومات العلمية
7-5

تقييم االحتياجات ووضع سياسات واستراتيجيات وبرامج متكاملة تتعلق بالتنوع البيولوجي في مناطق المياه
الباردة ،وذلك باالضطالع بما يلي:
إدماج القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة في االستراتيجيات
(أ)
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
تقييم اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية المتخذة على المستويين الوطني واإلقليمي لمعالجة
(ب)
اآلثار المجمع ة والمتراكمة لعوامل اإلجهاد المتعددة على التنوع البيولوجي للمياه الباردة ،ووضع وتعزيز
آليات وطنية للتنسيق والتعاون فيما بين الوكاالت في تنفيذ النهج التنظيمية المشتركة بين القطاعات ،بما في
ذلك تعزيز المبادرات الوطنية القائمة؛
تقييم درجة معالجة اللوائح القطاعية القائمة لعوامل اإلجهاد المحلية (مثل ممارسات
(ج)
الصيد المدمرة ،والتعدين البحري ،واستغالل الهيدروكربونات ،والضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة
البشرية ،والشحن البحري ،والتلوث والتنقيب البيولوجي) وتكييف األطر التنظيمية لمواجهة عوامل اإلجهاد
هذه ،عند االقتضاء؛
دمج اآلثار المناخية التي تترتب على المدى الطويل على التنوع البيولوجي في المياه
(د)
الباردة في تقييم عوامل اإلجهاد المحلية؛
ضمان التنسيق الوثيق فيما بين الحكومات الوطنية ودون الوطنية ،وتيسير سبل إشراك
(ه)
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
الوطنية.
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(و)

وضع استراتيجيات إقليمية لمواجهة عوامل اإلجهاد الشائعة ،واستكمال االستراتيجيات

تعزيز اإلدارة الحالية القطاعية والشاملة لعدة قطاعات لمواجهة عوامل اإلجهاد التي يتعرض لها التنوع
البيولوجي للمياه الباردة ،ومنها الصيد المفرط وممارسات الصيد المدمرة ،والتلوث ،والنقل البحري ،والتعدين
في قاع البحار ،وذلك باتخاذ اإلجراءات التالية ،حسب االقتضاء ،ووفقا للقوانين والظروف الوطنية والدولية:
تعزيز نهج إدارة مصايد األسماك ،بما في ذلك تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في
(أ)
مصايد األسماك ،على الصعيدين الوطني واإلقليمي من خالل هيئات منها الهيئات اإلقليمية لمصايد
األسماك ،للتصدي لممارسات صيد األسماك غير المستدامة ،بما فيها الصيد المفرط والصيد غير المشروع
وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة ،وضمان فعالية التنفيذ باستخدام المبادئ التوجيهية
ذات الصلة الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،مثل مدونة السلوك الصادرة عن الفاو
بشأن الصيد الرشيد والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بإدارة مصايد األسماك في أعماق أعالي البحار؛
تجنب معدالت التلوث البري والبحري أو تقليلها إلى أدنى حد أو تخفيفها ونزع األكسجين
(ب)
وادخال األنواع الغازية من خالل مياه الصابورة والحشف البيولوجي لمنع اآلثار الضارة المترتبة على النظم
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اإليكولوجية واألنواع في المياه الباردة ،بما في ذلك من خالل تنفيذ الصكوك واألدوات والمبادئ التوجيهية
التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية والمنظمات العالمية واإلقليمية األخرى ذات الصلة؛
تجنب اآلثار الضارة المتصلة باستخراج الهيدروكربونات أو تقليلها إلى أدنى حد أو
(ج)
تخفيفها ،في المناطق المعروف أنها تحتوي على الشعاب المرجانية واالسفنجية للمياه الباردة أو في هذه
الشعاب وفي غيرها من مناطق التنوع البيولوجي الحساس في المياه الباردة؛
تجنب اآلثار الضارة للتعدين في قاع البحار على التنوع البيولوجي للمياه الباردة أو
(د)
تقليلها إلى أدنى حد أو تخفيفها ،وفقا للصكوك واألدوات والمبادئ التوجيهية للسلطة الدولية لقاع البحار فيما
يتعلق بالتعدين في قاع البحار العميقة خارج حدود الوالية الوطنية؛
تجنب اآلثار الناتجة عن الكابالت البحرية أو ـقليلها إلى أدنى حد أو تخفيفها في
(ه)
المناطق التي يعرف أنها تضم أو يرجح أنها تضم شعابا مرجانية واسفنجية هشة في المياه الباردة.
3-5

وضع وتنفيذ تخطيط مكاني بحري للمناطق المحمية البحرية من أجل الحد من آثار عوامل اإلجهاد المحلية،
وخاصة اآلثار المجمعة والمتراكمة لعوامل اإلجهاد المتعددة على التنوع البيولوجي للمياه الباردة في سياق
نهج النظام اإليكولوجي وتخطيط التنمية الوطنية ،وذلك باالضطالع بما يلي:
توسيع التغطية المكانية وفعالية اإلدارة للمناطق المحمية البحرية وتدابير الحفظ األخرى
(أ)
القائمة على المناطق في مناطق المياه الباردة؛
تحديد في نهج الحفظ والحماية واإلدارة أنواع محددة من مناطق المياه الباردة ومنحها
(ب)
األولية ،حسب االقتضاء ،مثل:
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المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بحريا والنظم اإليكولوجية البحرية الهشة والمناطق
البحرية الشديدة الحساسية الموجودة في مناطق المياه الباردة؛



مناطق المياه الباردة التي حددت في تقييمات قابلية التأثر باستخدام معايير إيكولوجية
واجتماعية اقتصادية؛



الموائل التي لم تتأثر من تحمض المحيطات أو احترار المحيطات ،والتي يمكن بالتالي أن
تستخدم كمواقع إيواء؛



الشعاب المرجانية للمياه الباردة ،والشعاب اإلسفنجية وغيرها من النظم اإليكولوجية البحرية
السليمة في المياه الباردة من أجل منع تدهورها بسبب عوامل اإلجهاد البشرية المنشأ؛



المناطق التي تضم مجموعات مرجانية سليمة في المياه الباردة وتقع في أعماق أعلى من
الحد األفقي للتشبع باألراغونيت؛



الموائل التي تعتبر مهمة للحفاظ على التواصل ،وحجم تجميع الجينات والتنوع وتدفق
الجينات؛



موائل الكائنات القاعية النموذجية الموجودة في مجموعة من النظم اإليكولوجية ،بما فيها
تلك المجاورة للمناطق المتدهورة.

توسيع وتحسين الرصد والبحوث في مجال التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة لتحسين المعارف
األساسية بشأن الطريقة التي سيؤثر بها المناخ وعوامل اإلجهاد األخرى التي يحدثها البشر على بقاء التنوع
البيولوجي والموائل والنظم اإليكولوجية في المياه الباردة على المدى الطويل ،وعلى مدار أي فترة زمنية ،بما
في ذلك من خالل األنشطة الواردة في الملحق الثالث ،مع التركيز على األنشطة التي تؤدي إلى ما يلي:
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تحسين المعرفة بالتنوع البيولوجي في منـاطق الميـاه البـاردة ،بمـا فـي ذلـك تحديـد األنـواع،
(أ)
وتوزيع األنواع ،وتكـوين المجتمعـات وتوحيـد التصـنيفات لتـوفير معلومـات أساسـية لتقيـيم تـأثيرات تغيـر المنـاخ
وعوامل اإلجهاد األخرى البشرية المنشأ؛
تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية للضغوط الجارية والمتوقعة في المستقبل على التنوع
(ب)
البيولوجي للمياه الباردة؛
تحســين فهــم كيــف ســيؤثر تغيــر المنــاخ والــتحمض وعوامــل اإلجهــاد األخــرى التــي يحــدثها
(ج)
اإلنســان علــى فســيولوجية الكائنــات والموائــل والــنظم اإليكولوجيــة فــي الميــاه البــاردة وعلــى بقاءهــا علــى المــدى
الطويل؛
( د)
كيمياء الكربونات؛

تحســين رصــد الظــروف البيئيــة فــي موائــل الميــاه البــاردة لفهــم التغي ـرات التــي تحــدث فــي

وضــع بحــوث تنبؤيــة نموذجيــة أو توســيع نطاقهــا لتحديــد الكيفيــة التــي ســيؤثر بهــا التغيــر
(ه)
المتوقع في المناخ على التنوع البيولوجي للمياه الباردة في فترات زمنية مختلفة؛
5-5

تحسين التنسيق والتعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات وبناء القدرات لتلبية االحتياجات السياساتية
واإلدارية واذكاء الوعي العام ،وذلك باالضطالع بما يلي:
تطوير التعاون البحثي في إطار برامج وطنية ،بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الصلة
(أ)
بالتنوع البيولوجي للمياه الباردة والفرص المتاحة للتعاون العلمي وبناء القدرات ،وتلبية االحتياجات البحثية
المحددة في المرفق الثالث؛
وضع استراتيجية تنسيق لالستفادة من جهود مختلف المنظمات العلمية التي تدرس
(ب)
بنشاط التنوع البيولوجي للمياه الباردة بوسائل منها وضع مبادرات مثل الشبكة العالمية لرصد تحمض
بتحمض المحيطات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وتوفير
المحيطات ومركز التنسيق الدولي المعني ّ
منبر لتبادل المعلومات في ما بين هذه المبادرات لدعم عمل االتفاقية؛
تحسين تقاسم المعارف فيما بين مختلف الجهات الفاعلة واتاحة فرص للمشاركة في
(ج)
التقييم والرصد والبحوث؛
إعداد وتنفيذ حمالت تثقيف وتوعية محددة الهدف لمختلف أصحاب المصلحة بشأن
(د)
القيمة االجتماعية  -االقتصادية للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في المياه الباردة ،والدور الذي يضطلع
به مختلف أصحاب المصلحة في زيادة قدرة التنوع البيولوجي للمياه الباردة على المقاومة عن طريق الحد
من عوامل اإلجهاد المباشرة؛
التعاون مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والصيادين ،والمجتمع المدني،
(ه )
والجمهور العام ،من أجل تحسين المعلومات المتاحة بشأن تقييم النماذج التنبؤية ورصدها والتحقق من
صحتها بوسائل منها تطبيق المعارف التقليدية ومعارف الصيادين والمعلومات العلمية التي يحوزها
المواطنون؛
توعية واضعي السياسات بالنتائج العلمية الرئيسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي للمياه
(و)
الباردة ،وتيسير دمج أنشطة خطة العمل هذه في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة ،وكذلك
البحوث وبرامج الرصد ذات الصلة على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني.

2-5

تحديد وتوفير مصادر مستدامة للتمويل على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية إلتاحة اتخاذ اإلجراءات
الواردة في خطة العمل هذه ،وذلك باالضطالع بما يلي:
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ضمان الموارد المالية الالزمة لتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز فهم قدرة التنوع البيولوجي
(أ)
في مناطق المياه الباردة على المقاومة ،وذلك من خالل نظم الميزانية الوطنية (صناديق البيئة وتغير المناخ
والتكيف على سبيل المثال) ،ولدعم إعطاء األولوية لالحتياجات من حيث البحث والتمويل الواردة في
الملحق الثالث؛
تطبيق نظم تمويل شاملة ومتنوعة إلدارة عوامل اإلجهاد التي تؤثر على التنوع
(ب)
البيولوجي في مناطق المياه الباردة؛
إزالة العقبات الرئيسية وتحسين فرص الحصول على التمويل من خالل بناء القدرات
(ج)
وتبسيط عمليات التمويل.

المرفق الثالث

االحتياجات في مجاالت الرصد والبحوث لدعم تنفيذ خطة العمل المحددة الطوعية
بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة الواقعة ضمن نطاق
اختصاص االتفاقية
تحسين المعرفة ب التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة لتوفير معلومات أساسية تستخدم في تقييم تأثيرات تغير
-7
المناخ وعوامل اإلجهاد األخرى البشرية المنشأ ،وذلك باالضطالع بما يلي:
7-7

دعم البحوث في مجال التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة لسد الثغرات المعرفية األساسية في تحديد
األنواع ،وتوزيع األنواع ،وتكوين المجموعات ،بما في ذلك توحيد التصنيف؛

6-7
3-7

تحديد المناطق التي تؤوي الموائل الرئيسية ودورها الوظيفي داخل النظم اإليكولوجية لمعرفة الكائنات التي
تُمنح لها األولوية في مجال الحفظ واإلدارة؛
فهم التنوع البيولوجي الذي تدعمه موائل المياه الباردة الرئيسية على الصعيد العالمي ،وتقييم الثغرات
المعرفية الحالية؛

4-7

إجراء مسح للتنوع البيولوجي ولقابلية المرجان للبقاء على طول التدرجات الطبيعية للتشبع بالكربونات من
أجل التعرف على المؤشرات الرئيسية التي تدل على تنوع بيولوجي مرجاني ،وعلى صحة المرجان ،وتقييم
التغييرات المتعلقة بحالة التشبع بالكربونات ،وتحديد النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي والتوطن ،والمساعدة
على التحقق من صحة النماذج التنبؤية ،وتحسين فهم الكيفية التي يؤثر بها التحمض على وظيفة النظام
اإليكولوجي وعلى قدرته على البقاء.

تقييم اآلثار االجتماعية االقتصادية للضغوط الحالية والضغوط المتوقعة في المستقبل على التنوع البيولوجي للمياه
-6
الباردة ،وذلك باالضطالع بما يلي:
7-6

تعزيز فهم السلع والخدمات التي يوفرها النظام اإليكولوجي في مناطق المياه الباردة ؛

6-6

دراسة التواصل (الجيني ونقل األنواع المتحركة) بين مناطق المياه الباردة على مستويات متعددة؛

3-6

دراسة اآلثار المترتبة على النظم اإليكولوجية وخدمات النظام اإليكولوجي والتي تنطوي على آثار بيئية
واجتماعية وثقافية واقتصادية كبيرة.

إجراء بحوث لتقييم الكيفية التي سيؤثر بها تغير المناخ وعوامل اإلجهاد األخرى البشرية المنشأ على فيسيولوجيا
-3
الكائنات الحية والموائل والنظم اإليكولوجية في المياه الباردة وعلى صحتها وقدرتها على البقاء على المدى الطويل ،وذلك
باالضطالع بما يلي:
7-3

إجراء تجارب مختبرية خاضعة للمراقبة ،كلما كان ذلك ممكنا ،على األنواع الفردية األساسية (األنواع التي
تقوم بهندسة النظم اإليكولوجية ،واألنواع الرئيسية) لفهم استجاباتها األيضية والفيسيولوجية والسلوكية،
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وحدود/عتبات تحملها لتحمض المحيطات ولآلثار التفاعلية المحتملة لالحترار ونزع األكسجين ولعوامل
اإلجهاد البشرية المنشأ؛
6-3

إجراء تجارب ميدانية باستخدام أداة دراسة البيئة الطبيعة في ظروف خاضعة للمراقبة (الميزوكوزم) لفهم
االستجابات اإليكولوجية األساسية لتحمض المحيطات ،بما في ذلك الكيفية التي قد يغير بها التحمض
مستوى إنتاجية العوالق وايكولوجيا اليرقات والشبكات الغذائية والقوة التفاعلية التنافسية لألصناف؛

3-3

تقييم التصاميم التجريبية للبحوث المتعلقة بتحمض المحيطات والتنوع البيولوجي على مستوى الفرد
والمجموعات ومستوى النظام اإليكولوجي لتحديد أفضل الممارسات؛

4-3

تحديد القدرات التكيفية (أو التطورية) فيما يتعلق بعوامل اإلجهاد المنفردة والمتعددة ،لتقييم قدرة النظم
اإليكولوجية الرئيسية على التصدي واستمرارها في توفير السلع والخدمات؛

5-3

إجراء تجارب على المدى الطويل لتقييم ما إذا كان بقاء الكائن الحي ينطوي على تكاليف حيوية أو هيكلية
أو إنجابية خفية على مدى فترة أطول؛

2-3

إجراء تجارب لتقييم ما إذا كانت المرحلة اليرقية هي أكثر المراحل عرضة للتأثيرات المحتملة في مراحل
الحياة المختلفة للكائنات الحية ،وعما إذا كان ذلك يؤثر على تكيف األنواع الرئيسية على المدى الطويل؛

1-3

دمج التقييمات األوسع نطاقا لآلثار اإليكولوجية والفيسيولوجية والميكروبيولوجية الناجمة عن التحمض في
البحوث الرامية إلى دراسة اآلثار األوسع نطاقا على األفراد واألنواع والتفاعالت اإليكولوجية.

تحسين رصد الظروف البيئية في موائل المياه الباردة لفهم التغيرات التي تحدث في كيمياء الكربونات ،وذلك
-4
باالضطالع بما يلي:
7-4

تطوير أو توسيع نطاق البرامج الفيزيائية والكيمائية القائمة في مجال مراقبة كيمياء المياه في مناطق المياه
الباردة لزيادة فهم التغير الطبيعي المكاني والزماني لكيمياء كربون المحيطات؛

6-4

دمج المراقبة الفيزيائية والكيمائية لكيمياء المياه الواقعة داخل حدود الواليات الوطنية في البرامج الدولية ،مثل
الشبكة العالمية لرصد تحمض المحيطات ،والمبادرات مثل النظام العالمي لرصد المحيطات؛

3-4

دعم تطوير التكنولوجيا ألغراض التقييم السريع واالقتصادي لكيمياء كربونات مياه البحر؛

4-4

دمج عملية أخذ عينات كيمياء الكربونات في برامج الرصد البحري ،كلما أمكن ذلك.

وضع بحوث تنبؤية نموذجية أو توسيع نطاقها لتحديد الكيفية التي سيؤثر بها التغير المتوقع في المناخ على التنوع
-5
البيولوجي للمياه الباردة في فترات زمنية مختلفة ،وذلك باالضطالع بما يلي:
7-5

تحسين نماذج كربونات المحيطات لفهم التغيرات الزمانية والتغيرات المكانية الثالثية األبعاد في حالة التشبع
بالكربونات ودوافعه الرئيسية ،بما في ذلك الظروف المتغيرة لثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي
والتيارات البحرية؛

6-5

توثيق الثغرات القائمة في مجال دقة البيانات على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية والتي تحد من
القدرة التنبؤية للنماذج؛

3-5

الجمع بين خرائط كيمياء كربونات المحيطات والنماذج األوقيانوغرافية المتعلقة بالمعلومات البيوفيزيائية
واإليكولوجية للتنبؤ بالتغير الزماني والمكاني لتأثيرات التحمض من أجل المساعدة في تحديد المناطق األكثر
عرضة للتهديد وكذلك المالذات المحتملة؛

4-5

تحسين أساليب نمذجة الموائل للتنبؤ بظهور موائل رئيسية وتنوع بيولوجي بفعل كيمياء كربونات مياه البحر،
والنمذجة األوقيانوغرافية ونمذجة الكتلة المائية ،وتشتت اليرقات.
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المقرر - 31/31

إن مؤتمر األطراف،

التنوع البيولوجي البحري والساحلي :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

إذ يعيد تأكيد المقررات  69/71و 71/77و 66/76بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،
واذ يعيد تأكيد الدور الرئيسي الذي تضطلع به الجمعية العامة لألمم المتحدة فيما يخص التصدي للمسائل المتعلقة
بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في المناطق البحرية خارج الوالية الوطنية،
يرحب بالمعلومات العلمية والتقنية الواردة في التقارير الموجزة ،على النحو الوارد في المرفق األول بهذا
-7
المقرر ،التي أعدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها العشرين ،وبتقارير حلقات العمل اإلقليمية
لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي عقدت في ثالث مناطق :شمال شرق المحيط الهندي
(كولومبو ،سري النكا 61-66 ،مارس/آذار )6175؛ وشمال غرب المحيط الهندي (دبي ،اإلمارات العربية المتحدة65-79 ،
أبريل/نيسان )6175؛ وبحار شرق آسيا (شيامن ،الصين 71-73 ،ديسمبر/كانون األول  )6175ويعرب عن امتنانه لحكومة
اليابان (من خالل صندوق اليابان للتنوع البيولوجي) والمفوضية األوروبية للدعم المالي وكذلك للبلدان المستضيفة والمنظمات
المتعاونة التي شاركت في تنظيم حلقات العمل اإلقليمية المشار إليها أعاله؛
يطلب إلى األمين التنفيذي إدراج التقارير الموجزة التي أعدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية
-6
والتكنولوجية في اجتماعها العشرين ،على النحو الوارد في المرفق األول بهذا المقرر ،في مستودع المناطق البحرية المهمة
إيكولوجيا أو بيولوجيا ،وتقديم التقارير الموجزة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وخاصة لجنتها التحضيرية المنشأة بموجب
قرار الجمعية العامة  :696/29وضع صك دولي ملزم قانونا في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع
ا لبيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على نحو مستدام ،فضال عن األطراف،
والحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة بما يتماشى مع الغرض واإلجراءات المنصوص عليها في المقررات 69/71
و 71/77و ،66/76ويطلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقارير إلى الفريق العامل المخصص الجامع المعني بالعملية
المنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي ،بما في ذلك الجوانب االجتماعية االقتصادية؛
يعيد التأكيد على سيادة الدول الساحلية على بحارها اإلقليمية ،فضال عن حقوقها السيادية وواليتها في
-3
المنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري ،وكذلك حقوق الدول األخرى في هذه المناطق ،وفقا للقانون الدولي ،بما في ذلك
ويقر بأن تشارك نتائج العملية في إطار االتفاقية لوصف المناطق التي تستوفى معايير
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارّ ،
المناطق ا لبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ال يمس سيادة الدول الساحلية ،أو حقوقها السيادية ،أو واليتها ،أو حقوق الدول
األخرى؛
يشجع األطراف في منطقة شمال شرق األطلسي على إكمال العملية الجارية لوصف المناطق التي تستوفي
-4
معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في هذه المنطقة؛
يالحظ مع االرتياح أن التقارير الموجزة لوصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة
-5
إيكولوجيا أو بيولوجيا قد أرشدت وأفادت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والمنظمة
البحرية الدولية ،واتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية ) ،(CMSواللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان،
واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ونظام المعلومات البيولوجية
الجغرافية بشأن المحيطات ،فضال عن عدد من العمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،ويدعو المنظمات المختصة إلى استعمال
المعلومات عن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ضمن أنشطتها ذات الصلة؛
يعرب عن تقديره لألطراف التي استكملت العمليات الوطنية لوصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق
-2
المكملة المتفق عليها على الصعيد
البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،أو المعايير العلمية األخرى ذات الصلة المتوافقة و ُ
الوطني أو على الصعيد الحكومي الدولي ،ويدعو هذه األطراف إلى أن تنظر في إتاحة هذه المعلومات من خالل مستودع
المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أو آلية تبادل المعلومات؛

CBD/COP/13/25
Page 76

يعرب عن تقديره لألطراف والحكومات األخرى التي شاركت في حلقات العمل اإلقليمية المعقودة في إطار
-1
االتفاقية لوصف المناطق الواقعة داخل واليتها الوطنية وتستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛
يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد المالية ،بما يتماشى مع الفقرة  32من المقرر ،69/71
-1
والفقرة  76من المقرر  71/77والفقرة  2من المقرر  ،66/76أن يواصل تيسير وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق
البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا من خالل تنظيم حلقات عمل إقليمية أو دون إقليمية إضافية في المناطق التي ترغب
األطراف أن تعقد فيها حلقات عمل؛
يرحب بالخيارات العملية الطوعية لمواصلة تعزيز المنهجيات والُنهج العلمية للتمارين العلمية والتقنية ،بما في
-9
ذلك الترتيبات التعاونية ،لوصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،على النحو الوارد
في المرفق الثاني بهذا المقرر؛
 -71واذ يشير إلى الفقرات  16و 16و 41من المقرر  ،19 /31والفقرة  7من المقرر  ،11/31التي تحدد
العملية الحالية لوصف المناطق الواقعة داخل وخارج نطاق الوالية الوطنية على حد سواء ،والتي تستوفي معايير المناطق
البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيا ،يطلب إلى األمين التنفيذي أن يواصل األعمال المنصوص عليها في الفقرة  31من
المقرر  11/31وفي توصية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  ،1/11استنادا إلى المناقشات التي أجراها
مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر ،من خالل تنظيم حلقة عمل للخبراء ،رهنا بتوافر الموارد المالية؛ واتاحة تقرير حلقة
العمل هذه الحقاً الستعراض النظراء من األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة؛ وتقديم تقرير عن التقدم المحرز
إلى اجتماع مقبل للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية للنظر فيه ،قبل انعقاد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر
األطراف .وترمي حلقة عمل الخبراء إلى تحقيق األهداف التالية:
وضع خيارات ،بالنسبة إلى الحاالت القائمة داخل وخارج نطاق الوالية الوطنية على حد سواء ،فيما يتعلق
(أ)
107
باإلجراءات المتخذة في إطار االتفاقية لتعديل وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو
بيولوجيا ووصف مناطق جديدة ،مع االحترام الكامل لسيادة الدول الساحلية وحقوقها السيادية وواليتها ،الذي أعيد تأكيده في
الفقرة  3أعاله؛
وضع خيارات لتعزيز المصداقية العلمية والشفافية في عملية وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو
(ب)
بيولوجيا ،بوسائل منها تعزيز المستوى العلمي الستعراض النظراء من األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة؛
 -77يطلب إلى األمين التنفيذي تيسير تنفيذ الخيارات العملية الطوعية المشارة إليها في الفقرة  ،9وأن ينشئ ،وفقا
لإلرشادات الصادرة عن أفرقة الخبراء الواردة في طريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
(المقرر  ،31/8المرفق الثالث (ح)) ،فريق استشاري غير رسمي يعنى بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،وفقا
لالختصاصات الواردة في المرفق الثالث بهذا المقرر ،رهنا بتوافر الموارد المالية ،وتقديم تقرير عن التقدم المحرز وتقديم نواتج
أعماله بعد استعراضها من قبل النظراء ،إلى اجتماع مقبل للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية للنظر فيه قبل
االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
 -76وإذ يشير إلى الفقرة  64من المقرر  71/77والفقرة  75من المقرر  ،66/76يرحب بالدليل التدريبي بشأن
استخدام المعارف التقليدية في تطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،ويطلب إلى األمين التنفيذي أن
 107يمثل وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيا وصفا نصيا وشكال مضلعا للمنطقة ،على
النحو الوارد في المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف في االتفاقية ،بما فيها المقرران ( 37/33المرفق) و( 11/31المرفق)،
وقد ُعرض هذا الوصف في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيا وتتاح خريطة هذه المناطق على الموقع الشبكي في
 .www.cbd.int/ebsaويشكل تعديل الوصف الحالي للمناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيا في هذه المذكرة تعديالً يؤثر على
الوصف النصي للمناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيا ،على النحو الوارد في المقررات ذات الصلة،
بما فيها المقرران ( 37/33المرفق) و( 11/31المرفق) ،و/أو الشكل المضلع للمنطقة ،على النحو المعروض في مستودع المناطق
البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيا.
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يستخدم ،بالتعاون مع األطراف ،والحكومات األخرى والجهات المانحة والمنظمات ذات الصلة ،بما في ذلك الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية ،هذا الدليل التدريبي في تنظيم أنشطة تدريبية ،حسب االقتضاء ورهنا بتوافر الموارد المالية؛
 -73واذ يشير إلى الفقرة  77من المقرر  ،66/76يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات الحكومية
الدولية المختصة إلى تبادل خبراتها في مجال إجراء تحليل علمي وتقني لحالة التنوع البيولوجي البحري والساحلي في المناطق
الواقعة تحت والياتها أو صالحياتها ،التي وصفت بأنها تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا والواردة
في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،على النحو الذي يقرره مؤتمر األطراف ،من خالل تقديم تقارير
وطنية و/أو تقارير طوعية ،ويطلب إلى األمين التنفيذي جعل هذه المعلومات متاحة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
وغيرها من الوسائل ،حسب االقتضاء؛
 -74واذ يشير إلى الفقرة (د) من المرفق بالمقرر  ،69/71التي بموجبها أيد مؤتمر األطراف اإلرشادات المتعلقة
بتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي ،بما في ذلك القائمة اإلرشادية لألنشطة الخاصة بالهدف
التشغيلي  4-6من العنصر الثاني للبرنامج بشأن الموارد الحية البحرية والساحلية ،يشجع كذلك األطراف ويدعو الحكومات
األخرى والمنظمات الحكومية الدولية ،ضمن واليات واختصاصات كل منها ،إلى اتخاذ تدابير لضمان حفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه المستدام عن طريق تنفيذ األدوات ذات الصلة ،وفقا للقانون الوطني ،بما في ذلك أدوات اإلدارة القائمة على
المنطقة ،مثل المناطق البحرية المحمية ،وعمليات تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي ،وتدابير إدارة مصايد األسماك،
وتبادل خبراتها في اتخاذ هذه التدابير ،من خالل تقارير وطنية و/أو تقارير طوعية ،ويطلب إلى األمين التنفيذي إتاحة هذه
المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛
 -75يدعو األطراف ،حسب االقتضاء ،إلى النظر في تعيين نقاط اتصال وطنية فيما يخص برنامج العمل
المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي لدعم نقاط االتصال التابعة لالتفاقية ،بهدف تيسير التواصل الفعال والمنسق دعما
لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي.
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المرفق األول
تقرير موجز عن وصف المناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
معلومات أساسية

عم ــال ب ــالفقرة  32م ــن المق ــرر  69/71والفقـ ـرة  76م ــن المق ــرر  71/77والفقـ ـرة  2م ــن المق ــرر  ،66/76عق ــد األم ــين
-7
التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي حلقات العمل اإلقليمية اإلضافية الثالث التالية:
(أ)

شمال شرق المحيط الهندي (كولومبو ،سري النكا 63 ،إلى  61مارس/آذار )6175؛

108

ش ــمال غ ــرب المح ــيط الهن ــدي ومن ــاطق الخل ــيج المج ــاورة (دبـ ــي ،اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة 61 ،إل ــى 65
(ب)
109
أبريل/نيسان )6175؛
(ج)

بحار شرق آسيا (شيامن ،الصين 74 ،إلى  71ديسمبر/كانون األول .)6175

110

وعمال بالفقرة  76من المقرر  ،71/77تقدم ملخصات لنتائج حلقات العمل اإلقليمية هذه فـي الجـداول  7إلـى  3أدنـاه،
-6
على التوالي ،في حين يـرد الوصـف الكامـل لكيـف تسـتوفي هـذه المنـاطق معـايير المنـاطق البحريـة المهمـة إيكولوجيـا أو بيولوجيـا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المرفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارير حلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/22
و UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/23و.)UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/24
وفــي الفقـرة  62مــن المقــرر  ،69/71الحــظ مــؤتمر األطــراف أن تطبيــق معــايير المنــاطق البحريــة المهمــة إيكولوجيــا أو
-3
بيولوجيــا يشــكل ممارســة علميــة وتقنيــة ،وأن المنــاطق التــي يخلــص إلــى أنهــا تســتوفي المعــايير قــد تتطلــب تــدابير معــززة للحفــظ
واإلدارة ،وأنـه يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن الوسـائل ،بمــا فــي ذلــك إنشــاء المنــاطق المحميــة البحريــة وتقيــيم
األثر .وشدد مؤتمر األطراف أيضا على أن تحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيـا واختيـار تـدابير الحفـظ واإلدارة
مــن اختصــاص الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة المختصــة ،وفقــا للقــانون الــدولي ،بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقــانون
111
البحار.
وال يعبــر وصــف المنــاطق التــي تســتوفي معــايير المنــاطق البحريــة المهمــة إيكولوجيــا أو بيولوجيــا اإلعـراب عــن أي رأي
-4
مهمــا كــان فيمــا يتعلــق بالوضــع القــانوني ألي بلــد أو إقلــيم أو مدينــة أو منطقــة أو ســلطاتها ،أو فيمــا يتعلــق بتعيــين حــدودها أو
تخومها .وال تترتب عليه آثار اقتصادية أو قانونية ،وهو يشكل على وجه الدقة عملية علمية وتقنية.

المختصرات المستعملة في الجداول

ترتيب معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو المعايير
بيولوجيا
 جيم :6فريدة أو نادرة
األهمية
 جيم :1أهمية خاصة لمراحل حياة األنواع
 :6مرتفعة
 جيم :3األهمية لألنواع و/أو الموائل المهددة باالنقراض أو المعرضة
لالنقراض أو التي ينخفض عددها
 :1متوسطة
 :3منخفضة

 :4ال توجد معلومات






108
109
110
111

جيم :4مدى الضعف أو الهشاشة أو الحساسية أو بطء االنتعاش
جيم :5اإلنتاجية البيولوجية
جيم :1التنوع البيولوجي
جيم :1مدى طبيعتها

يرد التقرير في .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/22
يرد التقرير في .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/23
يرد التقرير في .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/24
األمم المتحدة ،مجموعة المعاهدات ،المجلد  ،7133الرقم .37323
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الجدول  -6وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق المحيط الهندي
)ترد التفاصيل في ال تذييل بالمرفق الرابع من تقرير حلقة العمل اإلقليمية لشمال شرق المحيط الهندي بشأن تيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

)UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/22

الموقع ووصف موجز للمناطق

جيم

جيم

جيم

جيم

جيم

جيم

جيم

6

1

3

4

5

1

1

يرجى الرجوع إلى الصفحة  80لالطالع على شرح األرقام
 -6جبهة فاصل الرصيف


الموقع :تقع المنطقة بين  °9.213شماال و °91.324شرقا و °2.119شماال و °91.113شرقا ،قبالة ساحل تايلند ،ومساحتها  73 712كم .



في جبهة فاصل الرصيف ،تؤدي عملية هيدروديناميكية تولدها األمواج الداخلية دو ار هاما في نقل المياه الغنية بالمغذيات غير العضوية إلى رصيف

6

بحر أندامان .وتنشئ هذه العملية مساحة مرتفعة إلنتاج العوالق النباتية المتعلقة بوفرة يرقات األسماك نتيجة تسرب المياه العميقة إلى الرصيف .وعند

7

7

4

4

7

7

7

جبهة الرصيف والمناطق المحيطة بها ،تكون الكتل األحيائية من العوالق النباتية واإلنتاج منها ثالثة أضعاف ما تكون عليه في مياه الرصيف الهادئة،
وتكون وفرة يرقات األسماك أكبر بمقدار الضعف .وتوفر اإلنتاجية البيولوجية العالية في "جبهة فاصل الرصيف" مناطق كبيرة لوضع البيض والتغذية،
وتدعم على وجه الخصوص وجود منطقة سمكية محتملة.
 -1المنطقة البحرية الساحلية المنخفضة في المنطقة الغربية


الموقع :يقع مركز المنطقة عند  °99.117شرقا و °1.673شماال في المنطقة الساحلية من تايلند ،ومساحتها  71 511كم بما في ذلك  243كم من
6

6

السواحل.


المنطقة تضم نظما إيكولوجية متنوعة تشمل  71مصبات أنهار ،و 7 623كم من المانغروف ،و 11كم من المعشبات البحرية ،و 21كم من
6

6

6

7

7

7

7

7

7

3

الشعاب المرجانية .وتشتمل هذه المنطقة على األنواع األحد عشر من المعشبات البحرية الموجودة في تايلند .وهناك أكثر من  629نوعا من المرجان
و 92نوعا من أسماك الشعاب .كما أن المنطقة موطن للعديد من األنواع البحرية المعرضة لالنقراض مثل األطوم ،والسالحف البحرية ،والحيتان،
والدالفين ،والقرش الحوت ،وأسماك الطباق من صنف المانتا.
 -3ترانغ موطن األطوم


الموقع :تقع المنطقة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتايلند ومساحتها  7 279كم  .ويقع مركز المنطقة عند  °99.349شرقا و °1.614شماال.



المنطقة موطن ألكبر تجمعات من األطوم في تايلند .وهناك حوالي  751أطوما في المنطقة ،وتنخفض الوفرة منها .وعلى مدى السنوات العشر

6

الماضية ،كان معدل الوفيات قدره خمسة أطوم سنويا .وتقع هذه المنطقة في المنطقة رقم ( 6أعاله) ولكنها موصوفة بشكل مستقل كمنطقة فردية
تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا نظ ار ألنها تركز على األهمية اإليكولوجية الخاصة لهذا نظام بالنسبة لألطوم.

7

7

7

7

7

6

3
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الموقع ووصف موجز للمناطق

جيم

جيم

جيم

جيم

جيم

جيم

جيم

6

1

3

4

5

1

1

يرجى الرجوع إلى الصفحة  80لالطالع على شرح األرقام
 -4مياه الساحل الجنوبي والمياه البعيدة عن الشاطئ بين مدينة غالي وحديقة ياال الوطنية


الموقع :تقع المنطقة على امتداد الساحل الجنوبي لسري النكا إلى أقصى حدود حديقة ياال الوطنية (المنطقة األرضية) من سري النكا والمنطقة البعيدة

عن الشاطئ وحتى بداية السهل السحيق.


تتميز هذه المنطقة بإنتاجية أولية مرتفعة في شمال المحيط الهندي .وتشمل أخدودين مغمورين من المعروف أنهما يعززان اإلنتاجية على الساحل
الجنوبي من الجزيرة ،وهي موطن ألعداد كبيرة من الحيتان الزرقاء طوال العام ،وتدعم عددا من األنواع األخرى من الحيوانات البحرية الضخمة،
وتغطي مجموعة من المنحنيات العميقة عند المنحدر القاري (موائل مهمة للحيتان الزرقاء) وحتى السهل السحيق .وهذه المنطقة ذات أهمية خاصة

7

7

7

6

7

6

4

ألنها تحتوي على موائل تدعم مجموعات الحيتان الزرقاء غير المهاجرة طوال العام .وعالوة على ذلك ،تدعم المنطقة تواجد  61نوعا آخ ار من
الحيتانيات ،وخمسة أنواع من السالحف ،وقرش الحوت ،وأسماك الطباق من صنف المانتا وأربعة أنواع من أسماك الطباق من صنف موبوال .وهي
تشتمل على السالحف صقرية المنقار المعرضة بشدة لالنقراض ،والسالحف الخضراء والسالحف ضخمة الرأس المعرضة لالنقراض ،وسالحف ردلي
الزيتونية والسالحف جلدية الظهر الضعيفة .وعالوة على ذلك ،تدعم هذه المنطقة أيضا حيوانات بحرية مفترسة أخرى مثل اسماك التونة ،واألسماك
المرلينية وعددا من أنواع أسماك القرش ،بما في ذلك القرش الثور والقرش الحريري.
 -5المنطقة الساحلية والمنطقة البعيدة عن الشاطئ في خليج منار


الموقع :تقع هذه المنطقة قبالة ساحل سري النكا من ثاليمنار ( ʹ15 °9شماال ʹ46 °19 ،شرقا) في شمال شبه جزيرة كاالبيتيا ( ʹ13 °1شماال°19 ،

 ʹ46شرقا) ،بما في ذلك بحيرة بوتاالم الشاطئية.


إن خليج منار من أكثر المن اطق المتنوعة بيولوجيا في العالم .وهو من بين أكبر مناطق التغذية المتبقية لألطوم المعرض لالنقراض على مستوى
العالم .وتتواجد في المنطقة أيضا خمسة أنواع من السالحف البحرية المعرضة لالنقراض ،والثدييات ،وعدد ال يحصى من األسماك ،والرخويات،
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والقشريات .وتوجد في منطق ة خليج منار مجموعة متنوعة من الموائل في النظم اإليكولوجية الرئيسية للبحيرات الشاطئية الساحلية ،والمعشبات البحرية،
والشعاب المرجانية .ونتيجة اإلنتاجية العالية في المنطقة ،فهي منطقة صيد مهمة لكل من الهند وسري النكا.
 -1أخدود ترينكومالي والنظم اإليكولوجية المرتبطة به


الموقع :تقع هذه المنطقة بين  °17.71شرقا و °1.43شماال و °17.23شرقا و °9.16شماال في المياه القريبة من الساحل المجاورة لمرفئ ترينكومالي،
في المقاطعة الشرقية من سري النكا .ومساحتها  7 511كم .
6



ترينكومالي مجمع متعدد األخاديد المغمورة ،وهو األكبر في البلد ،ومن بين أكبر  61أخدودا مغمو ار في العالم .ويعتبر خليج ترينكومالي فريدا ويشمل
أحد أكبر المرأفئ الطبيعية في العالم ويتصل بأخدود عميق يقع عند الساحل الشرقي من سري النكا .وأخدود ترينكومالي والنظم اإليكولوجية المرتبطة
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  80لالطالع على شرح األرقام
به من المناطق الغنية بي ولوجيا والمهمة ،وخاصة لحيتان العنبر والحيتان الزرقاء المعرضة لالنقراض .وتشتمل النظم اإليكولوجية المجاورة على النظم
اإليكولوجية للشعاب المرجانية.
 -1شعاب جزيرة راسدو المرجانية


الموقع :تقع هذه المنطقة عند الحافة الشمالية الشرقية من شعاب أري المرجانية ،ملديف ،عند  ʹʹ42 ʹ75 °4شماال و ʹʹ69 ʹ59 °16شرقا.



إن جزيرة رادسو المرجانية من بين الجزر المرجانية القليلة في ملديف ذات السمات اإليكولوجية الخاصة .وتتكون هذه الجزيرة المرجانية من أربع جزر
وثالثة مرتفعات رملية .والقناة الواقعة بين جزيرة راسدو وجزيرة ماديفارو منطقة غوص معروفة وشهيرة يمكن فيها رؤية القرش المطرقة ،المتاح بوفرة
طوال العام على عمق من  65مت ار إلى  21مترا .وبما أن الجزيرة المرجانية منعزلة ومحاطة ببحر عميق ،فإنها تعمل كمأوى لألسماك الصغيرة كي
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تنمو في أمان في حافة الجزيرة المرجانية الضحلة .ول هذا السبب ،فإن الجزيرة المرجانية مشهورة للعدد الكبير من أسماك الشعاب والزيارات المتكررة من
مفترسيها مثل القرش المطرقة .ونتيجة التنوع البيولوجي الغني في هذه المنطقة وقيمتها الفريدة ،أدرجت وكالة حماية البيئة في ملديف هذه الجزيرة
المرجانية في قائمتها للمناطق الحساسة بيئيا.
 -8جزيرة با المرجانية


الموقع :تقع هذه المنطقة في السلسلة الغربية من الجزر المرجانية في الجزء األوسط من ملديف ،شمال قناة كاشيدو كاندو تقريبا.



تتركز العوالق موسميا في النظام المادي الحيوي الفريد لجزيرة با المرجانية والمنطقة المركزية فيها ،خليج هاني فارو ،مما يجذب أعداد كبيرة من
الحيوانات الضخمة اآلكلة للعوالق .وتعتبر المنطقة ذات أهمية عالمية ألسماك الطباق من صنف المانتا التي تعيش في الشعاب والمعرضة لالنقراض.
وكانت هذه الجزيرة المرجانية موضع تركيز مشروع حفظ النظم اإليكولوجية للجزر المرجانية الذي اشترك في تمويله مرفق البيئة العالمية .وأجرى
المشروع بحثا للمخزونات من األصناف نتج عنه تحديد  711نوعا من النباتات الكبيرة ،و 713نوعا من المرجان ،و 351نوعا من األسماك ،و775
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نوعا من األبابيات ،و 716نوعا من الالفقاريات المختارة األخرى ،لما مجموعه  991نوعا مجتمعا في  69موقعا .وفي  71موقعا بها مجموعات
حصرية ،تم تسجيل  947نوعا .وأعدت خريطة للتنوع البيولوجي للجزيرة المرجانية بأكملها تجمع بيانات التعداد البيولوجي وخرائط الموائل .وأعلنت
اليونسكو جزيرة با المرجانية محمية من محميات المحيط الحيوي في عام  .6177وعينت منطقة أساسية ،وهي جزيرة هانيفارو ،كمنطقة بحرية محمية
في ملديف في عام .6119
 -9منطقة ارتفاع مياه القاع إلى السطح عند ساحل سومطرة-جاوة

112

الموقع :تقع هذه المنطقة على امتداد الساحل الغربي من سومطرة (إندونيسيا) إلى الساحل الجنوبي من جاوة ،حيث ترتفع مياه القاع إلى السطح



112

تعتزم إندونيسا إجراء عملية وطنية لتحديث المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بوصف هذه المنطقة.
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  80لالطالع على شرح األرقام
موسميا مما يعزز اإلنتاجية البحرية في هذه المنطقة .وتمتد هذه المنطقة خارج الوالية الوطنية قبالة ساحل سومطرة-جاوة ،حسب موقع االرتفاع
الموسمي لمياه القاع إلى السطح.


ترتفع مياه القاع إلى السطح بسبب الرياح في المناطق الساحلية من سومطرة-جاوة خالل فترة الرياح الموسمية في المنطقة الجنوبية الشرقية وتتعلق
بتذبذب النينو الجنوبي والوضع ثنائي القطب في المحيط الهندي .وتكون منطقة ارتفاع مياه القاع إلى السطح غنية بالمغذيات ،مما يجذب األسماك
والحيوانات البحرية األخرى الستخدام هذه المنطقة للتغذية ووضع البيض والحضانة .ومن المتوقع أن تكون المياه عالية اإلنتاجية موطنا لمستويات
عالية من التنوع البيولوجي البحري ،بما في ذلك بعض األنواع البحرية المستوطنة مثل أسماك القرش وأسماك الطباق ،فضال عن أنواع جديدة ال يزال
يجري استكشافها .والمنطقة موطن ألسما ك أعالي البحار النشطة .وتتألف هذه المنطقة الواقعة قبالة ساحل سومطرة من منطقة زالزل في منطقة
اندساس ،وهي منطقة فالق سومطرة ،ومنطقة الصدع التي تؤدي إلى وقوع زالزل وتسونامي على امتداد حافة سومطرة .وتعافى المرجان بسرعة في
المنطقة بعد تسونامي  ،6114مما يشير إلى أهمية المنطقة لصحة المرجان على المدى الطويل.

 -61ممر هجرة سالحف ردلي الزيتونية البحرية في خليج بنغال


الموقع :تقع هذه المنطقة خارج الوالية الوطنية ،في خليج بنغال.



إن ساحل والية أوديشا الهندية هو أكبر موقع تعشيش في العالم لسالحف ردلي الزيتون ية .وتحتفظ مصبات أنهار ديفي وروشيكيليا وبيتاركانيكا بأكبر
مجمع تعشيش في العالم لهذه األنواع .وأظهرت دراسات القياس عن بعد بالسواتل أن معظم السالحف تهاجر من الشمال-الجنوب/الجنوب-الشمال إلى
ومن سري النكا .غير أنه لم يحدد أي نمط فيما يتجاوز ذلك .وهناك حماية لت جميع وتعشيش سالحف ردلي الزيتونية في المنطقة االقتصادية الخالصة
الهندية بموجب القوانين/التشريعات البيئية في البلد ،غير أن الممرات التي تتحرك فيها للتغذية والتزاوج غير محمية .ويأتي جزء عريض من مجموعات
سالحف ردلي الزيتونية المنتقلة إلى ساحل أوديشا من جنوب سري النكا .وأكدت الدراسات الجينية نتائج دراسات التوسيم والقياس عند بعد بالسواتل
وأظهرت أنه ال يوجد اختالف جيني بين المجموعات التي تعشش في كل من شواطئ التعشيش الكبيرة .واألهم ،أظهرت الدراسات تميز المجموعات
عند الساحل الشرقي من الهند وسري النكا ،وتشير إلى أن هذ ه المجموعات هي المصدر األصلي للمجموعات العالمية المعاصرة من سالحف ردلي
الزيتونية.
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الجدول  -1وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال غرب المحيط الهندي ومناطق الخليج المجاورة

)ترد التفاصيل في التذييل بالمرفق الرابع من تقرير حلقة العمل اإلقليمية لشمال غرب المحيط الهندي ومناطق الخليج المجاورة بشأن تيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
)UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/23

الموقع ووصف موجز للمناطق
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
 -6مياه جنوب غرب أبو ظبي


الموقع :تقع هذه المنطقة في جنوب غرب أبو ظبي في اإلمارات العربية المتحدة .وعمق المياه القريبة من الشاطئ أقل من  75مت ار وهي موطن لموائل

حرجة وأنواع بحرية مهمة.


هذه المنطقة غنية بالموائل الحرجة مث ل المانغروف ،والمعشبات البحرية ،والشعاب المرجانية ،وحصير الطحالب ،والمسطحات المالحة .وتدعم هذه الموائل
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موطن لطائفة مهمة من األحياء البحرية ،بما في ذلك الطيور البحرية ،والطيور المخوضة المهاجرة ،ومجموعة كبيرة من السالحف صقرية المنقار
( )Eretmochelys imbricataالمعرضة بشدة لالنقراض واألطوم.
 -1مروح


الموقع :تقع المنطقة على مسافة  761كم غرب جزيرة أبو ظبي .ومركز موقعها هو  64.43753شماال و 53.64347شرقا وتشتمل على جزر ومناطق

ضحلة.


تضم المنطقة مجموعة فريدة من الموائل البحرية والساحلية ،بما في ذلك المسطحات الرملية ،والمانغروف ،والمعشبات البحرية والشعاب المرجانية .وهي
مهمة للغاية لألنواع المهاجرة والمعرضة لالنقراض .والمنطقة موطن لثاني أكبر مجموعة من األطوم ( )Dugong dugonفي العالم بعد أستراليا .وتوفر
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المنطقة حضانات حرجة ومواقع لوضع البيض لمجموعة متنوعة م ن أنواع األسماك وهي مهمة إقليميا كمنطقة للبحث عن الغذاء للسالحف صقرية المنقار
المعرضة بشدة لالنقراض ( )Eretmochelys imbricataوالسالحف الخضراء المعرضة لالنقراض ( .)Chelonia mydasوعالوة على ذلك ،توفر
الجزر الواقعة في المنطقة المحمية مواقع تعشيش مهمة للسالحف صقرية المنقار ولعدد من الطيور المهاجرة ،بما في ذلك نحو  5في المائة من
المجموعات العالمية من الغاق السقرطي (.)Phalacrocorax nigrogularis
 -3جبل علي


الموقع :تقع المنطقة على بعد حوالي  7.6كم من الحدود بين أبو ظبي ودبي ،وتبعد  3.1كم عن طريق الشيخ زايد السريع (الموقع  696161.1111شرقا

و 6155122.1161شماال) .وتمتد  6.5كم في الخليج في المتوسط ،حسب منحنى الخط الساحلي ،كما تقع على امتداد  75كم من المنطقة الساحلية.


المنطقة مساحتها  6 715هكتا ار من قاع البحر دون المدي ،وتنحدر انحدا ار طفيفا بعيدا عن الشاطئ إلى عمق يصل إلى  9أمتار .وال توجد تضاريس
حادة في قاع البحار في معظم المنطقة ،باستثناء بعض التالل المنخفضة ،ترتفع أقل من مترين فوق قاع البحر المسطح المحيط بها .ويعتبر خط الساحل
مستقيما نسبيا ،بدون حواف راسية أو فجوات أرضية كبيرة .وتتسم بشواطئ رملية تمتد إل ى كثبان رملية منخفضة .ويمكن مالحظة ما ال يقل عن 697
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
نوعا من النباتات والحيوانات في المنطقة .وهي موقع التعشيش الوحيد المتبقي للسالحف صقرية المنقار المعرضة بشدة لالنقراض ( Eretmochelys
 )imbricataوذلك في دبي.
 -4خور كلبا


الموقع :تقع المنطقة في مدينة كلباء بإمارة الشارقة ،على الساحل الشرقي من اإلمارات العربية المتحدة .وتمتد المنطقة ميال بحريا واحدا من حافة الشاطئ

في الشرق.


تشمل المنطقة غابة مانغروف على ضفاف جدول مائي طبيعي يمتد  6كم تقريبا وهي غنية بالتنوع البيولوجي .وهي موطن للسالالت المستوطنة من
الطيور ،والمكان الوحيد في اإلمارات العربية المتحدة الذي تتواجد فيه أنواع معينة من سرطان البحر والرخويات .وتتضمن هذه المنطقة موائل للسالالت
العربية من طائر الرفراف ( )Todiramphus chlorisالمعروف باسم كالبينيسس؛ وهو الموقع الوحيد الذي يتواجد فيه الحلزون الزاحف العمالق
( )Terebralia palustrisوسرطان البحر الطيني الضخم ( .)Scylla serrateويعيش في المنطقة أكثر من  311نوع من أنواع الطيور ،بعضهم
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أنواع تتكاثر ،بما في ذلك ( Himantopus himantopusحتى  71أزواج) ،و( Merops superciliosusزائر الصيف ،أقل من  711أزواج)،
و 71( Hippolais ramaأزواج؛ الموقع الوحيد المثبت للتكاثر في شبه الجزيرة العربية) .ويشمل زوار الشتاء ( Ardeola grayiiبحد أقصى ،71
الموقع العادي الوحيد في اإلمارات العربية المتحدة) ،و Merops superciliosusوهو يتواجد أيضا في الخريف (بحد أقصى جثم  511فرد،
سبتمبر/أي لول) .وتتغذى سالحف البحر (صقرية المنقار والخضراء وضخمة الرأس) في الجداول المائية على الجزيرة .والمنطقة هي أقدم وأكبر غابة
مانغروف في اإلمارات العربية المتحدة ،وبها أكبر مانغروف من حيث القطر واالرتفاع في اإلمارات العربية المتحدة .والمنطقة أغنى بمخزونات الكربون
فوق األرض وتحت األرض عن أي موقع آخر في اإلمارات العربية المتحدة.
 -5جزيرة صير بو نعير


الموقع :تقع المنطقة في الخليج على بعد  25كم شمال أبو ظبي و 771كم شمال غرب الشارقة.



المنطقة موطن لتعشيش أكثر من  311سلحفاة صقرية المنقار في العام (أكبر مجموعة تعشيش في اإلمارات العربية المتحدة) وتكاثر طيور البحار التي
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تشكل أكثر من  7في المائة من المجموعات العالمية ،كما أن هناك نظاما صحيا للغاية للشعاب المرجانية.
 -1خليج الصليبخات


الموقع :خليج الصليبخات – خليج الكويت عند الموقع  69.331729شرقا و 41.151715شماال.



المنطقة تشمل موائل حرجة في الخليج ،مثل الشعاب المرجانية والمانغروف والمعشبات البحرية وأحواض الطحالب .وحظت هذه الموائل بأكبر قدر من
االهتمام العلمي بسبب إنتاجيتها البيولوجية ،وتوفيرها للمغذيات وتنوعها البيولوجي الكبير .وتسهم الحصائر الميكروبية المرتبطة بالمناطق الشاسعة من
المسطحات المدية في خليج الصليبخات (خليج الكويت) في إنتاجية المناطق المدية أكثر من المصادر األخرى ،وخاصة نظ ار لعدم وجود معشبات بحرية
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
ومانغروف .وتؤدي الحصائر الميكروبية دو ار هاما في ديناميكيات المنطقتين المدية ودون المدية في خليج الصليبخات ،مما يدعم مجموعة متنوعة من
الحيوانات العيانية في هاتين المنطقتين .وفي خليج الصليبخات وحده ،فإنها تشكل أساس شبكة األغذية الثنين وثمانين نوعا من الحيوانات العيانية ،التي
تتواجد  49منها في المنطقة العليا من المنطقة المدية التي يمكن الوصول إليها ( 74من القشريات و 6من الرخويات ونوع واحد من الديدان و 1أنوع
أسماك و 64نوعا من الطيور) و 33من أنواع األسماك والمحار التي تعيش في المناطق دون المدية ،ومن المعروف أن عددا منها يأتي للمنطقة المدية خالل المد المرتفع.
 -1جزيرة القاروه وجزيرة أم المرادم


الموقع :تقع جزيرة القاروه عند  61.171653شرقا و 41.112914شماال؛ وتقع جزيرة أم المرادم عند  61.219159شرقا و 41.254366شماال.



المنطقة موطن لخمسة وثالثين نوعا مسجال من المرجان الحجري من  76أسرة ،و 61نوعا منها من المرجان الجيري األساسي وثمانية أنواع من المرجان
العلوي ،وتعتبر من الموائل الهامة ألنواع مختلفة .واألسماك هي أكثر األنواع تنوعا من الفقاريات في الشعاب المرجانية ،بما مجموعه  764نوعا مسجال.
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وتوفر هذه الشعاب أيضا موقعا للتكاثر للسالحف وتوفر أغذية ألنواع مثل طيور البحار والدالفين .ويعاني مجتمع الشعاب المرجانية من ظروف بيئية
صعبة ،مثل ارتفاع درجات الح اررة وارتفاع الملوحة ،مما يمكن أن يؤثر على عدد أنواع المرجان في المنطقة.
 -8خليج نايباند


الموقع :تقع المنطقة في الجزء الشمالي من الخليج ،حيث تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي على امتداد أكثر من  91كم من ساحل البر
الرئيسي إليران ،وتشتمل على حديقة نايباند البحرية والساحلية الوطنية.



تقع المنطقة في الساحل الشمالي من الخليج .وتشتمل هذه المنطقة على مجموعة واسعة من الموائل األرضية والبحرية ،بما في ذلك كثبان رملية ساحلية،
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وشواطئ صخرية وطينية ورملية ،وشعاب مرجانية ،وغابات مانغروف ،ومعشبات بحرية ،ومستنقعات ومصبات أنهار المناطق المدية .وهي منطقة الشعاب
المرجانية الوحيدة في المياه الساحلية للبر الرئيسي من شمال الخليج ومن أهم مواقع التعشيش والتغذية في المنطقة للسالحف صقرية المنقار وسالحف
البحار الخ ضراء وسالحف ردلي الزيتية .وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الموائل البحرية والساحلية وتمثل منطقة فريدة في شمال الخليج.
 -9جزيرة قشم والمناطق البحرية والساحلية المجاورة


الموقع :تقع المنطقة على امتداد  651كم من ساحل البر الرئيسي إليران وتمتد من م نطقة طياب إلى ميناب المحمية من شمال شرق جزيرة قشم إلى

أقصى حدودها الغربية.


تتألف المنطقة من جزر قشم وهرمز والراك وهنكام ،وأكثر من  651كم من ساحل البر الرئيسي إليران .وتشتمل على العديد من المناطق المحمية،
واألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية (مواقع اتفاقية رامسار) ،ومحميات المحيط الحيوي ومناطق مهمة للطيور .وتضم جزيرة قشم والمناطق البحرية
والساحلية المجاورة مجموعة كبيرة من الموائل الساحلية والبحرية ،بما في ذلك شعاب مرجانية ،وغابات مانغروف ،ومعشبات بحرية ،ومصبات أنهار،
وشواطئ صخرية وطينية ورملية ،بما في ذلك أكب ر غابة مانغروف في الخليج وبحر عمان .والشعاب المرجانية في هذه المنطقة هي األغنى من بين النظم
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
اإليكولوجية في الخليج وأحسنها صحة .وهذه المنطقة موطن مهم للتغذية والتكاثر والحضانة لسالحف البحار والطيور المائية والدالفين وأسماك الشعاب
وسمك القرش وأسماك الطباق والورنكيات.
 -61مجمع جزر شورنا كايو


الموقع :تقع هذه المنطقة غرب كراتشي ،ومساحتها  411كم تقريبا .وهي جزيرة متوسطة الحجم تواجه دلتا نهر الهب ،وجزيرة صغيرة باسم كايو ،تقع
6

بالقرب من مدينة غاداني.


المنطقة معروفة بتنوعها البيولوجي الكبير بسبب تنوع موائلها .وتضم المنطقة تجميعا من المرجان حول جزيرتي شورنا وكايو في حين أن مصب نهر الهب
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غني بالمسطحات الطينية وشعاب المحار .ومجمع جزر شورنا-كايو شهير بكونه منطقة تشمس وتغذية للحيوانات البحرية الضخمة ،بما في ذلك الحيتان
البالينية ،والقرش الحوت ،وأسماك شيطان البحر ،وأسماك الشمس.
 -66ضفة خوري الكبرى


الموقع :تقع المنطقة على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي من مقاطعة السند ،باكستان .وتمتد من الساحل إلى المياه البعيدة عن الشاطئ ،ومساحتها

 66 511كم تقريبا ،ويصل أقصى عمق لها نحو  7 511متر.
6



السمة المادية الفريدة للمنطقة هو أخدود السند ،المعروف باسم سواتش .ومن المعروف أن ضفة خوري الكبرى غنية بالتنوع البيولوجي ،بما في ذلك
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الحيتانيات ،وأسماك القرش ،واألسماك والالفقاريات .وتفيد التقارير بوجود عدد من أنواع الحيتانيات في تلك المنطقة ،بما في ذلك الدالفين ذات األسنان
الخشنة ( )Steno bredanensisوالحيتان االستوائية ذات المنقار ( .)Indopacetus pacificusوهي منطقة صيد مهمة ،وخاصة ألسماك القرش
الكبيرة التي انخفض عددها على مدى آخر  75سنة.
 -61مجمع ماالن غوادر


الموقع :تمتد المنطقة على مساحة  1 151كم ،وتقع على ساحل بالوشستان في باكستان.



المنطقة معروفة بحافتها الرأسية الصخرية الواقعة في ماالن ،وأورامارا ،وباسني ،وغوادر ،باإلضافة إلى أكبر جزيرة في باكستان ،التي تقع في المجمع
أيضا .وهذا المجمع معروف تحديدا بوجود مجموعات من عدد من أنواع الحيتانيات ،بما في ذلك الدالفين والحيتان .ويتواجد دائما في هذه المنطقة الحوت

7

7

7

7

7

7

6

األحدب العربي ( ،)Megaptera novaeangliae indicaوالحيتان الزرقاء ( )Balaenoptera musculusوحوت برايد (.)Balaenoptera edeni
والمنطقة تغطي موقعين من مواقع اتفاقية رامسار :شواطئ سالحف أورما ار وجزيرة أستوال (هفت تالر) ،فضال عن بحيرة شاطئية كبيرة.
 -63مياني حور


الموقع :المنطقة عبارة عن بحيرة شاطئية تقع نحو  95كم شمال غرب كراتشي ،باكستان .والمنطقة طولها  21كم وعرضها من  4إلى  5كم ،وتتصل
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
بالبحر من خالل مصب عرضه  4كم يقع في جنوب شرق البحيرة الشاطئية.


المنطقة معروفها بتنوعها البيولوجي الكبير وتشمل نباتات المانغروف وهي غنية بمجموعات الالفقاريات والفقاريات .وهي مهمة ألنواع الطيور المهاجرة
وغير المهاجرة فضال عن مجموعة مقيمة من الدالفين الحدباء التي تعيش في المحيطين الهند والهادئ (.)Sousa plumbea

 -64منطقة الحد األدنى من األكسجين في بحر العرب


الموقع :تقع المنطقة في بحر العرب وتمتد في الهند وباكستان وايران وعمان واليمن .وهي موجودة أيضا في خليج عمان بين إيران وباكستان.



من المعروف أن بحر العرب به منطقة من مناطق الحد األدنى لألكسجين وتقع بين أعماق  611و 7 111م .ويمكن أن تنخفض مستويات األكسجين
في تلك المنطقة لتصل إلى  1.7ميللي غرام في اللتر .وتحتوي منطقة األكسجين المنخفض على ماكسيما النتريت ،مما يشير إلى انخفاض نشط للنترات
ونزع النيترات ،مما يؤدي إلى استخدام األكسجين وبالتالي انخفاض مستوى األكسجي ن .وتشتمل منطقة األكسجين المنخفض هذه على حيوانات فريدة تتألف
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أساسا من أسماك الفنار ( .)myctophidsوتهيمن على المنطقة  Benthosema pterotumو B. fibulatumو  Diaphus spp.و Bolinichthy

 ،spp.وتقوم حيوانات المياه متوسطة العمق بهجرة رأسية نهارية .ويعتقد أن أسماك الفنار تشكل غذاء مهما للحيوانات المفترسة الكبيرة ،بما في ذلك الحبار

الكبير ،واألسماك الشريطية ،والتونة ،واألسماك المرلينية .وتعتبر منطقة الحد األدنى من األكسجين في بحر العرب نظاما إيكولوجيا فريدا ،بسمات بيولوجية مميزة.
 -65مصب نهر السند والجداول المائية المرتبطة به


الموقع :تقع المنطقة في جنوب باكستان .ويتشكل دلتا نهر السند في المنطقة التي يتدفق فيها نهر السند في بحر العرب ،مما يخلق نظاما معقدا من
المستنقعات والروافد وغابات المانغروف .وتبلغ مساحة الدلتا حوالي  47 441كم وتبلغ  671كم تقريبا عندما تلتقي بالبحر.
6



يصب نهر السند في بحر العرب من خالل نظام خاص من الجداول المائية .وتتسم هذه المنطقة بأهمية إيكولوجية وبيولوجية فريدة بسبب تنوع موائلها
ونظمها اإليكولوجية .وتشتمل المنطقة على مسطحات طينية شاسعة ،وهي مهمة لمناطق البحث عن الغذاء لمجموعة متنوعة من الطيور البحرية ومناطق
التكاثر والتعشيش لعدد من أنواع األسماك والالفقاريات البحرية .وتشتمل المناطق المنخفضة من مصب نهر السند على مانغروف من نوع واحد هو
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 Avicennia marinaوهي تعتبر أكبر منطقة قاحلة لغابات المانغروف في العالم .والمانغروف معروفة لتنوعها البيولوجي الكبير .كما أن منطقة منصب
نهر السند منطقة مهمة ألنواع األسماك المهاجرة .ومنطقة مصب نهر السند معروفة بتنوعها بالطيور مثل الكركية ،والنحام الوردي ،والبجع ،والطيور
المخوضة ،والبط ،والنورس ،والخرشناوات .ويقطن بمصب نهر السند نوعان من الحيتانيات ،وهما الدلفين األحدب للمحيط الهندي والهادئ ( Sousa
 )chinensisوخنزير البحر (.)Neophocaena phocaenoides
 -61خليج اللسان الرملي/هوكس والمياه المحتجزة المجاورة


الموقع :تقع المنطقة على بعد حوالي  75كم جنوب غرب كراتشي ،باكستان .وتقع منطقة المياه المحتجزة واللسان الرملي في طرف قناة مانورا ،التي يقع
فيها ميناء كراتشي.
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام


يضم ساحل باكستان عددا من الشواطئ الكبيرة لتعشيش السالحف .وتشتمل على شواطئ رملية عند اللسان الرملي (خليج هوكس) على ساحل كراتشي،
الذي تقع فيه منطقة تعشيش السالحف الخضراء ( .)Chelonia mydasويحدث التعشيش طوال العام ،وتصل ذروته من سبتمبر/أيلول إلى
أكتوبر/تشرين األول .وفي منطقة المياه المحتجزة خلف اللسان الرملي هناك غابة مانغروف تتألف من مانغروف  Avicennia marinaالكثيف والمتفرق.
والمنطقة معروفة بأنها موطن مجموعة متنوعة من الطيور المقيمة والمهاجرة ،وخاصة النحام الوردي ،والبجع والخرشناوات والنورس ومجموعة من الطيور المخوضة.

 -68أرخبيل سقطرى


الموقع :تقع المنطقة بين  ʹ1 °53شرقا و ʹ35 °54شرقا و ʹ5 °76شماال و ʹ43 °76شماال عند تقاطع خليج عدن وشمال غرب المحيط الهندي.



المنطقة تشتمل على الجزيرة الرئيسية من سقطرى ،إلى جانب الجزر الصغيرة سمحة ودارسة وعبد الكوري والبروز الصخرية في صابونية وكال فرعون.
وتنفصل الجزر عن البر الرئيسي ألفريقيا من خالل شريط ضيق من المياه معروف باسم ممر سقطرى ،وال يتجاوز عرضه أكثر من  95كم ،وعن البر
الرئيسي لليمن بخليج عدن البالغ عرضه  411كم .والجزر موطن لمجتمعات مرجانية غير عادية وتجمعات متنوعة من األسماك المرتبطة بالشعاب وكذلك
الحيوانات الضخمة بما فيها أسماك القرش ،والسالحف ،والدالفين والحيتان .وتقع الجزر في مركز سطحي للزلزال في منطقة ترتفع فيها مياه القاع إلى
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السطح وهي مثمرة للغاية وفي مفترق الطريق بين ثالث مقاطعات جغرافية وبيولوجية وبحرية ،ترتكز عليها اإلنتاجية والتركيبة الفريدة للتجمعات الحيوانية.
وتشتمل األنواع الموجودة فيها على مزيج من األنواع "المستوطنة" العربية وأنواع غرب المحيط الهندي ،إلى جانب أنواع تتسم بخصائص أنواع المحيط
الهندي والمحيط الهادئ وأنواع نادرة بمديات مقيدة (بما في ذلك "المستوطنة" في البحر األحمر) و/أو التوزيعات العالمية المفككة للغاية ،وعنصر مهم
عالميا من األسماك المهجنة .وتصنف إنتاجية الكتلة الحيوية لألسماك من بين األعلى في المحيط الهندي.
 -69النظام اإليكولوجي للدوامة الكبرى وارتفاع مياه القاع إلى السطح في خليج عدن


الموقع :المنطقة تشتمل على مياه معظمها ضمن الوالية الوطنية للصومال واليمن .وتمتد المنطقة عدة مئات من األميال البحرية من الشاطئ .وبالتالي

فهي منطقة عابرة للحدود تشمل شمال غرب الصومال وخليج عدن (اليمن) وخاصة أرخبيل سقطرى ،والى حد أقل عمان.


يتشكل هذا النظام على امتداد الساحل الشرقي للصومال خالل فترة الرياح الموسمية الصيفية عندما يتحول التيار الصومالي شماال .ثم ينتقل النظام بأكمله
شماال ،حتى ي صل إلى الساحل الجنوبي من أرخبيل سقطرى ،حيث يكون في شكل قوس في المحيط الهندي وينتشر بين الجزر والبر الرئيسي للصومال
في خليج عدن .وعند وصوله إلى خليج عدن ،تندمج النظم مع ارتفاع مياه القاع إلى السطح على امتداد الساحل الجنوبي من اليمن ،مما يؤدي إلى نظام
معقد من الدوامات والتيارات العكسية .وتشمل هذه المساحة الكبيرة الديناميكية الكاملة لإلنتاجية العالية الموسمية والحياة في أعالي البحار المرتبطة بالدوامة
الكبرى ،ودوامة سقطرى والتيار العكسي الدافئ شمال سقطرى .والتقاء الدوامة الكبرى مع ارتفاع مياه القاع إلى السطح في خليج عدن يجعلها واحدة من
المناطق األكثر إنتاجية في العالم .والركن الشمالي الغربي من المحيط الهندي يمثل منطقة ديناميكية للغاية وذات تنوع بيولوجي كبير في المحيطات
العالمية .وتؤدي موجات روسبي المحيطية والرياح الموسمية التي تنعكس موسميا إلى ارتفاع هائل لمياه القاع إلى السطح خالل أشهر الصيف ،وهي
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
معروفة باسم الدوامة الكبرى .وهو االرتفاع الوحيد لمياه القاع إلى السطح الذي يحدث على الحدود الغربية من أي محيط .ونظام ارتفاع مياه القاع إلى
السطح في الصومال-بحر العرب الناتج عن الدوامة الكبرى والتيارات العكسية المرتبطة بها يزيد إنتاجية العوالق بعشرة أضعاف مقارنة بالمياه قليلة التغذية
المحيطة بها .وتدعم هذه الميزة الفريدة والمعقدة النظم اإليكولوجية الغنية في شبه أعالي البحار وفي أعالي البحار ،وهي موطن للعوالق واألسماك واألنواع
الرئيسية من الحيوانات الضخمة ،وخاصة أسماك القرش والحيتانيات والسالحف .وتخلق الظروف البيئية المتطرفة نظاما إيكولوجيا فريدا تدفعه المواسم في
أعالي البحار وعاب ار للحدود نتجت عنه إحدى المناطق األكثر إنتاجية في العالم.
 -11جزر األشقا السبعة وغودوريا


الموقع :تقع هذه المنطقة في الجنوب الغربي بين  ʹ1 °76شماال و ʹ65 °43شرقا و ʹ1 °76شماال و ʹ61.5 °43شرقا؛ والشمال الشرقي بين ʹ69 °76
شماال و ʹ61.5 °43شرقا و ʹ69 °76شماال و ʹ72.9 °43شرقا.



هذه المنطقة تشمل المنطقة البحرية المحمية لجزر األشقاء السبعة ورأس سيان ،وهي أكبر منطقة بحرية محمية في جيبوتي ( 411كم .)6وتشمل أربع

7

7

7

6

7

6

6

غابات مانغروف ،وجزء من ا لموائل الساحلية وأرخبيل األشقاء السبعة .والمنطقة تشمل تنوعا بيولوجيا بحريا قاعيا وفي أعالي البحار وفسيفساء من الموائل
الساحلية ،واالنعزالية والبحرية ،وهي أيضا موقع تعشيش مهم للسالحف البحرية والطيور البحرية.
 -16جزر جنوب البحر األحمر


الموقع :الجزء الجنوبي من البحر األحمر الخاص بهذه المنطقة يشمل جميع جزر كل من إريتريا واليمن في نظام إيكولوجي واحد.



هذه المنطقة عالية اإلنتاجية وعالية االستيطان ،وتوفر ممر هجرة للحيوانات الضخمة والطيور وموقع تعشيش وتكاثر لكل من السالحف والطيور .وتوفر
موائل للمرجان الضعيف والمانغروف التي تقطن فيها كائنات بحرية متنوعة .والمنطقة فيها مستويات عالية من التنوع البيولوجي وهي منطقة مهمة لمراحل
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7
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تاريخ حياة األنواع.
 -11النظم اإليكولوجية في أعالي البحار جنوب البحر األحمر


الموقع :تصل حدود المنطقة تقريبا إلى الحدود الشمالية إلريتريا وباب المندب.



المنطقة بها مستوى عال من اإلنتاجية (من بين أكثر المناطق إنتاجية في البحر األحمر من حيث الكلوروفيل-أ) ،الذي يرجع في الغالب إلى تدفق المياه
الغنية بالمغذيات من خليج عدن .واإلنتاجية العالية لهذه المنطقة تجعلها من الموائل المهمة لعدد من األنواع ،بما في ذلك الحيتانيات والقرش الحوت،
ممر مهما للهجرة بين البحر األحمر وخليج عدن/المحيط الهندي
وأسماك الطباق من صنف المانتا وأسماك الطباق الشيطانية والطيور .كما تعتبر المنطقة ا
ألنواع مختلفة .وهذه الميزات تجعل المنطقة متنوعة بيولوجيا.

6

7

7

6

7

7

4

CBD/COP/13/25
Page 90
الموقع ووصف موجز للمناطق

جيم

جيم

جيم

جيم

جيم

جيم

جيم

6

1

3

4

5

1

1

يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
 -13جزيرة سنجانب وشعب رومي


الموقع :تقع المنطقة في وسط البحر األحمر ،بالقرب من مركز التنوع البيولوجي للبحر األحمر ،عند حوالي  31كم شمال شرق مدينة بورتسودان ،وموقعها
 46 °79شماال و 62 °31شرقا .و ُشعب الرومي هي ُشعب حلقية تقع شمال سنجانب ( ʹ52.3 °79شماال و ʹ64.6 °31شرقا) قبالة ساحل السودان على
البحر األحمر .وتقع المنطقة في شمال غرب المنطقة البيولوجية الجغرافية للمحيطين الهندي والهادئ.



تبلغ مساحة الجزيرة المرجانية حوالي  66كم( 6كتلة مستطيلة حجمها  1.3كم في  3.6كم) وتمتد على حافة الشعاب بطول كيلومتر واحد .ومنطقة ال ُشعب

المسطحة وشعاب المقدمة الضحلة مساحتها  6كم تقريبا ،ومنطقة البحيرة الشاطئية مساحتها  4.2كم تقريبا .ومنطقة ُشعب رومي معروفة جيدا باألعداد
6

6

الكبيرة من أسماك قرش ذات المطرقة الصدفية وقرش ال ُشعب الرمادية ( )Carcharhinus amblyrhynchosالمهددة باالنقراض .وسنجانب مثال رائع
(وربما األفضل في المنطقة بأكملها) من الشعاب البعيدة عن الشاطئ في المياه العميقة في وسط البحر األحمر .وتحتوي جزيرة سنجانب المرجانيةُ /شعب
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رومي على أحد هياكل ال ُشعب التي ليس لها مثيل على اإلطالق في البحر األحمر السوداني ،حيث ترتفع منحدراتها الشديدة من قاع البحر الذي يزيد
عمقه عن  111متر .وتتميز بوجود حيوانات مرجانية متنوعة للغاية تمثل  73منطقة ُشعب مرجانية حيوية جغرافية طبيعية مختلفة ،وتوفر كل واحدة منها

تجمعات نموذجية من ال ُشعب المرجانية .وتعيش المجموعات المتنوعة من النباتات والحيوانات في توازن مستقر مع العديد من األنواع المستوطنة
والمعرضة لالنقراض مثل أسماك القرش ،والببغاء المطرقة ،والوقار .وقد تم تسجيل ما مجموعه  12نوعا من أنواع ال ُشعب المرجانية وأكثر من  657نوعا
من األسماك.

 -14منطقة خليج دونغوناب/جزيرة مكور


الموقع :يقع خليج دونغوناب على بعد  765كم تقريبا شمال بورتسودان ،ويشمل جزيرة مكور التي تبعد  31كم عن شاطئ شبه جزيرة دونغوناب .وتغطي
المنطقة مسافة  11كم تقريبا على امتداد الساحل.



المنطقة تحتوي على مجموعة كثيفة ومتنوعة من المعشبات البحرية ،ومجموعة مهمة إقليميا من األطوم ،ومناطق مهمة إقليميا أو عالميا لتعشيش
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6

7

السالحف البحرية والطيور البحرية ،وتجمعات إقليمية من أسماك القرش الحوت وأسماك الطباق من صنف المانتا الفريدة في منطقة غرب المحيط الهندي.
والمنطقة معروفة بأهميتها الخاصة للطيور ومعينة كمنطقة مهمة للطيور .والساحل ا لشرقي من جزيرة المكور موقع لتعشيش السالحف ومن المحتمل أن
يكون ذا أهمية إقليمية وربما دولية.
 -15أرخبيل سواكن ومنطقة جنوب البحر األحمر السوداني


الموقع :تقع المنطقة في المياه الجنوبية من السودان وهي على امتداد الرصيف القاري.



إن ال ُشبك مجمع غير عادي للشعاب الحاجزة في حين أن أرخبيل سواكن من أهم مجموعات الجزر في البحر األحمر .وتؤدي الشعاب والجزر في هذا
األرخبيل إلى زيادة كبيرة في موائل الشعاب المتاحة داخل المياه الساحلية السودانية وداخل هذا الجزء من البحر األحمر ،والمعروف أنه موطن لمجموعة
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
متنوعة للغاية من األنواع .كما يؤدي امتداد هذه الشعاب في عرض البحر إلى زيادة كبيرة في النطاق البيولوجي الجغرافي وتنوع موائل الشعاب .وعالوة
على ذلك ،فإن عدم إمكانية الوصول إلى هذه الشعاب والجزر يعزز أهميتها ،نظ ار ألن ذلك ي وفر مناطق بعيدة عن التأثيرات البشرية المباشرة على ساحل
البر الرئيسي وملجأ لبعض مواقع تعشيش الطيور والسالحف المهمة في البحر األحمر .ويبلغ طول ساحل البحر األحمر السوداني  151كم ويحتوي على
العديد من الجزر غير المأهولة ،وهياكل الشعاب البحرية المغمورة .ويوفر هذا المزيج من الشعاب المرجانية المهدبة والمتطورة جيدا ومجمعات الشعاب
البحرية والجزر في منطقة ُشبك وأرخبيل سواكن درجة عالية من التنوع الموائل تشمل منحد ار بيئيا واسعا .وتعد هذه النظم اإليكولوجية والبيئية المتنوعة هي

الركيزة التي تدعم التنوع البيولوجي الكبير الموجود في المياه السودانية .ويكتسي أرخبيل سواكن أهمية بارزة على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
 -11وادي الجمال وعلبة


الموقع :تغطي المنطقة مساحة المياه بين مدينة مرسى عالم في مصر والحدود المصرية السودانية ،بشريط ساحلي يبلغ طوله حوالي  311كم وتبلغ
مساحتها اإلجمالية حوالي  5 111كم  .وتقع المنطقة داخل منطقتين محميتين ،وهما المنطقة المحمية لوادي الجمال-حماطة والحديقة الوطنية لجبل
6

علبة .وتشتمل المنطقة أيضا على  61جزيرة في عرض البحر ،من على بعد كيلومترات قليلة إلى أكثر من  11كم من الشاطئ.


تتسم المنطقة بتنوع بيولوجي كبير وجمال طبيعي .وقد تم تسجيل أكثر من  611نوع من المرجان الصلب والطري وما ال يقل عن  411نوع من األسماك
في المنطقة .واألنواع المستوطنة واضحة بين المجموعات المختلفة من األسماك والالفقاريات .وتتواجد في المنطقة ما ال يقل عن سبعة أنواع من
المعشبات البحرية ونوعين من المانغروف (نسبة كبيرة من مجموع موارد المانغروف من مصر) .وتمتد أكبر منطقة للمانغروف البحري ( Avicennia
 76 )marinaكم ،في حافة شبه متواصلة ،تقع في حماطة ،والقندل المؤنف ( )Rhyzophora muncronataموجود في شالتين فقط .ويوجد في
المنطقة أكبر مروج للمعشبات البحرية على امتداد الساحل المصري وتوفر غذاء للسالحف الخضراء ( )Chelonia mydasواألطوم ( Dugong
 .)dugonويعشش نوعان على األقل من السالحف البحرية (من أصل خمسة أنواع مسجلة) ،وهما السالحف الخضراء والسالحف صقرية المنقار
( )Eretmochelys imbricataفي الجزر وشواطئ البر الرئيسي .والمنطقة موطن ألكبر مجموعات التعشيش للسالحف الخضراء في مصر ،على
شواطئ جزيرة الزبرجد – نحو  211من اإلناث في عام  .6111وتم تسجيل أكثر من  711نوع من الطيور في المنطقة ،بما في ذلك  75نوعا من الطيور
البحرية .وأكبر مستعمرة عالمية لصقور الغروب موجودة في جزيرة وادي الجمال ،في حين أن النوارس بيضاء العينين تمثل حوالي  31من المجموعات
العالمية منها .والمنطقة موطن لحيوانات الحيتانيات التي يمكن رؤيتها ( 75نوعا) ،كما هو موثق في عمليات المسح المخصصة األخيرة .وتمثل الدالفين
المنقطة في المناطق المدارية ( ،)Stenella attenuataأكبر عنصر حيث توجد مجموعات كبيرة معظمها في المياه البعيدة عن الشاطئ ،وتليها الدالفين
( ،)Stenella longirostrisالموجودة أيضا بعيدا عن الشاطئ ولكن يتحرك جزء من المجموعة قريبا من الشاطئ يوميا في الفجر بحثا عن ملجأ في
الشعاب المحمية (مثل  Samadaiو )Sattayahللراحة .والمنطقة موطن أيضا لعدد صغير جدا من المجموعات المتبقية من األطوم ( Dugong
 ،)dugonومعظمها في مراسي ساحلية صغيرة حيث تغطي مروج المعشبات البحرية القاع الرملي الضحل.
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
 -11الحوض العربي


الموقع :المنطقة تقع كلها خارج الواليات الوطنية .وحدودها من الشمال من  º24.42شرقا و º71.36شماال و º21.32شرقا و º71.36شماال ومن الجنوب
 º21.32شرقا و º71.17شماال و º24.42شرقا و º71.17شماال.



تقع المنطقة في المياه فوق السهل السحيق .وهي منطقة رئيسية للتغذية بالنسبة لنوء ترينداد ( ،)Pterodroma arminjonianaالذي يتكاثر في المحيط
الهندي على جزيرة واحدة ،وهي الجزيرة الدائرية ،قبالة الساحل الشمالي لموريشيوس .وهذا النوع مدرج على القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،
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وتبين مجموعة بيانات تتبع متعددة السنوات أن الطيور تسافر إلى الحوض العربي خالل الهجرة (مايو/أيار ويوليه/تموز) ،وبعد الوالدة (على مدار العام)
للتغذية .وتوجد أيضا مجموعة أخرى من الحيوانات البحرية الضخمة ،بما في ذلك ثالثة أنواع من السالحف ،وخمسة أنواع من الحيتان البالينية ،وثالثة
أنواع من الحيتان ذات أسنان ،وما ال يقل عن اثني عشر نوعا من الدالفين ،على الرغم من أن توزيعاتها الدقيقة ووفرتها في هذه المنطقة غير معروفة.
 -18جزر الديمانيات


الموقع :تقع جزر الديمانيات قبالة منطقة الباطنة ،عمان.



جزر الديمانيات منطقة رائعة ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية وطنية واقليمية .والجزر بها كثافات عالية من مجموعة متنوعة من الطيور البحرية
المعششة ،وتعشش فيها  411من إناث السالحف صقرية المنقار سنويا ،وهو ما يمثل ربما أكثف سرب في العالم من هذا النوع المعرض لالنقراض.
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وتجمعات المرجان والشعاب من بين األفضل تطو ار وطنيا وهي موطن لنوع واحد على األقل من األنواع المستوطنة في عمان .وتشتمل األنواع األخرى
الموجودة عادة داخل المنطقة على السالحف البحرية والحيتانيات والطيور البحرية.
 -19بحر العرب في عمان


الموقع :تقع المنطقة قبالة جنوب عمان بين شبه جزيرة رأس الحد من الشمال والحدود العمانية اليمنية من الجنوب ،وتمتد مئات الكيلومترات بعيدا عن
الشاطئ .وتشمل هذه المنطقة ثالث مناطق أساسية قبالة الساحلين الوسط والجنوبي لعمان.



تقع المنطقة في قلب واحدة من أكبر خمس مناطق ارتفاع مياه القاع إلى السطح في العالم ،التي تحدث عند الساحل وتصل إلى  311و 411كم بعيدا
متر تقريبا .واإلنتاجية األولية العالية المرتبطة بارتفاع مياه القاع إلى السطح بسبب الرياح
عن الشاطئ وتؤثر على عمود المياه حتى عمق يبلغ  651ا
الموسمية في بحر العرب ينشط النظام اإليكولوجي في المنطقة على نطاق أوسع .كما أنها تهيئ الظروف المناسبة لتغذية ما ال يقل عن  61نوعا من
الحيتانيات ،بما في ذلك الحوت األكثر عزلة في العالم ،وهو الحوت األحدب العربي المعرض لالنقراض .ويكشف التتبع بالسواتل الموائل المفضلة لهذه
الحيتان فضال عن غيرها من األنواع ،مثل السالحف البحرية المعرضة لالنقراض والمعرضة بشدة النقراض .والمناطق الضحلة موطن للمعشبات البحرية
ويشكل هذا المزيج غير العادي من األنواع
المهمة ومجموعات الطحالب الكبيرة ،وهناك تعايش فريد بين مجموعات الطحالب الكبيرة المستوطنة والمرجانُ .
المدارية واألنواع المعتدلة الجديدة مجتمعا فريدا على مستوى العالم .وهناك مجتمع مرجاني معين ربما يمثل أكبر تجمع أحادي للمرجان معروف على
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
األرض ،ويتألف تقريبا حص ار من أنواع غير موصوفة حتى اآلن من المرجان الملفوف .والظروف الفريدة الناتجة عن الرياح الموسمية الجنوبية الغربية
تسهم في التنوع البيولوجي الكبير للحيوانات السمكية ،من مستوى الجينات والمجموعات واألنواع إلى مستوى التجمعات والنظم اإليكولوجية .وتوجد في
المنطقة األسماك القاعية وأسماك أعالي البحار وأسماك البحار متوسطة العمق بوفرة نسبية مقارنة باألجزاء األخرى من عمان .والطيور سمة مهمة أخرى
من بحر العرب ،بما في ذلك بعض المجموعات الرئيسية من النوء الجوانيني المستوطنة إقليميا والتي أوشكت أن تصبح مهددة باالنقراض طائر وغراب
البحر السقطرى الضعيف .وفي فصل الشتاء ،تكون األراضي الرطبة الساحلية موطنا لنصف مليون طائر أو أكثر ،أساسا النوارس ،والخرشناوات،
والطيور الساحلية.
 -31دلتا شط العرب


الموقع :تقع المنطقة في الطرف الشمالي من بحر ضحل طويل وت ّكون شبه جزيرة مثلثية في الجنوب الغربي عند الحدود الجنوبية العراقية في مدينة الفاو
وتمتد باتجاه الشمال الغربي لتش ّكل الحدود اإلقليمية البحرية مع الكويت عند خور عبد اهلل ،وتنتهي عند قناة خور الزبير .ويشكل الطرف الجنوبي من
متر تقريبا في
النهر الحدود بين العراق وايران وصوال إلى مصب النهر وهو يصب في الخليج .والمنطقة طولها  611كم .ويتراوح عرضها ما بين  636ا

البصرة إلى  111متر في مصب النهر.
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ي تشكل دلتا شط العرب من التقاء نهري الفرات ودجلة في مدينة القرنة في محافظة البصرة جنوب العراق .وتتضمن هذه المنطقة العديد من الموائل البحرية
والساحلية والمدية الفريدة ،بما في ذلك مناطق مدية طينية .وتعمل هذه المنطقة ،وخاصة المياه الساحلية لخور عبد اهلل على الجانب اآلخر من جزيرة
بوبيان الكويتية ،بمثابة مناطق حضانة وتفريخ لكثير من األسماك وغيرها من القشريات والرخويات البحرية والموجودة في المياه المالحة المهمة اقتصاديا،
تأثير فريدا على منطقة الخليج بأسرها.
ا
فضال عن مجموعات أخرى من الالفقاريات .وتؤثر دلتا شط العرب

 -36منطقة ماكران/داران-جيواني


الموقع :هذه المنطقة عابرة للحدود بين إيران وباكستان وتمتد من غانز في باكستان إلى حافة تانغ الرأسية في إيران.



تعتبر السواحل الرملية الواسعة للمنطقة ذات أهمية خاصة كموقع تعشيش لسالحف ريدلي الزيتونية والسالحف البحرية الخضراء .وتوجد أكبر مجموعة من
التماسيح المفترسة ( )Crocodylus palustrisفي أقصى منطقة غربية لها عند مياه األنهار ومصبات األنهار في المنطقة .ويوجد في الجزء الشرقي
من خليج شاباهار الشعاب المرجانية الوحيدة المعروفة في شمال بحر عمان .وهناك خنازير البحر بدون زعانف في غوادر وخليج شاباهار .واألرض
الرأسية في جيواني والمناطق المجاورة معروفة بالتنوع البيولوجي الكبير لالفقاريات البحرية فضال عن الحيتانيات .والمياه الساحلية للمنطقة معروفة بكميات
الصيد الكبيرة لألسماك وجراد البحر .وهذه المنطقة غنية أيضا بالطيور الساحلية المتنوعة.
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الجدول  -3وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في بحار شرق آسيا

)ترد التفاصيل في ال تذييل بالمرفق الخامس من تقرير حلقة العمل اإلقليمية لبحار شرق آسيا بشأن تيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
)UNEP/CBD/SBSTTA/INF/24
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
 -6المحمية الطبيعية الوطنية للمانغروف في دونغزياغنغ بهينان


الموقع :تقع المنطقة في شمال شرق حي ميالن ،بمدينة هايكو ( ʹ31 °771- ʹ31 °771شرقا و ʹ17 °61-ʹ57 °79شماال) .ومساحتها 5 411
هكتار.



المنطقة تشمل نظاما إيكولوجيا مهما للمانغروف الساحلي ،وتشتمل على معظم المانغروف الطبيعي األصلي النموذجي في الصين .كما أن المنطقة غنية
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جدا بالتنوع البيولوجي ،وخاصة باألنواع البحرية والساحلية المختلفة ،مثل غابات المانغروف ،والطيور المائية ،والعوالق النباتية والعوالق الحيوانية .ويقع
هذا المصب والنظام اإليكولوجي الطيني الساحلي على حافة المناطق المدارية الشمالية ،وهو أيضا موطن مهم للطيور لقضاء فصل الشتاء.
 -1المحمية الطبيعية الوطنية للمانغروف في شانكو


الموقع :تقع المنطقة على جانبي شبه جزيرة شاثيان ،جنوب شرق بلدية هيبو ،في إقليم غوانغزي زوانغ المتمتع بحكم ذاتي في الصين .ومركزها عند °67

 ʹ61شماال و ʹ43 °719شرقا .ومساحتها  1 111هكتار وتمتد على طول الساحل لنحو  51كم.
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هناك  74نوعا من المانغروف والمجموعات الكبيرة من الدياتومات القاعية ،واألسماك ،والمحار ،والطيور ،والحشرات في هذه المنطقة ،وأصبحت واحدة
من مناطق المانغروف الساحلية التي تتميز بها الصين.

 -3المحمية البحرية لجزر نانجي


الموقع :المساحة اإلجمالية للمنطقة تبلغ  617.12كم  ،وتشمل منطقة يابسة مساحتها  77.73كم  .وتقع عند  ʹ15 °767شرقا و ʹ61 °61شماال.



تحتوي المنطقة على مستوى عال من التنوع البيولوجي ،بما في ذلك  461نوعا من األسماك الصدفية و 711نوعا من الطحالب القاعية الضخمة .وهي
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معروفة باسم "مملكة الصدف والطحالب" .وهناك أيضا  459نوعا من الطحالب الصغرى ،و 391نوعا من األسماك و 651نوعا من القشريات و751
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نوعا من المخلوقات البحرية األخرى .ومن بين هذه ،هناك تسعة أنواع مدرجة بوصفها معرضة لالنقراض أو ضعيفة من قبل االتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة.
 -4التسربات الباردة


الموقع :تقع المنطقة في جنوب غرب حوض تايوان عند  ʹ76 °67شماال و ʹ31 °771شرقا و ʹ76 °67شماال و ʹ71 °761شرقا و ʹ79 °66و°771
 ʹ31شرقا و ʹ79 °66و ʹ71 °761شرقا ،وعند عمق  3 111-6 911متر .والمنطقة مساحتها  74 111كم تقريبا.
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام


إن النظم اإليكولوجية في أعماق البحار في هذه المنطقة فريدة ليس فقط لمجموعاتها المتنوعة من البكتيريا وبلح البحر والمحار وسرطان البحر ذي
الشعر والجمبري ،ولكن أيضا لموائلها التي تشكلت أساسا بالكالسيت ،واألراغونيت ،والدولوميت ،والبيريت والمعادن المكانية التكوين ،بما في ذلك
السيدريت ،والباريت ،والجبس ،والكبريت الطبيعي ،والتي تدعم كتلة أحيائية كبيرة للبكتيريا ،وبلح البحر ،والمحار ،وسرطان البحر ذي الشعر ،والجمبري.

 -5مسطح المد والجزر في موان


الموقع :تقع هذه المنطقة في المنطقة الساحلية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة الكورية ،من  ʹʹ61 ʹ14 °35شماال إلى  ʹʹ56 ʹ11 °35شماال ومن

 ʹʹ6 ʹ67 °762شرقا إلى  ʹʹ9 ʹ61 °762شرقا .ومساحتها حوالي  46كم .
6



تحتفظ هذه المنطقة بحالتها البكر بطبقة أساسية متطورة جيدا لدعم العديد من أنواع الطيور المائية المهاجرة والموارد السمكية .وعادة ما تصل نسبة
الطين في الرواسب إلى  41-31في المائة .وهذه المنطقة ذات قيمة عالية للحفظ نظ ار ألن هناك العديد من األنواع المعرضة لالنقراض والمحمية عالميا
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التي تستخدم المنطقة للفقس والحضانة والتغذية .وهذه المنطقة غنية جدا لتغذية الطيور المائية .وشوهد في المنطقة نحو  69 111نوع من الطيور
المائية الشتوية التي تنتمي إلى  41نوعا .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك  41نوعا من نباتات المياه المالحة في مسطح المد والجزر في موان .كما أن تنوع
الحيوانات القاعية عال جدا .ومسطح المد والجزر أصبح منطقة محمية منذ عام  6117وعين كموقع من مواقع رامسار في عام .6111
 -1المناطق المدية في البحار الضحلة في شرق آسيا


الموقع :تضم هذه المنطقة  61موقعا فرديا يشكلون أساس شبكة المسار الواسع للهجرة في بحار شرق آسيا .وتوجد المواقع في اليابان ،وجمهورية كوريا،
والصين ،وفييت نام ،وتايلند ،وماليزيا ،واندونيسيا ،والفلبين ،وميانمار.



تعتبر المناطق المدية من البحار الساحلية الضحلة في شرق آسيا ذات أهمية حاسمة لبقاء العديد من أنواع الطيور المائية المهاجرة التي تعتمد على هذه
المناطق لمراحل مختلفة من دورة حياتها ،ومعظمها بالطبع خالل فترات الهجرة ،عندما تُش ّكل بعض المواقع اختناقات حرجة ،وال سيما في المنطقة

اإليكولوجية للبحر األصفر (الصين ،وجمهورية كوريا ،وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) ،وكذلك لمجموعات التكاثر وعدم التكاثر .ويكون لمختلف
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األنواع استراتيجيات هجرة مختلفة تعتمد على شبكة المواقع في جميع مسارات هجرة الطيور ،ليكون بوسعها استكمال هجرتها .وبدأت المسطحات الطينية
المدية والمسطحات الرملية تختفي بمعدل ينذر بالخطر في العقود األخيرة ( 21في المائة في البحر األصفر في  51عاما) مما ترك الطيور المائية المهاج ةر
تعتمد على عدد متناقص باستمرار للمواقع .ونتيجة لذلك انخفضت مجموعات الطيور المائية المهاجرة بسرعة ،وأصبح ما يصل إلى  31نوعا معرضا لالنقراض أو
معرضا بشدة لالنقراض ،وتعتمد هذه األنواع على عدد قليل من المواقع ،التي تكون في كثير من األحيان غير محمية ،لبقائها .وجميع المناطق المدية
المتبقية من بحار شرق آسيا ذات أهمية حيوية إلنقاذ الطيور المائية المهاجرة التي تعتمد عليها.
 -8أرخبيل جزيرة ريدانغ والمنطقة المجاورة


الموقع :تقع جزيرة ريدانغ على بعد حوالي  45كم أو  64.61ميل بحري من شمال شرق كواال تيرينجانو .ومساحة جزيرة ريدانغ تبلغ  6 413.51هكتار
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
– أكبر جزيرة من بين جزر أرخبيل ريدانغ التسع .وتقع منطقة األرخبيل تقريبا داخل اإلحداثيات  ʹʹ61.9 ʹ43 °5شماال و ʹʹ14.53 ʹ59 °716شرقا و°5
 ʹʹ71.49 ʹ49شماال و ʹʹ16.16 ʹ13 °713شرقا.


الشعاب المرجانية في باالو ريدانغ من بين األفضل على الساحل الشرقي من ماليزيا وفي حالة جيدة عموما .وأظهرت دراسة لشركة رييف تشك الماليزية
في عام  6174أن الشعاب المحيطة بجزر ريدانغ تعتبر في حالة "جيدة" ،والمرجان الحي يغطي  51.73في المائة منها ،وهي نسبة أعلى قليال من
المتوسط ( 52.31في المائة) للشعاب في منطقة رصيف صندا .ويعتبر تنوع األسماك والالفقاريات متوسطا .واستنادا إلى الدراسات البيولوجية البحرية
األخيرةُ ،يعتقد أن جزيرة ريدانغ مصدر البذور لمعظم التنوع البيولوجي البحري في الجزء الشرقي من شبه جزيرة ماليزيا .وتتيح الشواطئ في تيرينجانو
مواقع تكاثر للسلحفاة صقرية المنقار ( ،)Eretmochelys imbricataوالسلحفاة جلدية الظهر ( )Dermochelys coriaceaوالسلحفاة الخضراء
المعرضة لالنقراض ( .)Chelonia mydasوهناك  32موقعا لتعشيش السالحف على شواطئ تيرينجانو ،مما مجموعه  11موقعا للتعشيش في ماليزيا.
وتذهب السالحف إلى كل شاطئ تقريبا في تيرينجانو  ،ولكن يتركز التعشيش في باالو ريدانغ؛ وباالو بيرهينثيان؛ وبيناريك؛ ورانتاو أبانغ؛ وباكا؛ وغليغا؛
وكيجال.

 -9المضايق الجنوبية في ملقا


الموقع :تغطي هذه المنطقة المياه والشواطئ من نيغري سيمبيالن إلى أرخبيل رياو ،إندونيسيا .وهي تشمل المنطقة البحرية المحمية القائمة ،ومنطقة
تعشيش السالحف والمنطقة الواقعة ما بين مناطق التعشيش ،وموقع تغذية السالحف .والحدود الشمالية للمنطقة عند  º717.2شرقا و º6.46شماال،
والحدود الجنوبية عند  º714.91شرقا و º1.51شماال.



هذه المنطقة فريدة ألنها كتلة مائية ضيقة وضحلة تقع بين جزيرة سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا ،وتتصل بمضيق سنغافورة وأرخبيل رياو .وهي من الموائل
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المهمة للبحث عن الغذاء والتعشيش إلحدى المجموعات القليلة من السالحف صقرية المنقار .وشواطئ نيجري سيمبيالن وملقا موطن ألكبر عدد من
مجموعات السالحف صقرية المنقار المعششة ،وتوفر في المنطقة المجاورة ،وهي سونغاي لينجي ،موائل بالغة األهمية للسالحف الملونة وسالحف األنهار
المعرضة لالنقراض .وتشتمل المنطقة على موارد بحرية متنوعة ضمن المعشبات البحرية ،ومصبات األنهار وأشجار المانغروف القائمة فيها.
 -61الحديقة الوطنية نينو كونيس سانتانا


الموقع :تقع المنطقة في  ʹʹ11 ʹ61 °1جنوبا و ʹʹ11 ʹ61 °761شرقا ومساحتها  7 632كم .



هذه المنطقة غنية بالتنوع البيولوجي البحري ،بما في ذلك أسماك القرش ،والناجل المرجاني ( )Plectropomus speciesوأسماك نابليون المهددة بشدة

6

باالنقراض ( ) Cheilinus undulatusفضال عن أصناف أخرى من األنواع البحرية التي تتركز بكثافة حول الشعاب المرجانية في المنطقة .وتشتمل
المنطقة أيضا على مستويات عالية من اإلنتاجية نتيجة الخلط الق وي في المحيط الذي يرفع تركيزات المغذيات في المنطقة ويدعم المستوى العالي للتنوع
البيولوجي.
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
 -66الخليج األعلى من تايلند


الموقع :تتركز المنطقة عند  ʹʹ39.994 ʹ6 °73شماال و ʹʹ51.113 ʹ61 °711شرقا .ومساحتها  9 525كم  ،على امتداد  411كم من خط الساحل.
6

والمنطقة تغطي المنطقة الساحلية من مقاطعات شون بوري ،وشاشيانغساو ،وساموت براكارن ،وبانكوك ،وساموت ساخون ،وساموت سونغكرام،
وفيتشابوري في تايلند.


تتسم المنطقة بمجموعة من الموائل ومستوى عال من التنوع البيولوجي .وتحتوي المنطقة على غابات المانغروف ،والحيوانات القاعية الضخمة ،والعوالق
النباتية والعوالق الحيوانية ،فضال عن األسماك والطيور (طيور المانغروف والطيور المهاجرة) وأنواع بحرية معرضة لالنقراض مثل السالحف صقرية
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7

7

6

6

6

3

المنقار ( )Eretmochelys imbricateوالسالحف الخضراء ( )Chelonia mydasودالفين إي اروادي ( )Orcaella brevirostrisوخنازير البحر
التي ليس لديها زعانف ( ) Neophocaena phocaenoidesوالدالفين الحدباء في المحيطين الهندي والهادئ ( )Sousa chinensisوالدالفين أنبوبية
المنقار في المحيطين الهندي والهادئ ( )Tursiops aduncusوحيتان برايد ( .)Balaenoptera edeniوتعمل المياه الساحلية لهذه المنطقة بمثابة
موقع تغذية وتزاوج وحضانة لحيتان برايد.
 -61مجموعة الجزر الجيرية في خليج ها لونغ-كتبا


الموقع :تقع المياه البحرية لمجموعة الجزر الجيرية في خليج ها لونغ-كتبا في المنطقة القريبة من الشواطئ في شمال شرق خليج تونكين بالقرب من
مدينة هايفونغ ،فييت نام .وتشتمل على الحديقة الوطنية لخليج بايتولونغ ،والتراث الطبيعي العالمي لخليج ها لونغ ،وحديقة كاتبا الوطنية ،ومحمية المحيط
هكتار ،منها  9 251هكتا ار في المنطقة البحرية.
ا
الحيوي والحديقة البحرية في كاتبا ،وكذلك جزر لونغشاو .وتبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي 75 113



تعتبر المياه البحرية لمجموعة الجزر الجيرية في خليج ها لونغ-كتبا مجموعة فريدة للغاية من  6411جزيرة وجزيرة صغيرة جيرية ترتبط بشعاب مهدبة
خاصة عند الجزر .وتحتوي على تنوع رائع من الموائل والنظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية ،بما في ذلك الشعاب المرجانية ،والمعشبات البحرية،

7

7

7

7

6

7

6

والمانغروف ،والشواطئ الرملية والمرجانية ،والطبقات التحتية ذات القاع الجامد والقاع الطري ،والمستنقعات المدية ،والبحيرات الشاطئية الكارستية،
والفجوات في الساحل التي تشكل الخلجان ،والخلجان الساحلية ،والكهوف الكارستية ،والوديان الكارستية تحت الماء ،والمداخل الكارستية ،واآلبار
الكارستية ،وأحجار القنوات ،ومناطق المياه الضحلة .كما أن المنطقة بها تنوع كبير من األنواع ،بما في ذلك العوالق النباتية والعوالق الحيوانية،
والرخويات ،والقشريات ،واألسماك البحرية ،والزواحف ،والثعابين ،والسالحف البحرية ،والثدييات.
 -63حديقة تيومان البحرية


الموقع :يتألف أرخبيل حديقة تيومان البحرية من تسع جزر ،وهي األكبر من بين  46جزيرة في الحدائق البحرية من شبه جزيرة ماليزيا .وتقع عند °714

 ʹ77شرقا و ʹ41 °16شماال .واألرخبيل بطول  79كم وبعرض  77كم ،ومساحته  65775هكتا ار من المنطقة البحرية.
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام


تعد الشعاب المرجانية في حديقة تيومان البحرية من أفضل الحدائق البحرية على الساحل الشرقي لماليزيا .وأظهرت دراسة أجريت في عام  6174أن
مرجان هذه المنطقة بحالة جيدة ،ويبلغ غطاء المرجان الحي  21في المائة ،وهناك  62في المائة بحالة ممتازة و 31في المائة بحالة جيدة .ولوحظ ما
مجموعه  362نوعا من أسماك الشعاب المرجانية من  55أسرة في الشعاب المرجانية لحديقة تيومان البحرية .وتوفر مروج المعشبات البحرية لجزيرة
تيومان دون المدية ملجأ جيدا لألطوم المتنقلة بين الجزر على الساحل الشرقي لشبه جزيرة ماليزيا .وقد لوحظت في جزيرة تيومان بعض األنواع النادرة
والمهمة ،مثل أسماك القورس ذات الخطوط السوداء ( )Coris pictoidesونوعين من القوبيونات النادرة غير الموصوفة ()Gobiidae
 Amblyeleotris sp.وأسماك الفرخ  parapercis sp.النادرة باإلضافة إلى سبعة عشر نوعا تم تصنيفها على أنها نادرة في جميع أنحاء العالم .ومع
هذا التنوع البيولوجي الكبيرُ ،يعتقد أن جزيرة تيومان هي مصدر البذور لمعظم التنوع البيولوجي البحري في الجزء الشرقي من ماليزيا.

 -64الحديقة الوطنية البحرية في كوه رونغ


الموقع :تقع المنطقة عند  ʹʹ1.49 ʹ35 °71شماال و ʹʹ55.32 ʹ71 °713شرقا .وتشمل نحو  11كم حول أرخبيل كوه رونغ ،الذي يمتد  65كم قبالة
6

مدينة سيهانوكفيل الساحلية ،كمبوديا.


تقع ال منطقة حول جزيرة كبيرة في خليج تايلند قبالة البر الرئيسي الكمبودي .والجزيرة بها سواحل يبلغ طولها نحو  43كم و 63شاطئا بأطوال وتكوينات
مختلفة .وتحتوي المنطقة على شعاب مرجانية وموائل المعشبات البحرية ،وهي موطن لمجموعات كبيرة إقليميا للعديد من الثدييات البحرية ،بما في ذلك
األطوم ،والحوت القاتل الكاذب ( ،)Pseudorca crassidensوالدلفين الشائع ذو المنقار الطويل ( ،)Delphinus capensis tropicalisوالدلفين
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6

6

المنقط في المنطقة المدارية ( ،)Stenella attenuataوالدلفين الدوار القزم ( ،)S. Longirostris roseiventrisوالدلفين األنبوبي المنقار في
المحيطين الهندي والهادئ ( )Tursiops aduncusوالدلفين األحدب في المحيطين الهندي والهادئ .كما أن المنطقة موطن لثالثة أنواع مهددة
باالنقراض عالميا من السالحف البحرية ،وهي السلحفاة الخضراء ( ،)Chelonia mydasوالسلحفاة صقرية المنقار ()Eretmochelys imbricata
والسلحفاة جلدية الظهر (.)Dermochelys coriacea
 -65الحديقة الوطنية البحرية في المبي


الموقع :تقع المنطقة في بلدية بوكي باين بمقاطعة تانينثاري في ميانمار.



المنطقة من بين  43منطقة محمية في ميانمار والحديقة البحرية الوطنية الوحيدة في البلد .وتقع في أرخبيل مايك ،الذي يتألف من أكثر من  111جزيرة
موزعة على امتداد  211كم من السواحل البحرية في بحر أندامان .وتحتوي المنطقة على عدد من الموائل المهمة إيكولوجيا ،بما في ذلك غابات
المانغروف ،والشعاب المرجانية ،والمعشبات البحرية ،التي تعمل بمثابة موائل حرجة بالنسبة للرخويات ،والقشريات ،وشوكيات الجلد ،واألسماك ،فضال
عن األنواع المهددة باالنقراض مثل السالحف الخضراء واألطوم التي تتغذى على المعشبات البحرية ومجموعة متنوعة من الطيور التي تتغذى في
المنطقة المدية والمنطقة دون الساحلية.
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
 -61راجا أمبات وشمال منطقة رأس الطير

113



الموقع :تقع ال منطقة في الجزء الشمالي الغربي من بابوا في شرق إندونيسيا .وتقع هذه المنطقة بالقرب من خط االستواء في جنوب شرق آسيا ،وهي في
قلب مثلث المرجان وتشمل عدد ال يحصى من الجزر الصغيرة والشعاب المرجانية .وتتكون راجا أ مبات من أربع جزر رئيسية ومئات الجزر الصغيرة
األخرى ،التي تقع على الجانب الغربي من المناظر البحرية الطبيعية لمنطقة رأس الطيور .وتغطي حدود منطقة راجا أمبات المتميزة عالميا وشمال منطقة
رأس الطير منطقتين متجاورتين في المنطقة اإليكولوجية لبحار بسمارك سولومون.



المناظر البحرية الطبيعية لمنطقة رأس الطيور واحدة من أهم النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي في العالم ،وتشمل مجموعة متنوعة للغاية من السمات
الجغرافية والموائل واألنواع البحرية .وتقع المنطقة في قلب مثلث المرجان ،وهي ال مركز العالمي للتنوع البيولوجي البحري في المياه الضحلة االستوائية،

7

7

7
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7

7

وتضم أكثر من  211نوع من أنواع الشعاب المرجانية و 7231نوعا من أسماك الشعاب المرجانية .والمنطقة معروفة بتنوعها الكبير للغاية من موائل
الشعاب والغنى باألنواع ،وتوفر مواقع للبحث عن غذاء للتونة وكذلك موائل لتكاثر السالحف جلدية الظهر .وتؤدي الدوامات واالضطرابات المحلية في
راجا أمبات ،والناتجة عن التدفق القوي للتيار ،إلى ربط جيد لليرقات بين الشعاب ،مما يسهم في ارتفاع قدرة الشعاب المرجانية على الصمود .وأهمية هذه
المنطقة لمراحل تاريخ حياة مختلف األنواع المهددة باالنقراض مثل السالحف والحيتانيات وكذلك االستيطان الكبير فيها ،إلى جانب الخصائص المذكورة
أعاله ،يجعلها منطقة مهمة على الصعيد العالمي.
 -61جزيرة أتورو


الموقع :تقع المنطقة على بعد نحو  61كم شمال مدينة ديلي ،تيمور ليشتي ،ومساحتها حوالي  744كم .



هذه المنطقة موطن للحيوانات البحرية الضخمة في مضيق المحيط الواقع بين أتورو وتيمور ليشتي .وجزيرة أتورو هي جزيرة صغيرة تحيط بها منطقة

6

بحرية بكر .وأظهرت إحدى الدراسات أن جزيرة أتورو بها تنوع بيولوجي عال ،وأنواع جديدة تسمى هومان فاري-وراسي "" Humann’s Fairy-wrasse
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( )Cirrhilabrus humanniموجودة حول جزيرة أتورو باتجاه جزيرة ألور ،إندونيسيا .وتعتبر منطقة أتورو البحرية أيضا نقطة ساخنة لمجموعات
األطوم التي تعيش وتهاجر داخل المحيطين الهندي والهادئ.
 -68المنطقة اإليكولوجية البحرية سولو-سوالويزي


الموقع :تقع المنطقة اإليكولوجية البحرية سولو-سوالويزي بين  °75شماال  °772 /شرقا و °1شماال  °761 /شرقا فوق خط االستواء.
ومساحتها  7113562كم .
6

113

تعتزم إندونيسيا إجراء عملية وطنية لتحديث المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بوصف هذه المنطقة.
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام


تقع المنطقة في قمة منطقة مثلث المرجان في المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ ،في المركز العالمي للتنوع البيولوجي البحري .وهي منطقة بها أكبر
تنوع من أسماك الشعاب المرجانية والمدارية ،استنادا إلى العديد من الدراسات العلمية .والمنطقة موطن للشعاب المرجانية ،ومروج المعشبات البحرية،
وغابات المانغروف ،التي تدعم بدورها األسماك ،والسالحف البحرية ،والدالفين ،والحيتان ،وأسماك القرش ،وأسماك الطباق ،ونباتات وحيوانات بحرية
أخرى أقل شهرة ولكن بنفس القدر من األهمية.

 -69مرتفع بنهام


الموقع :حدود المنطقة من الشمال والشرق هي حوض الفلبين الغربي ،ومن الغرب والجنوب جزيرة لوزون .وهي داخل اإلحداثيات التالية :خطا الطول

 ʹ31 °763شرقا إلى  ʹ11 °762شرقا وخطا العرض  ʹ46 °71شماال إلى  ʹ32 °75شماال.


تعد المنطقة هضبة تحت البحر بكر نسبيا ومساحتها  73مليون هكتار قبالة الساحل الشرقي لجزيرة لوزون .وهي ذات أهمية إيكولوجية حاسمة ،بما في
ذلك للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية المظلمة البعيدة عن الشاطئ والستدامة مصايد األسماك .وبخالف أنها مصدر مهم للتنوع البيولوجي والمساهمة
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في قدرة النظم اإليكولوجية المهددة باالنقراض على الصمود ،فإنها تشكل أيضا جزءا من منطقة وضع البيض الوحيدة المعروفة ألسماك التونة ذات
الزعانف الزرقاء في المحيط الهادئ .Thunnus orientalis ،وباإلضافة إلى ذلك ،تشير الدراسات الحديثة إلى أن التفاعل بين التيارات الحدودية
الغربية ومرتفع بنهام يمكن أن يؤدي إلى تعزيز اإلنتاجية البيولوجية.
 -11شرق هوكايدو


الموقع :تقع المنطقة بين خطي العرض  °46.9شماال و °45.4شماال وبين خطي الطول  °744.3شرقا و °745.1شرقا .والمنطقة تشمل شواطئ
صخرية حول شبه جزيرة شيريتوكو؛ والمناطق الساحلية ومناطق البحيرات الشاطئية على امتداد مضيق نيمورو؛ والموائل الصخرية حول شبه جزيرة
نيمورو ،وجزر هابوماى وجزيرة شيكوتان؛ والشواطئ الصخرية ومصبات األنهار على امتداد الساحل الشرقي للمحيط الهادئ.



المنطقة تشمل معظم النظم اإليكولوجية الطبيعية البكر في اليابان .والنظام اإليكولوجي البحري في هذه المنطقة يتأثر بقوة بتيارات أوياشيو الباردة وغطاء
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الجليد الشتوي ،مما يجعل هذه المنطقة موطنا ألنواع بحرية تكيفت خصيصا مع المناخ البارد .وتحتوي المنطقة على أنواع مختلفة من النظم اإليكولوجية،
بما في ذلك مصبات األنهار المالحة وبحيرة شاطئية ،ومسطحات مدية ،وشواطئ مدية صخرية ،والمعشبات البحرية ،وغابات طحالب الكيلب.

 -16جزر الجنوب الغربي


الموقع :تقع المنطقة بين خطي العرض  °63.9شماال و °61.1شماال وبين خطي الطول  °766.1شرقا و °731.6شرقا .وتتألف من جزيرة أمامي،
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
وجزيرة أوكيناوا ،وجزر كيراما ،وجزر مياكو ،وجزر ياياما.


تنتمي جزر جنوب غرب اليابان ،بما في ذلك جزر أمامي ،وجزر أوكيناوا ،وجزر مياكو وجزر ياياما إلى المنطقة شبه االستوائية ،التي تتميز بحدوث
التهديب ،ووجود الحواجز وشعاب الجزر المرجانية .وفي معظم المناطق ،تكون هناك المانغروف والمعشبات البحرية داخل الشعاب ،والمناظر البحرية
المستمرة لهذه الموائل موطن ل مجموعة واسعة من النباتات والحيوانات المرتبطة بها ،بما في ذلك العديد من األنواع المستوطنة.

 -11مناطق البحار الداخلية في غرب كيوشو


الموقع :تقع المنطقة بين خطي العرض  °37.9شماال و °33.6شماال وبين خطي الطول  °769.9شرقا و °731.1شرقا .وتشمل بحر أرياك ،وبحر
أماكوسا وياتسوشيرو (مقاطعات ناغازاكي ،وساغا ،وكوماموتو ،وكاغوشيما).



هذه المنطقة فريدة نظ ار التساع حجمها المدي .وتظهر مسطحات طينية كثيرة في األجزاء الداخلية من المياه في بحر أرياك وبحر ياتسوشيرو .وفي هذه

7

7

7

6

6

7

6

المسطحات المدية ،هناك العديد من الكائنات القاعية التي تنتمي إلى أصناف متنوعة ،شأنها شأن العديد من األنواع المستوطنة .والمناطق الساحلية
الخارجية لهذه المنطقة موطن لمجموعة متنوعة من الموائل المدية ودون المدية ،بما في ذلك الشواطئ الصخرية ،واألعشاب البحرية ،والمعشبات البحرية،
والمجموعات المرجانية المعتدلة.
 -13المناطق الساحلية الجنوبية من جزيرتي شيكوكو وهونشو


الموقع :تقع المنطقة بين خطي العرض  °36.1شماال و °35.4شماال وبين خطي الطول  °736.6شرقا و °739.9شرقا .وتشمل جزيرة شيكوكو الجنوبية
الغربية (مقاطعتا كوشي وايهم) ،وشبه جزيرة كي الجنوبية (مقاطعة واكاياما) ،وشبه جزيرة سيما (مقاطعة مي) ،وشبه جزيرة إيزو (مقاطعة شيزوكا) ،وشبه
جزيرة بوصو (مقاطعة شيبا) ،وجزر إيزو شيشيتو.



كبير بتيار كوروشيو ،الذي يميز النباتات والحيوانات القاعية لهذه المناطق .والمناطق الساحلية المفتوحة معظمها شاطئ صخري،
تتأثر هذه المنطقة تأث ار ا

7

7

6

7

7

7

6

في حين أن الخلجان شبه المغلقة وراء الرؤوس المكشوفة تعتبر موائل مناسبة للكائنات القاعية ذات القاع اللين ،بما في ذلك المعشبات البحرية .وتالحظ
المجموعات المرجانية المعتدلة أيضا في معظم هذه المناطق.
 -14جنوب كيوشو بما في ذلم جزيرتا ياكوشيما وتانيغاشيما


الموقع :تقع المنطقة بين خطي العرض  °31.7شماال و °37.8شماال وبين خطي الطول  °731.3شرقا و °737.6شرقا .وتشمل جزيرة تانيغاشيما،
وجزيرة ياكوشيما ،وخليج كينكو والمناطق الساحلية المحيطة (مقاطعة كاغوشيما).



تقع المنطقة في أقصى الجزء الجنوبي من المنطقة المعتدلة .والحدود الجنوبية للعديد من األنواع البحرية المعتدلة تقع حول هذه المنطقة .وتضم المنطقة
مجموعة متنوعة من الموائل ،بما في ذلك الشواطئ الصخرية المدية واألعشاب البحرية دون المدية في السواحل المكشوفة ،والمعشبات البحرية في الجزء
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
الداخلي من الخليج ،والشعاب المرجانية المعتدلة في جزيرتي تانيغاشيما وياكوشيما.
 -15جزر أوغاساوا ار


الموقع :تقع المنطقة بين خطي العرض  °61.1شماال و °62.5شماال وخطي الطول  °746.1شرقا و °746.3شرقا.



إن جزر اوغاساوا ار موطن لمجموعة من األنواع المستوطنة .وفي عام  ،6177أعلنت المنطقة كلها من مواقع التراث العالمي لليونسكو .وتقع في منطقة
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7
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المناخ شبه المداري ،وتشتمل المناطق البحرية الساحلية على شعاب مرجانية تطورت بشكل جيد وخاصة بالجزر المحيطية ،والجزر معروفة أيضا
باعتبارها مواقع تكاثر مهمة لمستوطنات الطيور البحرية.
 -11مقاطعات شمال ساحل هيوغو وكيوتو وفوكيو واشيكاوا وتوياما


الموقع :تقع المنطقة بين خطي العرض  °35.4شماال و °31.2شماال وبين خطي الطول  °734.5شرقا و °731.4شرقا .وتشمل المياه المجاورة لساحل
تاكينو ومصب نهر ماروياما ،وخليج واكاسا-وان ،وسواحل إيشيزن وكاغا ،والساحل الخارجي لشبه جزيرة نوتو ،وخليج نانو ،وخليج توياما الجنوبي.



يتأثر الساحل الشمالي لوسط جزيرة هونشو إلى حد كبير بتيار تسوغارو الدافئ .والنطاق المدي صغير جدا مقارنة باألجزاء األخرى من ساحل المحيط
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7

7

6

6

6

الهادئ ،مما يعوق تطور مسطحات مدية وشواطئ صخرية .غير أن المنطقة متنوعة من حيث التضاريس ،بما في ذلك المسطحات الرملية ،والساحل
الصخري المكشوف ،وساحل مجمع رياس ،والخليج الداخلي شبه المغلق ،وعلى األخص ،القاع العميق لخليج توياما ،الذي يتسبب في ارتفاع محلي لمياه
القاع إلى السطح ومناطق ذات إنتاجية عالية حول الساحل.
 -11أخدود ريوكو


الموقع :تقع هذه المنطقة جنوب جزر ريوكيو بين  °62.2شماال و °731.7شرقا و °66.1شماال و °766.9شرقا.



تتقابل هذه المنطقة مع تقاطع الصفيحة الفلبينية والصفيحة األوروبية اآلسيوية .ويحتوي أخدود ريوكو على نظم إيكولوجية كيميائية التخليق المهمة في
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3

7

7

3

المنحدر على عمق  5 111-5 116م و 7511-7411م و 176-232م ،وهي موطن لستة أنواع مستوطنة .وأشارت الدراسات إلى أن الحيوانات في
هذا األخدود متمايزة عن حيوانات األخاديد األخرى.
 -18أخدود غرب كوريل وأخدود اليابان وأخدود إيزو-أوغاساوا ار وأخدود شمال ماريانا


الموقع :تقع هذه المنطقة بين  °46.7شماال و °742.1شرقا و °63.6شماال و °747.7شرقا.



تعتبر أخاديد المحيطات (منطقة تتجاوز أعماق المياه فيها  2111م) موائل فريدة .وتكون موائل األخاديد متطورة جيدا في منطقة غرب المحيط الهادئ،
من أخاديد كوريل إلى أخاديد ماريانا .وقد اعتُرف بالطابع الفريد ل لكائنات الحية التي تعيش في هذه المنطقة في العديد من المقاالت العلمية .وفي بعض
المناطق ،تتطور النظم اإليكولوجية كيميائية التخليق ،ومن المعروف أن األنواع التي تعيش في هذه النظم ال ترتبط إال بتسرب واحد أو تسربين .وبالتالي،
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
فإن األنواع في األخاديد تكون مستوطنة ،ونادرة جدا ،وضعيفة وعرضة لالنقراض .ولحسن الحظ ،فإن طبيعة بيئة األخاديد محفوظة بشكل جيد ،حتى
اآلن ،ألنها بعيد جدا.
 -19حوض نانكاي


الموقع :تقع هذه المنطقة جنوب جزيرة هونشو ،اليابان بين  °35.7شماال و °731.1شرقا و °69.5شماال و °731.4شرقا.



تقع هذه المنطقة على امتداد الحدود المتقاربة بين بحر الفلبين والصفائح األوروبية اآلسيوية .وترتبط هذه المنطقة بزالزل كبيرة على امتداد منطقة
االندساس .وقد تم االعتراف بالعديد من المجموعات كيميائية التخليق في مدى واسع من األعماق من  611م إلى  4111م نتيجة وجود العديد من
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7
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تسربات الميثان .وعلى الرغم من أن وفرة األنواع ليست عالية مثل المناطق المنتجة ،فإن األنواع المستوطنة كثيرة في هذه المنطقة :أكثر من  51في
المائة من العدد اإلجمالي لألنواع في هذه المنطقة مستوطنة .وتكون حقول التسرب موطن لتنوع أعلى من الالفقاريات التي تعيش في التسربات مثل
المحار الفزيكومييد (.)vesicomyid
 -31حوض ساغامي وجزيرة إيزو-أوغاساوا ار وسلسلة جبالها البحرية


الموقع :تقع هذه المنطقة في غرب المحيط الهادئ ،جنوب جزيرة هونشو ،اليابان بين  °35.1شماال و °747.2شرقا و °62.5شماال و °731.2شرقا.



تشتمل هذه المنطقة على وادي طوكيو البحري واألودية البحرية التي تصب بشكل حاد من خليجي ساغامي وسوروغا وكذلك من حوض ساغامي ،وتمتد
 331كم بين خليج ساغامي وشبه جزيرة بوصو ،وأوشيما ،وتمتد إلى الجنوب حتى ميوجين-شو وجبال سيو البحرية ،وجبال موكويو البحرية وجبال
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7

7

7
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4
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كايكاتا البحرية .وعادة ما تكون هذه الجبال البحرية نشطة تكتونيا ،وتتطور العديد من مجموعات التنفيس كيميائية التخليق في هذه المنطقة.
 -36منطقة االنعكاس الح ارري شرق هونشو


الموقع :تقع المنطقة في شرق الجزء الشمالي من جزيرة هونشو ،اليابان بين  °47.6شماال و °745.3شرقا و °35.9شماال و °741.1شرقا.



هذه هي المنطقة التي يختلط فيها تيار أوياشيو (تيار بارد) بتيار كوروشيو (تيار دافئ) .وي ّكون هذا الهيكل األمامي المعقد دوامات من المياه الدافئة

والباردة .وباإلضافة إلى ذلك ،يتدفق تيار تسوغارو (تيار دافئ) قبالة ساحل سانريكو ،مما يؤدي إلى سمات أوقيانوغرافية معقدة للغاية .واإلنتاج األولي
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مرتفع في هذه المنطقة ،كما أنها غنية بالعوالق الحيوانية وخاصة الكريل .ونتيجة لذلك ،توجد أسماك وثدييات أعالي البحار بكثافات عالية جدا ،نظ ار ألن
المنطقة توفر مناطق تغذية رئيسية لهذه الحيوانات ذات المستوى التغذوي المرتفع .كما أن هذه المنطقة مهمة كمنطقة تغذية للطيور البحرية.
 -31منطقة وضع البيض للتونة ذات الزعانف الزرقا


الموقع :تقع هذه ال منطقة في المناطق العليا من تيار كوروشيو الدافئ الذي يتدفق قبالة ساحل اليابان الجنوبي بين °31.7شماال و °731.1شرقا –
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يرجى الرجوع إلى الصفحة  11لالطالع على شرح األرقام
 °63.1شماال و °766.5شرقا.


إن مياه تيار كوروشيو في المنطقة دون المدارية من جزر نانسي (أوكيناوا) ،حيث يتدفق تيار كوروشيو شماال إلى المياه قبالة ساحل جنوب كيوشو،
تتصل بمثلث المرجان وتوفر منطقة رئيسية لوضع البيض للتونة ذات الزعانف الزرقاء.

 -33قمة كيوشو باالو


الموقع :تبدأ المنطقة من الجنوب الشرقي قبالة كيب توا في الجانب الجنوبي الشرقي من جزيرة كيوشو وممتدة جنوبا بالقرب من باالو .وتفصل بين

حوضي شيكوكو وغرب أحواض ماريانا وحوض الفلبين .وتقع بين  °37.7شماال و °71.1شماال و °731.7شرقا و °736.4شرقا.


قمة كيوشو-باالو هي سمة من سمات قاع المحيط .وتتألف من سلسلة من العديد من البراكين الخامدة معظمها تحت مستوى سطح البحر .ويوجد
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4

4

7

7

بالمنطقة  673نوعا من األسماك 74 ،منها جديدة بالنسبة للعلوم .كما اكتشفت في هذه المنطقة سمكة فراشة فريدة في أعماق البحار .ووجد أن هذه
المنطقة موقع لوضع البيض لثعبان البحر المنقط األبيض.
 -34تيار كوروشيو جنوب هونشو


الموقع :تقع هذه المنطقة من الجنوب والجنوب الشرقي لجزيرة كيوشو ،وجنوب جزيرة شيكوكو وجنوب جزيرة هونشو ،اليابان بين  °35.9شماال و°747.1
شرقا و °31.1شماال و °769.9شرقا.



يتدفق تيار كوروشيو الدافئ في موازاة لسواحل جزيرة كيوشو ،وجزيرة شيكوكو ،وجزيرة هونشو .وتتكون هذه المنطقة من مياه المنطقة شبه المدارية لتيار
كوروشيو من المياه قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كيوشو حيث يتحول التيار إلى تيارات تابعة قبالة شبه جزيرة بوصو ،والمياه التي تكون بداخلها (جانب
اليابسة) من هذه .وبعد أن يتجه تيار كوروشيو شرقا ،سيضعف ويندمج مع منطقة محدبة قبالة سواحل شرق هونشو (يرجى الرجوع إلى المنطقة رقم 35
أدناه) .وهذه المنطقة مرتفعة التنوع البيولوجي بسبب البيئة األوقيانوغرافية المعقدة .والمنطقة موقع مهم لوضع البيض ألنواع كثيرة من األسماك والحبار
المهمة تجاريا .وتُستخدم هذه المنطقة أيضا كمنطقة إنجابية لخنزير البحر الذي ليس لديه زعانف .وأشير إلى وجود ثالثة أنواع من األسماك المعرضة
لالنقراض في هذه المنطقة.
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 -35شمال شرق هونشو


الموقع :المنطقة تشمل القاعات المدية ودون المدية لساحل خليج موتسو ،وساحل البحيرات الشاطئية في أوغاواها ار وساحل سانريكو رياك في اليابان.
وتقع بين  °31.6شماال و °47.6شماال و °741.2شرقا و °746.6شرقا.



هذه المنطقة معروفة على أنها منطقة بحرية عالية اإلنتاجية .وتتأثر المنطقة بثالثة أنواع مختلفة من التيارات ،مثل تيار أوياشيو البارد ،وتيار كوروشيو
الدافئ وتيار تسوغارو الدافئ .وتشتمل الكائنات الحية البحرية المتنوعة الموجودة في هذه المنطقة على األنواع المتكيفة مع المياه الباردة والدافئة .وتشمل
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المنطقة أنواعا مختلفة من الموائل الساحلية بما في ذلك المسطحات المدية ،والبحيرات الشاطئية ،والشواطئ المدية الصخرية في المنطقة المدية،
والمعشبات البحرية ،واألعشاب البحرية (التي يهيمن عليها الكيلب والسراغسوم) في المياه دون المدية.
 -31مجموعة الفتحات الحرارية المائية على منحدر جزر الجنوب الغربي


الموقع :المنحدر الغربي لجزر الجنوب الغربي ،الواقعة على الجانب الغربي من حوض أوكيناوا.



وجد العديد من مواقع النظم اإليكولوجية كيميائية التخليق لمجموعات فوهات المياه الح اررية والتسرب في هذه المنطقة .وعدد أنواع الحيوانات الكبيرة
والضخمة في المنطقة هو األعلى من بين عدة مناطق كيميائية التخليق في أعماق البحار .كما أن األنواع المستوطنة كثيرة في هذه المنطقة 21 :في
المائة من األنواع مستوطنة في هذه المنطقة .وال تزال هذه المنطقة تمتلك مناظرها الطبيعية وبيئتها نظ ار لصعوبة الوصول إليها.
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المرفق الثاني
خيارات عملية طوعية لمواصلة تعزيز المنهجيات والنهج العلمية بما في ذلم الترتيبات
التعاونية المتعلقة بوصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا
أو بيولوجيا
بعض األنشطة المقترحة أدناه يمكن القيام بها ،على أساس طوعي من قبل األطراف والحكومات األخرى ،بالتعاون مع
المنظمات ذات الصلة ،ويقوم بتيسيرها األمين التنفيذي ،وبعض األنشطة األخرى يضطلع بها األمين التنفيذي ،على النحو
المحدد ورهنا بتوافر الموارد المالية ،بما يتماشى مع األهداف واإلجراءات المحددة في المقررات  ،69/71و 71/77و،66/76
وفقا للتشريعات الوطنية بالنسبة للمناطق الواقعة تحت واليتها القضائية الوطنية ،ووفقا للقانون الدولي ،بما في ذلك اتفاقية األمم
المتحدة بشأن قانون الب حار بالنسبة للمناطق الواقعة خارج واليتها القضائية الوطنية ،حسب االقتضاء .وتعرض نتائج األنشطة
المشار إليها أدناه التي يقوم بها األمين التنفيذي ،بعد استعراضها من قبل النظراء ،حسب االقتضاء ،لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية
للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع مقبل قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.
 -6تحسين جمع البيانات والتحليل لوصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
 6-6تحسين اإلرشادات العلمية لتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
تشتمل اإل رشادات العلمية القائمة على الدليل التدريبي والوحدات الخاصة بوصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
( ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9التي أعدت في عام  ،)6176واإلرشادات العلمية والتقنية بشأن استخدام نظم
التصنيف البيولوجي الجغرافي وتطبيق المعايير العلمية على معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
( ،UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4التي أعدت في عام  )6119ودليل التدريب على استخدام المعارف التقليدية في
تطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا .ويمكن لألمين التنفيذي تحسين هذه اإلرشادات من خالل دمج
الدروس المستفادة من حلقات العمل اإلقليمية بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي عقدت حتى اآلن .وعلى
وجه الخصوص ،يمكن تقديم إرشادات أكثر تفصيال بشأن ما يلي :تفسير كل معيار ،وأمثلة على كيفية تطبيق المعايير؛
وتقييمات/تصنيفات لألهمي ة اإلقليمية للمناطق بالنسبة لكل معيار من معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛
ووضع عتبات عند تحديد الدرجة التي تفي بها المنطقة لكل معيار من المعايير؛ وعمليات الحصول على رأي الخبراء؛
والمناطق التي تستوفي معايير متعددة؛ والتعامل مع عدد صغير نسبيا من سمات النظم اإليكولوجية الصغيرة نسبيا مقابل
سمات ا لمحيطات الواسعة جدا؛ والمناطق التي تتداخل أو تتراكب ضمن مناطق أوسع نطاقا تستوفي معايير المناطق البحرية
المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ والخصائص اإليكولوجية والبيولوجية المختلفة للمناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية
المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.
 1-6تحسين التقييم المنهجي للمناطق مقارنة بمعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
يمكن دعم التطبيقات المقبلة لمعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا من خالل تقييمات منهجية مسبقة للمناطق
على الصعيد المناسب تقوم بها األطراف والحكومات األخرى ،بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة.
 3-6تحديد خصائص المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
يمكن تعزيز الفائدة من وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا من خالل توفير
معلومات عن تحديد خصائص هذه المناطق .وينبغي ربط هذا التوصيف بمعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو
بيولوجيا ،بما في ذلك الديناميكية المكانية والزمانية للخصائص اإليكولوجية والبيولوجية ومدى كون الحدود متميزة إيكولوجيا
داخل منطقة معينة.
 4-6تحسين توافر البيانات وامكانية الوصول إليها
يمكن اتخاذ عدد من الخطوات لتحسين توافر البيانات ذات الصلة وقدرة الخبراء على االستفادة منها:
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بالنسبة لألطراف والحكومات األخرى
التنسيق مع الخبراء والمؤسسات العلمية ذات الصلة والمنظمات اإلقليمية ،على سبيل المثال ،عن طريق
(أ)
االجتماعات التحضيرية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لتوفير المساهمات العلمية إلى حلقات العمل التي
تنظمها المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا على الصعيد المناسب و/أو العمليات الوطنية بشأن وصف المناطق
البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛
إن أمكن ،إتاحة وصالت مباشرة على اإلنترنت (أو بنسخ ورقية) للورقات أو التقارير العلمية ذات الصلة
(ب)
بالبيانات/المعلومات العلمية ،بما في ذلك نتائج التحليل اإلحصائي أو النمذجة المقدمة إلى حلقات العمل؛
إشراك مختلف القطاعات ومجتمعات األعمال والمجتمع المدني الذين يتوفرون على معلومات علمية مهمة،
(ج)
مع استكشاف سبل ووسائل لمعالجة شواغلها فيما يخص سرية البيانات؛
تيسير المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بغية وصف المناطق التي تستوفي
(د)
معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.
أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات ذات الصلة
تسهيل فرص للتدريب في مجال المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،بالتعاون مع األطراف
(ه)
والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،حسب االقتضاء ،قبل شهرين أو ثالثة أشهر على األقل من عقد حلقات العمل
اإلقليمية لكي يكون المشاركون على وعي كامل بأنواع ونطاق البيانات التي سيكون مفيدا جمعها ولكي يكون منظمو حلقات
العمل على وعي بأنواع المعلومات ،بما في ذلك المعارف التقليدية المتاحة لحلقة العمل؛
العمل مع األطراف والحكومات األخرى ،وحسب االقتضاء ،مع منظمات األمم المتحدة/المنظمات الدولية
(و)
ذات الصلة ،أو اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط عملها ،أو الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك ،أو برامج النظم اإليكولوجية
البحرية الكبيرة ،أو المبادرات اإلقليمية األخرى ذات الصلة ،والشبكات الدولية للمؤسسات العلمية للربط بين مصادر المعلومات
على نحو أفضل؛
 5-6تعزيز استخدام المعارف التقليدية والعلمية والتقنية والتكنولوجية التي لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
نظ ار للطابع الفريد للتحديات المرتبطة باستخدام المعارف التقليدية ،ينبغي القيام بالمزيد من األعمال لتحديد السبل الفعالة إلدراج
هذه المعلومات في وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا .ويمكن تنظيم أنشطة تدريبية ،قبل عقد حلقات العمل
على المستوى المناسب ،تستهدف كل من الممثلين والخبراء من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فضال عن المؤسسات
العلمية .وسيستند ذلك إلى دليل التدريب بشأن دمج المعارف التقليدية في وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو
بيولوجيا ،على النحو الوارد في الوثيقة  ،UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/21فضال عن األعمال ذات الصلة للمنبر
114
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
 -1نهج لدمج المعلومات العلمية الجديدة والنظر من جديد في المعلومات القائمة في الوصف المستقبلي للمناطق التي
تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بما في ذلم المعارف العلمية والتقليدية
دعما لدمج معلومات جديدة واعتبارات جديدة للمعلومات الموجودة ،يمكن اتخاذ عدد من الخطوات ،بما في ذلك ما يلي:
األطراف والحكومات األخرى
استكشاف سبل استخدام آلية غرفة تبادل معلومات التنوع البيولوجي الوطنية و/أو غيرها من البوابات ذات
(أ)
الصلة على اإلنترنت إلتاحة المعلومات العلمية الجديدة المتعلقة بالوصف الحالي والمستقبلي للمناطق التي تستوفي معايير
المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛
 114مثال التقرير الصادر عن حلقة عمل الخبراء بشأن نظم المعارف األصلية والمحلية التابعة للمنبر والمعقودة في يونيه/حزيران ،6173
طوكيو ،على النحو الوارد في الوثيقة .IPBES/2/INF/1
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إجراء ،بطريقة تشاركية ،تحليل للثغرات فيما يتعلق بالمعلومات العلمية المتاحة بشأن التغطية الجغرافية
(ب)
وتغطية السمات اإليكولوجية والبيولوجية للوصف القائم للمناطق المستوفية لمعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو
بيولوجيا الموجودة في المناطق الواقعة داخل الوالية القضائية الوطنية لكل منها؛
توفير المعلومات العلمية الجديدة وكذلك نتائج تحليل للثغرات كمدخالت علمية في حلقات العمل التي تنظم
(ج)
مستقبال على الصعيد المناسب ،وخصوصا لتلك المناطق غير المشمولة على نحو كاف بحلقات عمل إقليمية سابقة؛
تسهيل تجميع المعارف التقليدية ذات الصلة بالوصف الحالي والمستقبلي للمناطق التي تستوفي معايير
(د)
المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ مع الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة للشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية ،حسب االقتضاء ،ووفقا للقانون الوطني؛
دعوة المنظمات المعنية ،وال سيما المؤسسات العلمية ،والخبراء لتوفير معلومات جديدة تتعلق بالوصف
(ه)
الحالي والمستقبلي للمناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛
أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات ذات الصلة
تحديث اإلرشادات العلمية القائمة ووضع مبادئ توجيهية تتعلق بجمع معلومات جديدة ووضع بروتوكول
(و)
لمراقبة جودة البيانات ،ومبادئ توجيهية لتحليل الثغرات؛
تسهيل فرص التدريب ذات الصلة بالشراكة مع منظمات األمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو المبادرات،
(ز)
مثل برنامج المعلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات/اللجنة الحكومية الدولية األوقيانوغرافية التابعة لمنظمة التربية والعلم
والثقافة والمبادرة العالمية بشأن التنوع البيولوجي للمحيطات.
 -3تعزيز مستودع وآلية تبادل معلومات المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
يمكن تعزيز مستودع وآلية تبادل معلومات المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،فيما يتعلق بالمناطق الواقعة خارج
نطاق الوالية الوطنية أو بالتشاور مع األطراف والحكومات األخرى بشأن المناطق الواقعة ضمن نطاق الوالية الوطنية ،وذلك
باتخاذ عدد من التدابير:
تشمل فرز متعدد الجوانب في وظيفة مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وآلية تبادل
(أ)
المعلومات مع إمكانية البحث استنادا إلى الخصائص اإليكولوجية أو البيولوجية؛
تطبيق طرائق رسم الخرائط لتصور بشكل أفضل المعلومات العلمية المرتبطة بالمناطق التي تستوفي معايير
(ب)
المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا على الخريطة ،من خالل توفير بيانات وصفية ،مثل تحديد الخصائص
اإليكولوجية والبيولوجية ،وترتيب مختلف معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،ومصادر المعلومات وما إلى
ذلك .وينبغي أن تتماشى أي دقة إضافية في رسم الخرائط مع الوصف األصلي للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،
واستخدامها لتوصيل المعلومات الواردة في وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بشكل أفضل من خالل
المنشورات والموقع الشبكي للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ()www.cbd.int/ebsa؛
توفير وصالت ببوابات المعلومات مع الوصول المفتوح ذات الصلة ،مثل نظام المعلومات البيولوجية
(ج)
الجغرافية بشأن المحيطات أو غيرها من بوابات المعلومات العالمية/اإلقليمية ذات الصلة بمناطق تم وصفها على أنها تستوفي
معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛
تيسير الوصول إلى معلومات أكثر تفصيال عن كل منطقة تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة
(د)
إيكولوجيا أو بيولوجيا عن طريق ربط آلية تبادل المعلومات بقواعد بيانات أخرى و/أو أصحاب المعارف على الصعيدين
الوطني والعالمي (على سبيل المثال ،الخبراء والمؤلفون الذين يعتبرون مرجعا علميا في المجال) واحترام االتفاقات الرسمية
لتبادل المعلومات لكل منهم ،حسب االقتضاء.
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المرفق الثالث
اختصاصات الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
أوال -

الواليات

يجب أن يضطلع الفريق االستشاري غير الرسمي ،عند تقديمه للمشورة العلمية والتقنية إلى األمين التنفيذي ،بتحقيق
-7
األهداف التالية:
تقديم المشورة العلمية والتقنية بشأن مسائل تتعلق بمراجعة وزيادة تطوير اإلرشادات العلمية الموجودة ،وال
(أ)
سيما فيما يتعلق بجمع المعلومات ووضع بروتوكول لمراقبة جودة البيانات وتبادل تحليل الثغرات والتقييم المنهجي بالمقارنة مع
المعايير الالزمة للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وتحسين وظيفة مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو
بيولوجيا؛
تقديم المشورة العلمية والتقنية بشأن الحاجة المحتملة لتنظيم حلقات عمل إضافية على الصعيد المناسب،
(ب)
بناء على تحليل المعلومات الجديدة وتحليل نطاق التمثيل فيما يتعلق بالتغطية الجغرافية في المناطق الواقعة خارج الوالية
القضائية الوطنية وكذ لك تغطية السمات اإليكولوجية والبيولوجية للمناطق الموجودة التي تستوفي معايير المناطق البحرية
115
المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في المناطق الواقعة خارج واليتها الوطنية.
ثانيا  -تشكيلة الفريق
يقوم األمي ن التنفيذي بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية باختيار خبراء علميين
-6
وتقنيين انطالقا من الترشيحات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة .ويتكون الفريق االستشاري
غير الرسمي من نحو  31خبي ار لديهم خبرة في المجال ذي الصلة ،ال يتم اختيار أكثر من  61منهم من قائمة المرشحين التي
وضعت على أساس الترشيحات من األطراف ،مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي والتوازن بين الرجال والنساء
والظروف الخاصة بالبلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية الجزرية الصغيرة والبلدان التي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقالية ،وكذلك العدد المحدود من الخبراء الذين تعينهم حكومات أخرى ومنظمات ذات صلة تبعا للموضوع.
ينشأ الفريق االستشاري غير الرسمي لمدة والية تدوم سنتين ،ويمكن تجديد مدة الوالية بقرار من مؤتمر األطراف.
-3
وينتخب أعضاء الفريق االستشاري غير الرسمي لمدة والية تدوم سنتين .وال ينبغي أن يكون للتغيير الطارئ على العضوية
تأثير على سير أعمال الفريق االستشاري.
يمكن أن يستفيد الفريق االستشاري غير الرسمي أيضا من الخبرة الموجودة واالتصال بالمنظمات الدولية واإلقليمية
-4
والوطنية ذات الصلة للقيام بالوالية المسندة إليه ،حسب االقتضاء.
ثالثا  -اإلج ار ات التشغيلية
ستستعمل األمانة الوسائل المتاحة على مستوى االتصال اإللكتروني لتقليل المتطلبات المتعلقة باالجتماعات المباشرة
-5
وجها لوجه .ورهنا بتوافر الموارد المالية ،سيجتمع الفريق االستشاري غير الرسمي كلما دعت الحاجة إلى ذلك لضمان تقديم
المشورة في الوقت المناسب ،وكلما أمكن ،سيجتمع على نحو متعاقب مع انعقاد االجتماعات ذات الصلة.

 115ال تتعلق األنشطة المبينة في هذه الفقرة الفرعية إال بالمناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة
خارج الوالية الوطنية ،وفيما يخص الحاالت التي في إطارها تقع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في مناطق داخل نطاق
الوالية الوطنية وخارج نطاق الوالية الوطنية على السواء ،فال تتعلق األنشطة إال بالجزء من المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
الذي يقع في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية.
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وتعرض نتائج األنشطة التي يقوم بها الفريق االستشاري غير الرسمي المشار إليها أعاله بعد استعراضها من قبل
-2
النظراء ،حسب االقتضاء ،لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع مقبل يعقد قبل
اجتماع مقبل لمؤتمر األطراف.
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المقرر - 31/31

األنرررواع الغريبرررة الغازيرررة :معالجرررة المخررراطر المرتبطرررة بالتجرررارة والخبررررات فررري

استخدام عوامل المكافحة البيولوجية وأدوات دعم القرار

إن مؤتمر األطراف،
إذ يشير إلى األحكام المتعلقة بالمادة (1ح) من االتفاقية والمعايير ،والمبادئ التوجيهية والتوصيات القائمة بموجب
اإلطار التنظيمي الدولي المتعلق باألنواع الغريبة الغازية،
واذ يشير أيضا إلى المقررين  *63/2و 6/71والهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،
واذ يرحب باالتفاقية الدولية لمراقبة وادارة تصريف مياه صابورة السفن ورواسبها
لدخولها حيز النفاذ في  1سبتمبر/أيلول ،6171

116

التي تفي بالشروط المطلوبة

السبل والوسائل اإلضافية للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في األحيا البرية
إذ يسلم بأن اإلرشاد ات المتعلقة بوضع وتنفيذ تدابير للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات
أليفة ،وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية ،وكطعم حي وأغذية حية ،تمثل أداة فعالة للتصدي
للمخاطر المرتبطة بالتجارة في األحياء البرية؛
واذ يسلم أيضا بالحاجة إلى استكمال اإلرشادات القائمة المذكورة أعاله للنظر في اإلدخال غير المقصود لألنواع
الغريبة الغازية ،من خالل "التنقل" أو الملوثات ،والمواد المرتبطة بالتجارة في األنواع الغريبة الحية ،مثل مواد التعبئة أو المواد
التحتية أو األغذية؛
يشجع األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،والمستهلكين والتجار وصناعة النقل على
-7
االستفادة من اإلرشادات المرفقة بالمقرر  72/76للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في األحياء البرية ،مع إدخال ما يلزم من
تعديالت؛
يشجع األطراف والحكومات األخرى على استعراض ،حسب االقتضاء ،إطارها التنظيمي الوطني من أجل
-6
وضع وتنفيذ تدابير لضمان االستيراد اآلمن ألنواع األحياء البرية والمواد المرتبطة بها ومنع انتشارها (مثل مواد التعبئة
واألغذية) التي يمكن أن تكون مسارات إلدخال األنواع الغازية ،واالستفادة من عمليات تحليل المخاطر المناسبة ،فضال عن
أدوا ت مثل المسح األفقي ،التي يمكن أن تنظر في العوامل المحركة للتجارة ،وأنماط التجارة في المستقبل ،واألنواع الغريبة
الغازية المحتملة التي قد تدخل من خالل التجارة؛
يشجع الجهات الفاعلة في مجالي التجارة والصناعة على تطبيق التدابير الطوعية المشار إليها في
-3
اإلرشادات المرفقة بالمقرر  ، 72/76مع إدخال ما يلزم من تعديالت ،عند التجارة في األحياء البرية ،مثل استخدام العالمات
على شحنات األنواع الغريبة الحية لتعريفها على أنها تشكل أخطا ار محتملة للتنوع البيولوجي والتحديد السليم لألنواع باسمها
العلمي ،أو رقمها التسلسلي التصنيفي أو ما يكافئه؛

يشجع األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،بما في ذلك منظمات البحوث ،على
-4
استكشاف وتطوير وتطبيق سبل ووسائل لتشجيع التغيير في سلوكيات األفراد ،ال سيما ،المستهلكين ،واألعمال التجارية
* قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد المقرر  63/2وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع أن
يعتمد ،بصفة مشروعة ،اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه .وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء اإلجراءات
المؤدية إلى اعتماد المقرر ( 63/2انظر الفقرات  364-694من .)UNEP/CBD/COP/6/20
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International -Convention-for-the-Control- 116
and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
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المشتركة في التجارة في األحياء البرية ،وذلك للحد من المخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي والمرتبطة بالتجارة
المشروعة ،ومنع حاالت التجارة غير المشروعة في األحياء البرية ،بما في ذلك من خالل االستفادة من العلوم االجتماعية
واستخدام وسائل التواصل االجتماعي في حمالت التوعية المستهدفة ،ومن خالل التعاون مع منظمات التجارة المعنية باألحياء
البرية؛
يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،أن يقوم ،بالتعاون مع المنظمات األعضاء في فريق
-5
االتصال المشترك بين الوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغازية ،بإعداد مشروع إرشادات تكميلية إلدماج اإلدخال غير
المقصود على النحو المذكور في الفقرة الرابعة من الديباجة أعاله ،إلى اإلرشادات القائمة بشأن وضع وتنفيذ تدابير للتصدي
للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة ،وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية،
وكطعم حي وأغذية حية ،لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر
األطراف؛
يدعو أعضاء الشراكة العالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازية والمنظمات األخرى التي تدير قواعد
-2
البيانات المتعلقة بالتجارة في الحيوانات والنباتات البرية ،بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى ،إلى مواصلة تطوير آليات
لتبادل المعلومات بشأن تحديد األنواع الغريبة الغازية المحتملة وناقالتها في التجارة ،وتيسير تبادل هذه المعلومات بين األطراف
والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة؛
تقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة في األنواع الغريبة الغازية المباعة عبر التجارة اإللكترونية
يشجع األطراف ،ويدعو الحكومات األخرى ،والمنظمات الدولية المعنية ،والمستهلكين ،ومقدمي خدمات
-1
البريد العادي والتسليم السريع ،وتجار ومديري التجارة اإللكترونية ،حسب االقتضاء ،إلى تقليل مخاطر الغزو البيولوجي
المرتبطة بالتجارة في األحياء البرية 117عبر التجارة اإللكترونية ،على ما يلي:
تعزيز التوعية على نحو أكبر بين المستهلكين وتجار ومديري التجارة اإللكترونية وأصحاب المصلحة
(أ)
اآلخرين بمخاطر الغزوات البيولوجية ،وبالمعايير الدولية ذات الصلة واللوائح الوطنية ،من خالل جملة أمور منها أسواق التجارة
اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي ذات الصلة ،بما في ذلك من خالل استخدام المعلومات المتوافرة من خالل الشراكة
العالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازية؛
استعراض مخاطر الغزوات البيولوجية ،والمخاطر الصحية ومخاطر الصحة النباتية المرتبطة بها ،التي
(ب)
تفرضها بعض أشكال البيع عن ُبعد ،والسعي ،حسب االقتضاء ،إلى إعداد تدابير وارشادات مناسبة ،لتقليل مخاطر إدخال
األنواع الغريبة الغازية إلى أدنى حد ،بما يتسق مع االلتزامات الدولية؛
النظر في استخدام ،أو التشجيع على استخدام ،نهج الشباك الواحد التابع لمركز األمم المتحدة لتيسير
(ج)
التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية من أجل تيسير اإلبالغ عن التجارة في األنواع الحية الخاضعة للوائح عبر التجارة
اإللكترونية؛
التعاون مع تجار ومديري التجارة اإللكترونية في وضع تدابير للحد من مخاطر األنواع الغريبة الغازية
(د)
المحتملة من التجارة اإللكترونية؛
يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى األخذ في الحسبان ،حسب االقتضاء ،التشريعات ذات الصلة
-1
بالتجارة في األحياء البرية للحد من مخاطر الغزو البيولوجي المرتبطة بالتجارة في األحياء البرية التي تباع عبر التجارة

117

تعرف األحياء البرية على أنها تشمل النباتات والحيوانات البرية.
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اإللكترونية ،مع مالحظة أيضا الق اررات ذات الصلة المعتمدة في إطار اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية
118
المهددة باالنقراض؛
-9

يطلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي ،رهنا بتوافر الموارد:

استكشاف مع منظمة الجمارك العالمية ،وكذلك المنظمات األعضاء في فريق االتصال المشترك بين
(أ)
الوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغازية ،الحاجة إلى أدوات أو إرشادات لألطراف التي يمكن أن تساعد سلطات الجمارك
الوطنية في تيسير الضوابط الضرورية بشأن األنواع الغريبة الحية التي تباع عبر التجارة اإللكترونية ،مع االستناد إلى الخبرات
والتشريعات الوطنية ذات الصلة التفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض وانفاذها ،وتطوير
هذه األدوات أو اإلرشادات حسب االقتضاء؛
تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تطوير هذه األدوات أو اإلرشادات إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
(ب)
والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
تقليل مخاطر األنواع الغريبة الغازية التي تنقل مع الحاويات البحرية
 -71يرحب بمراجعة مدونة الممارسات الجيدة السارية على تعبئة وحدات نقل الحاويات البحرية للمنظمة البحرية
الدولية/منظمة العمل الدولية/لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا وبتوصيات هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها العاشرة
التي تتعلق بمنع مخاطر وتقليل انتشار األنواع الغريبة الغازية في الحاويات البحرية؛
-77

يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى ما يلي:

التواصل وزيادة التوعية بمخاطر انتشار األنواع الغريبة الغازية عبر الحاويات البحرية ،وخاصة مع أصحاب
(أ)
المصلحة المعنيين بتعبئة أو حركة الحاويات البحرية؛
االستفادة من األجزاء ذات الصلة من مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الحاويات البحرية وزيادة
(ب)
التوعية بها ،حسب االقتضاء؛
جمع المعلومات  ،حسب االقتضاء ،عن حركة األنواع الغريبة الغازية المرتبطة بالحاويات البحرية،
(ج)
باإلضافة إلى تلك المرتبطة بالبضائع المنقولة عبر الحاويات البحرية ،فضال عن الحشف األحيائي ومياه الصابورة ،وتبادل هذه
المعلومات بهدف تحليل ،حسب االقتضاء ووفقا للتشريع الوطني ،المخاطر المحتملة النتشار األنواع الغريبة الغازية عن طريق
الحاويات البحرية واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف من هذه المخاطر؛
(د)

االنضمام إلى االتفاقية الدولية لمراقبة وادارة تصريف مياه صابورة السفن ورواسبها ،حسب االقتضاء.
المكافحة البيولوجية لألنواع الغريبة الغازية

إذ يدرك أن المكافحة البيولوجية التقليدية يمكن أن تكون تدبي ار فعاال إلدارة األنواع الغريبة الغازية الموجودة بالفعل،
وأ ن استخدام عوامل المكافحة البيولوجية يمكن أن يشكل أيضا مخاطر مباشرة وغير مباشرة للكائنات والنظم اإليكولوجية غير
المستهدفة ،وأن هذه المخاطر ينبغي التصدي لها من خالل تطبيق النهج التحوطي ،بما يتماشى مع ديباجة االتفاقية واجراءات
مناسبة ،بما في ذلك تحليل شامل للمخاطر،
 -76يشجع األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات المعنية ،عند استخدام المكافحة البيولوجية التقليدية إلدارة
األنواع الغريبة الغازية الموجود ة بالفعل ،على تطبيق النهج التحوطي وتحليل المخاطر المناسب ،بما في ذلك وضع خطط
طوارئ ،مع األخذ في االعتبار موجز االعتبارات التقنية المرفق بهذا المقرر حسب االقتضاء؛
118

األمم المتحدة ،مجموعة المعاهدات ،المجلد  ،993الرقم .74531
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 -73يشجع األطراف ويدعو الحكومات األخرى ،حيثما ينطبق ،إلى إشراك الحكومات دون الوطنية والتشاور
وابالغ البلدان التي يحتمل أن تتأثر عند تخطيط وتنفيذ برنامج للمكافحة البيولوجية التقليدية الذي يستهدف أنواعا غريبة غازية
محددة؛
 -74يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،وحسب االقتضاء ،الهيئات المعنية بوضع المعايير التي تعترف بها
منظمة التجارة العالمية ،والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى تكييف أو تحسين أو مواصلة تطوير األدوات ،بما في ذلك أدوات
دعم القرار ،لوضع وتطبيق برامج المكافحة البيولوجية لألنواع الغريبة الغازية بشكل أفضل ،بما في ذلك تحديد األولويات على
أساس اآلثار ،والجدوى واحتمال نجاح المكافحة البيولوجية ،واختيار عوامل المكافحة البيولوجية ،ويطلب إلى األمين التنفيذي
تجميع هذه المعلومات واتاحتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية وغيرها من الوسائل؛
أمكن؛

-75

يشجع األطراف ،عند تطبيق عوامل المكافحة البيولوجي ،إلى النظر في استخدام األنواع المحلية حيثما

 -72يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،أن يواصل التعاون مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،واألعضاء اآلخرين في فريق االتصال المشترك
بين الوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغازية والمنظمات األخرى ذات الصلة ،مثل المنظمة الدولية المعنية بالمراقبة البيولوجية،
من أجل تحديد الخيارات الستكمال معايير تقييم المخاطر وادارة المخاطر الستخدام عوامل المكافحة البيولوجية ضد األنواع
الغريبة الغازية ،بما في ذلك في البيئات المائية ،وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية
والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
أدوات دعم القرار
-71

يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي ،تبعا للمقررات  4/9ألف ،و ،31/71و 61/77و ،71/76ورهنا بتوافر

الموارد ،االضطالع بما يلي ،بالتعاون مع المنظمات الشريكة واألطراف األخرى المهتمة أو المعنية:

مواصلة تجميع أو إعداد وصيانة أدوات دعم القرار ،بطريقة منسقة مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم
(أ)
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،باستخدام تقرير تحديد النطاق إلجراء تقييم مواضيعي عن
األنواع الغريبة الغازية لتيسير التنفيذ واتاحة هذه األدوات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية ،من أجل توليد
اإلجراءات المناسبة نحو تحقيق الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
إعداد إرشادات تقنية إلجراء تحليل التكاليف والمنافع وتحليل جدوى التكلفة إلدارة األنواع الغريبة الغازية
(ب)
لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
وضع إرشادات بشأن إدارة األنواع الغريبة الغازية تأخذ في االعتبار آثار تغير المناخ ،والكوارث الطبيعية
(ج)
والتغير في استخدام األراضي على إدارة الغزوات البيولوجية؛
تجميع معلومات عن العواقب المحتملة من األنواع الغريبة الغازية على القيم االجتماعية واالقتصادية
( د)
والثقافية ،بما في ذلك قيم وأولويات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
تقديم تقرير عن التقد م المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل
(ه)
االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
 -71يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى النظر في التوازن بين التكاليف والمنافع البيئية واالجتماعية
واالقتصادية المتعلقة باألنواع الغريبة الغا زية واإلجراءات العالجية ،عند اتخاذ الق اررات المتعلقة بإدخال األنواع الغريبة الغازية
أو القضاء عليها أو احتواءها أو تخفيف أثرها أو السيطرة عليها ،باستخدام ،حسب االقتضاء ،التقييم المنهجي لسيناريوهات
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ونماذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
119
وخدمات النظم اإليكولوجية؛
 -79يدعو أيضا األطراف والحكومات األخرى إلى اعتماد عملية تشاركية من خالل تحديد واشراك الشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في مرحلة مبكرة ،وتطوير أدوات دعم القرار التشاركية واستخدامها
لزيادة الشفافية في صنع القرار؛
تحقيق الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 -61يرحب بالعمل الذي قام به خبراء الفريق المتخصص المعني باألنواع الغازية لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
لوضع منهجيات لتحديد أولويات مسارات إدخال األنواع الغريبة الغازية على النحو الوراد في مذكرة األمين التنفيذي 120،ويدعو
األطراف والحكومات األخرى إلى تطبيق هذه األساليب ،ويدعو االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى إكمال عمله بشأن تطوير هذه
المنهجيات ،وتقديمها إلى اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
 -67يرحب بتحدي هونولولو بشأن األنواع الغريبة الغازية 121،الذي يدعو إلى اتخاذ مزيد من اإلجراءات العاجلة
والتزامات جريئة لمعالجة الغزوات البيولوجية من أجل تحقيق الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،وكذلك االلتزامات
ذات الصلة من األطراف بشأن مكافحة واستئصال األنواع الغريبة الغازية في سياق "ائتالفات والتزامات كانكون"؛
-66

يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى تقديم معلومات عما يلي:

(أ)

الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في عملها ،بما في ذلك معلومات عن التقدم في التنفيذ؛

الثغرات في تحقيق الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،وخصوصا بشأن تطبيق أساليب لتحليل
(ب)
المسارات وتحديد أولويات األنواع الغريبة الغازية ،بما في ذلك الثغرات في القدرات الحالية؛
-63

يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد:

(أ)

أن يتيح المعلومات المطلوبة في الفقرة  66أعاله من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل؛

أن يواصل تقديم الدعم لجمع البيانات ،وتوحيدها وتبادلها والوصول المفتوح إليها على المستوى العالمي من
(ب)
خالل الشراكة العالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازية؛
ير عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد
أن يقدم تقر ا
(ج)
قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
 -64يشجع األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على التعاون مع القطاع الخاص من أجل
التصدي لألنواع الغريبة الغازية ،ويدعو القطاع الخاص إلى النظر في المساهمة في تحقيق الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي في ممارساتها المؤسسية؛
 -65يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات األخرى واألوساط العلمية ،مع اإلشارة إلى المقرر ،71/76
الفقرات (2أ) إلى (ن) ،إلى مواصلة تطوير االستراتيجيات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ،ومواصلة استثمار الموارد في تطوير وتداول المعارف الجديدة عن األنواع الغريبة والمسارات ،وخاصة من خالل
119

انظر تقرير التقييم المنهجي لسيناريوهات ونماذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/SPM_Deliverable_3c.pdf
.UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/5 120
121
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األدوات القائمة ذات الصلة ،مثل قاعدة البيانات العالمية لألنواع الغازية لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،وأداة مسارات األنواع
الغريبة الغازية (قيد التطوير) والسجل العالمي لألنواع المدخلة والغازية المنفذ في إطار الشراكة العالمية لمعلومات األنواع
الغريبة الغازية ،حسب االقتضاء.

مرفق
موجز لالعتبارات التقنية الستخدام عوامل المكافحة البيولوجية
إلدارة األنواع الغريبة الغازية
المكافحة البيولوجية التقليدية
 -7أل غراض هذا الموجز ،فإن المكافحة البيولوجية التقليدية هي مكافحة األنواع الغريبة الغازية بعوامل المكافحة
البيولوجية المختارة من البيئات الطبيعية أو أعداء طبيعية ذات عالقة خاصة بها .ويجري تحديد هذه األعداء الطبيعية
من بلد منشأ األنواع الغريبة الغازية التي تُستهدف بالمكافحة ،وتخضع لتقييم المخاطر ضد اآلثار المباشرة وغير
المباشرة غير الموجهة للهدف ،وذلك تمشيا مع القانون الوطني والمعايير الدولية .واذا كانت نتائج تقييم المخاطر
مقبولة ،تستورد عوامل المكافحة البيولوجية ،وتختبر مرة أخرى ثم يتم إطالقها لمكافحة األنواع الغريبة الغازية .ومن
المتوقع أن تنشأ عوامل المكافحة البيولوجية بشكل دائم من األعداد األساسية التي تم إطالقها ،وأن تتكاثر وتنتشر
لتؤدي إلى كبت الكائ ن المستهدف أو إضعافه .وتساعد المكافحة البيولوجية التقليدية الناجحة على تخفيف اآلثار
السلبية لألنواع الغريبة الغ ازية ويمكن أن تسرع من استعادة التنوع البيولوجي ،ولكنها ناد ار ما تقود إلى القضاء الكامل
على األنواع المستهدفة .وينبغي أن تتم المكافحة البيولوجية كجزء من نهج اإلدارة المتكاملة في سياق أهداف واضحة
تتعلق بالحفظ واالستعادة.
النهج التحوطي وتقييم وادارة المخاطر
 -6إ ن تقييم المخاطر ،الذي يعكس النهج التحوطي ،لعوامل المكافحة البيولوجية التقليدية المرشحة ضد اآلثار المباشرة
وغير المباشرة غير الموجهة للهدف ،وذلك قبل أي قرار باإلطالق ،هو عنصر أساسي لنجاح برامج المكافحة
البيولوجية التقليدية.
 -3ويقدم تقييم المخاطر فهما واضحا للمخاطر ويسمح بفهم التحسينات واعتمادها .وتقدم اإلرشادات الدولية المنسقة ،مثل
تلك اإلرشادات الواردة في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المتعلقة بعملية تحليل مخاطر اآلفات (بما في ذلك
 ISPM 2و 3و ،)77وكذلك المعايير والمبادئ التوجيهية ذات الصلة األخرى القائمة والتوصيات التي تعترف بها
منظمة التجارة العالمية ،إرشادات متاحة بسهولة لهذا الغرض.
 -4وينبغي أن تنظر تقييمات المخاطر في العناصر التالية ،بما يتسق مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات
الصلة ،وتمشيا مع التشريعات الوطنية ،حسب االقتضاء:
اآلثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة غير المستهدفة على النظم اإليكولوجية ،ووظائف وخدمات النظم
(أ)
اإليكولوجية ،والموائل ،واألنواع األصلية ،وعلى صحة اإلنسان وسالمته ،في المنطقة المقرر فيها إطالق عوامل المكافحة
البيولوجية والتي يمكن أن تتوطن وتنتشر فيها؛
التأثير المحتمل للمناخ وتغيراته الحالية والمستقبلية والمصادر األخرى للتغير البيئي على توطيد وانتشار
(ب)
وآثار عامل المكافحة البيولوجية؛

CBD/COP/13/25
Page 117

 -5وعند النظر في المخاطر وكذلك التكاليف والمنافع المرتبطة بإطالق مقترح لعوامل المكافحة البيولوجية ،ينبغي النظر
النهج األخرى ،مثل استخدام المواد الكيميائية
أيضا في مخاطر وتكاليف التقاعس عن العمل أو المخاطر المقارنة من ُ
أو السموم للحد من مجموعات األنواع الغريبة الغازية ،وتقييمها.
 -2وينبغي النظر في اإلجراءات التالية لتخفيض المخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان وضمان
أقصى احتمال للنجاح:
البنية التحتية للحجر الزراعي ذات المعيار الكافي واجراءات التشغيل الموحدة المالئمة ينبغي أن تكون
(أ)
متوافرة لضمان استيراد العوامل بشكل مأمون ،واختبارها وتنظيفها من أية أمراض وطفيليات قبل إطالقها؛
دراسات اختيار المتلقي واختبار نوعية وكفاءة المتلقي لعوامل المكافحة البيولوجية ينبغي أن تحدث إما في
(ب)
بلد المنشأ أو في مرفق الحجر الزراعي المسجل على نحو مالئم داخل بلد اإلدخال؛
ينبغي أن يشارك خبراء التصنيف المؤهلين في االختيار واالختبار ،بما في ذلك خبراء التحليل النباتي
(ج)
الوراثي ،وذلك لتحديد صحيح لجميع عوامل المكافحة البيولوجية المحتملة واألنواع التي يجري اختبارها؛
شحنات عوامل المكافحة البيولوجية الحية تتمشى مع اللوائح الوطنية السارية (بلدان المنشأ والمقصد
(د)
والعبور) والقواعد الدولية ،والتصاريح الخاصة باستيراد الكائنات الحية ،بما في ذلك الملصقات المالئمة .وهذا يشكل عموما
شرطا على جميع شركات الشحن وشركات البريد المستعجل؛
ينبغي اتباع اللوائح واإلجراءات واالتفاقات الدولية ،مثل بروتوكول ناغويا بقدر ما ينطبق ،في البحث
(ه)
والتطوير المتعلق بعوامل المكافحة البيولوجية؛
 -1وينبغي النظر في العوامل االجتماعية ،بما في ذلك القيم االقتصادية والثقافية ،فضال عن قيم وأولويات الشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية ،حسب االقتضاء ،عند اتخاذ الق اررات بشأن استخدام المكافحة البيولوجية ،بما في ذلك
أية وجهات نظر بديلة بخصوص مكافحة األنواع الغريبة المستهدفة فضال عن تقديم معلومات واضحة وبسيطة
للمجتمعات بخصوص التكاليف ،والمنافع ،والمخاطر وحسن توقيت استخدام المكافحة البيولوجية من أجل بناء الفهم
العام والدعم.
تخطيط وتنفيذ برامج المكافحة البيولوجية
 -1ينبغي أخذ تدابير التخطيط والتنفيذ التالية في االعتبار:
إجراء برامج المكافحة البيولوجية في سياق أهداف واضحة للحفظ واالستعادة البيئية ،وكجزء من نهج اإلدارة
(أ)
المتكاملة ،بما يتمشى مع النهج التحوطي وعن طريق إجراء تحليل المخاطر المناسب ،ونهج النظام اإليكولوجي ومبادئه االثني
عشر؛
توافر االستثمارات الجوهرية األولية للتنقيب ،وتحليل المخاطر ومرافق الحجر الزراعي ،فضال عن التمويل
(ب)
المستدام طويل األجل لدعم التربية الواسعة لعوامل المكافحة البيولوجية واعادة توزيعها ،والرصد والمراقبة بعد إطالقها؛
المشاركة الكاملة من جانب سلطة الدولة إلدارة اآلفات ومسببات األمراض والسلطات التنظيمية المالئمة في
(ج)
الدولة المسؤولة عن اتخاذ ق اررات اإلطالق ،بما في ذلك التشاور والتعاون عبر القطاعات ،مثل قطاعات الزراعة والبيئة
والصحة وخدمات الحدود ،وكذلك بين القطاعين الخاص والعام؛
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إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين ،على مستويات الوالية القضائية ،وعبر القطاعات ومستوى
(د)
المجتمع ،فيما يتعلق بآرائها المختلفة عن األهداف ،والتبادل التعاوني للمعارف والخبرات ،وتوزيع المنافع والتكاليف ،وتنمية
القدرات.
 -9وتُحث البلدان التي تخطط لإلطالق األول لعوامل المكافحة البيولوجية الجديدة على إبالغ البلدان المحتمل أن تتأثر،
واذا كان من المحتمل أن تتأثر بإطالق ما ،التشاور معها في مرحلة مبكرة من عملية التخطيط وقبل أي إطالق.
ويعتبر إخطار البلدان المحتمل أن تتأثر والتشاور معها أم ار ضروريا من أجل اطالعها على المنافع والمخاطر
المحتملة ،وتعزيز التشاور والمشاركة من جانب البلدان التي ُيحتمل أن تتأثر ،في عمليات اتخاذ الق ارر ،وكذلك
لضمان تطوير أساليب فعالة ومفيدة للمكافحة البيولوجية.
الرصد بعد اإلطالق والخطة الطارئة واالستجابة السريعة
 -71يسمح الرصد بعد اإلطالق بسرعة الكشف وقياس أي آثار سلبية متوقعة وغير متوقعة سواء كانت مباشرة أو غير
مباشرة للعوامل على التنوع البيولوجي أو الزراعة ويمكن أن يساعد في التخطيط للطوارئ واالستجابة السريعة .وينبغي
أن تشتمل جميع برامج المكافحة البيولوجية على الرصد طويل األجل لآلثار وتقييمها (سواء كانت إيجابية أو سلبية)
باستخدام منهجيات قياسية وفعالة من حيث التكلفة.
 -77ويمكن لتبادل معلومات الرصد بعد اإلطالق بشكل واسع ،بما في ذلك مع البلدان المحتمل أن تتأثر والخبراء
النهج في مواجهة تغير المناخ
اآلخرين ،أن يدعم تحسين برامج المكافحة البيولوجية في أماكن أخرى ،واعتماد ُ
واالضطرابات والتغييرات.
الق اررات بشأن إطالق عوامل المكافحة البيولوجية
 -76بالنسبة للق اررات الخاصة ببرامج المكافحة البيولوجية ،تعتبر العملية التشاركية لصنع القرار عامال أساسيا للحصول
على الدعم والنجاح .ويشمل ذلك إيصال المعلومات عن المخاطر والخيارات إلدارتها .ومن المفيد للغاية أن تبدأ هذه
العملية في المرحلة المبكرة لتطوير برنامج المكافحة البيولوجية لضمان ،حسب االقتضاء ،أن تُراعى اهتمامات
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين ،لغرض أهداف الحفظ الموضوعة للبرنامج
المحدد.
 -73وتقديم معلومات علمية ذات صلة إلى البلدان المحتمل أن تتأثر قبل الموافقة على إطالق عوامل المكافحة البيولوجية
ضروري من أجل دعم التشاور اإلقليمي وتبادل المعارف ذات الصلة ،ويسمح ألصحاب المصلحة المعنيين
بالمساهمة في عملية صنع القرار واالستعداد لمواجهة أي تأثيرات سلبية محتملة.
تنمية القدرات
 -74إن التعاون التقني والعلمي من أجل تنمية القدرات في مجال المكافحة البيولوجية التقليدية ،بما في ذلك الفهم العلمي،
والعملية التنظيمية ،وتدريب العاملين المهرة ،يعد حيويا لنجاح برامج المكافحة البيولوجية.
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إن مؤتمر األطراف،
-7

المقرر - 34/31

الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ

يؤكد من جديد الفقرة  ،1وخصوصا فقرتها الفرعية (ث) ،من المقرر  ،33/71والمقرر 61/77؛

يشير إلى الفقرة  77من المقرر  ،61/77التي الحظ فيها مؤتمر األطراف أن تطبيق النهج التحوطي فضال
-6
عن القانون الدولي العرفي ،بما في ذلك االلتزامات العامة التي تقطعها الدول فيما يتعلق باألنشطة التي تُجرى داخل واليتها
القضائية أو تخضع لسيطرتها ،وفيما يتعلق باآلثار التي يمكن أن تترتب على تلك األنشطة ،والمتطلبات المتعلقة بتقييم األثر
البيئي ،قد يكون مهما ألنشطة الهندسة الجيولوجية ولكنه سيظل يشكل أساسا غير مكتمل للتنظيم العالمي؛
واذ يشير إلى الفقرة  4من المقرر  ،61/77التي شدد فيها مؤتمر األطراف على أنه ينبغي التصدي لتغير
-3
المناخ في المقام األول عن طريق خفض االنبعاثات الناجمة عن األنشطة البشرية حسب مصدرها وعن طريق زيادة عمليات
إزالتها عن طريق بالوعات غازات الدفيئة في ظل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،مع اإلشارة أيضا إلى أهمية
اتفاقية التنوع البيولوجي والصكوك األخرى ،واذ يشير أيضا إلى الفقرات من (1ي) إلى (ر) من المقرر  ،33/71والفقرة  5من
النهج القائمة على النظام اإليكولوجي للتكيف مع
المقرر  ،61/76يؤكد من جديد تشجيعه لألطراف على النهوض باستخدام ُ
تغير المناخ والتخفيف من حدته؛
يالحظ أن عددا قليال جدا من األطراف استجاب للدعوة إلى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها وفقا
-4
للمقرر  ،33/71الفقرة (1ث) ،ويدعو كذلك األطراف األخرى ،عند االقتضاء ،إلى تقديم هذه المعلومات؛

يالحظ أيضا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث المتعددة التخصصات وتبادل المعارف بين المؤسسات
-5
ا لمالئمة من أجل تحقيق فهم أفضل آلثار الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ على التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم
اإليكولوجية ،والمسائل االجتماعية االقتصادية ،والثقافية واألخالقية والخيارات التنظيمية؛
يقر بأهمية مراعاة العلوم لحياة ومعارف وخبرات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومنظورها عند
-2
معالجة الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ وحماية التنوع البيولوجي.
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المقرر  - 35/31آثرار التقيرريم الرذي أجرراه المنبررر الحكرومي الرردولي للعلرروم والسياسرات فرري مجررال

إن مؤتمر األطراف،

التنوع البيولوجي وخدمات الرنظم اإليكولوجيرة بشرأن الملقحرات والتلقريح وانترا
األغذية على أعمال االتفاقية

إذ يشير إلى المقرر  ،33/1المرفق الثالث ،والمقرر  ،5/5المرفق األول ،والمقرر  ،5/6المرفق الثاني؛

واذ يسلط الضوء على الدور األساسي لوفرة وتنوع الملقحات ،السيما الملقحات البرية وكذلك الملقحات الداجنة فيما
يخص إنتاج األغذية ،والتغذية ورفاه اإلنسان ،والحاجة إلى التصدي للتهديدات التي تواجه الملقحات والتلقيح ،واذ يعترف
بمساهمة الملحقات في أهداف التنمية المستدامة ،السيما األهداف  1و 1و 8و،35
واذ يعترف بإمكانية تعزيز وتأمين إنتاج المحاصيل بواسطة زيادة وفرة وتنوع الملقحات من خالل حماية النباتات
والموائل التي تعتمد عليها من أجل التغذية والتعشيش،
واذ يالحظ أهمية حفظ الملقحات واستخدامها المستدام من أجل تعميم التنوع البيولوجي في قطاعي األغذية والزراعة،

النظم اإليكولوجية األرضية ،بما في ذلك تلك التي تتجاوز نظم
واذ يالحظ أيضا أهمية الملقحات والتلقيح لجميع ُ
اإلنتاج الزراعي واألغذية ،واذ يعترف بالتقليح بوصفه وظيفة رئيسية للنظم اإليكولوجية التي تعد عنص ار محوريا لحفظ التنوع
البيولوجي واستخدامه المستدام،
واذ يدرك عمليات المقايضات وأوجه التآزر القائمة بين خيارات إدارة الملحقات وغيرها من عناصر النظم الزراعية،

يرحب بالموجز الخاص بمقرري السياسات للتقييم المواضيعي المتعلق بالملحقات والتلقيح وانتاج األغذية
-3
الذي وافق عليه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في دورته
الرابعة ،في كوااللمبور ،في  16فبراير/شباط  122،1136وكذلك التقرير الكامل للتقييم الذي وافق عليه االجتماع العام؛
-1

يؤيد الرسائل الرئيسية الواردة في التقييم؛

يشجع األطراف ،والحكومات األخرى ومنظمات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية ،فضال عن
-1
االتفاقات البيئية المتعددة األط ارف ،وأصحاب المصلحة ،على استخدام التقييم ،حسب مقتضى الحال ،وخاصة األمثلة
االستجابات الواردة في الشكل  ،SPM.1للمساعدة في توجيه جهودها الرامية إلى تحسين حفظ وادارة الملقحات ،والتصدي
للدوافع وراء انخفاض الملقحات وتحقيق نظم إنتاج مستدامة لألغذية والزراعة؛
يرحب ب األدوات واإلرشادات التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والشركاء في إطار
-4
المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام ،بما في ذلك تلك المتعلقة بالتقييم السريع لحالة الملقحات ،والتقييم
االقتصادي للتلقيح ،وتحديد خطر مبيدات اآلفات ،وتقييم نقص التلقيح ،وتقييم الممارسات المواتية للملقحات ،وتعميم السياسات؛
يحيط علما بإنشاء تحالف الراغبين بشأن الملحقات في سياق "التزامات وتحالفات كانكون” ويدعو األطراف
-5
123
األخرى إلى النظر في االنضمام إلى هذا التحالف؛
يشجع دوائر األعمال المشاركة في وضع وتصنيع وبيع مبيدات اآلفات ،حسب مقتضى الحال ،على أن
-6
تأخذ في االعتبار نتائج التقييم في أنشطتها ،بما في ذلك في وضع وتنقيح عمليات تقييم مخاطر المنتجات ،وتطبيق النهج
التحوطي بما يتماشى مع ديباجة االتفاقية ،وأن أن تكون شفافة بالكامل في إصدار نتائج جميع الدراسات المتعلقة بالسمية ،وبما
يتسق مع المعايير واألطر الدولية واإلقليمية والوطنية السارية؛
يشجع األطراف ،ويدعو الحكومات األخرى وغيرها من المنظمات المعنية وأصحاب المصلحة إلى مراعاة
-7
الظروف الوطنية ،حسب االقتضاء:
السياسات واالستراتيجيات
122
123
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إدماج االعتبارات الخاصة بالمسائل ذات الصلة بحفظ الملقحات واستخدامها المستدام في السياسات
(أ)
الزراعية والحرجية ،واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،وخطط التكيف الوطنية مع تغير المناخ ،وبرامج
العمل الوطنية لمكافحة التصحر وغير ذلك من الخطط والبرامج السياساتية الوطنية ،مع مراعاة قيم خدمات الملقحات والتلقيح،
من جملة أمور ،لتعزيز تنفيذ اإلجراءات المذكورة أدناه ،لتحسين إدارة الملقحات ،والتصدي لمحركات تقلص الملقحات والحد من
الثغرات في مردود المحاصيل الناجمة عن نقص التلقيح؛
تعزيز الموائل المواتية للملقحات
ونظم اإلنتاج على مستوى المناظر الطبيعية األرضية بوسائل منها دعم الزراعة
(ب)
تشجيع تنوع الموائل ُ
النظم الزراعية المتنوعة (مثل الحدائق الغابية ،والحدائق المنزلية ،والحراجة
اإليكولوجية (بما في ذلك الزراعة العضوية) و ُ
ونظم الثروة الحيوانية) ،ومن خالل حفظ وادارة واستعادة الموائل الطبيعية،
الزراعية ،ودورات المحاصيل والزراعة المختلطة ُ
لتعزيز نطاق الموائل المواتية للملقحات وترابطها؛
تعزيز حفظ وادارة واستعادة مساحات الموائل الطبيعية أو شبه الطبيعية في المزارع ،وفي المناطق الحضرية
(ج)
والمناطق المتطورة األخرى ،حسب مقتضى الحال ،لحفظ موارد النباتات المزهرة ومواقع التعشيش للملقحات؛
تشجيع ُنظم المحاصيل ،وحفظ وادارة واستعادة األراضي العشبية والمراعي التي تعزز من توافر موارد
( د)
النباتات المزهرة ومواقع التعشيش عبر الزمان والمكان؛
تحسين إدارة الملقحات والحد من خطر اآلفات والممرضات واألنواع الغازية
تعزيز تنوع الزهور المتاحة للملقحات باستخدام األنواع المحلية بصورة رئيسية وتقليص اعتماد الملقحات
(ه)
الداجنة على بدائل الرحيق ،ومن ثم تحسين تغذية الملقحات ومناعتها ضد اآلفات واألمراض؛
تعزيز التنوع الجيني داخل مجموعات الملقحات الداجنة؛

(و)

الممرضات
( ز)
تحسين النظافة ومكافحة اآلفات (بما في ذلك عثة الفاروا والدبور اآلسيوي )Vespa velutina ،و ُ
في مجموعات الملقحات الداجنة؛
رصد وادارة حركة جميع أنواع الملقحات الداجنة ،واألنواع والسالالت الفرعية ،حسب مقتضى الحال ،بين
(ح)
الممرضات إلى مجموعات الملقحات الداجنة والبرية ،ومنع دخول أنواع ملقحات غازية
البلدان ،للحد من انتشار الطفيليات و ُ
محتملة خارج مواطنها األصلية؛
منع أو التقليل إلى أدنى حد من مخاطر دخول أنواع غريبة غازية ضارة بالملقحات الداجنة والبرية وموارد
(ط)
النباتات التي تعتمد عليها ،وتحديد وتقييم مثل هذه المخاطر؛
الحد من مخاطر مبيدات اآلفات بما فيها مبيدات الحشرات ومبيدات الحشائش ومبيدات الفطريات
وضع وتنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر مبيدات اآلفات على المستويين الوطني واإلقليمي ،حسب
( ي)
مقتضى الحال ،وتجنب أو الحد من استخدام مبيدات اآلفات الضارة بالملقحات ،على سبيل المثال ،باعتماد ممارسات اإلدارة
المتكاملة لآلفات ،وال مكافحة البيولوجية ،مع مراعاة مدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفات الصادرة عن منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية؛
تحسين ممارسات تطبيق مبيدات اآلفات في حالة تسببها في مخاطر على الملقحات ،بما في ذلك
(ك )
تكنولوجيات الحد من االنجراف ،من أجل الحد من تعرض الملقحات؛
التعشيش؛

(ل)

تشجيع استراتيجيات إدارة األعشاب الضارة التي تراعي الحاجة إلى ملقحات األنواع العلفية والتغذية ومواقع

تحسين ،حسب مقتضى الحال ،إجراءات تقييم مخاطر مبيدات اآلفات ،وحسب االقتضاء ،للكائنات الحية
( م)
المحورة ،لتحسين مراعاة آثارها الممكنة على الملقحات البرية والداجنة على حد سواء ،بما في ذلك اآلثار دون المميتة وغير
المباشرة ،بوسائل منها استخدام مجموعة واسعة من فئات الملقحات ،بخالف نحل العسل والنحل الطنان الداجن ،ودراسات
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السمية ،في بروتوكوالت تقييم المخاطر ،وتطبيق النهج التحوطي بما يتماشى مع ديباجة االتفاقية ،ويتسق مع االلتزامات الدولية
ومع مراعاة التغيرات المناخية واآلثار التراكمية؛
تجنب أو الحد من التأثيرات التضافرية لمبيدات اآلفات مع المحركات األخرى التي ثبت أنها تحدث أض ار ار
(ن)
جسيمة أو ال عالج لها على الملحقات؛
سياسات وأنشطة تمكينية
تشجيع التثقيف والتوعية العامة بقيمة الملقحات والموائل التي تدعمها ،والحاجة إلى خفض التهديدات
(س )
المحدقة بهذه األنواع والموائل؛
إدماج اعتبارات المسائل ذات الصلة بحفظ الملقحات واستخدامها المستدام ،بما في ذلك الملقحات البرية،
(ع)
داخل خدمات اإلرشاد الزراعي ،واستخدام ُنهج مثل المدارس الميدانية الزراعية ،حسب مقتضى الحال؛

إعداد وتنفيذ حوافز للمزارعين والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لحماية موائل الملقحات والتلقيح ،على
( ف)
سبيل المثال عن طريق خطط تقاسم المنافع ،بما في ذلك خطط المدفوعات لخدمات الملقحات ،وازالة أو خفض الحوافز السلبية
بما يتماشى مع االلتزامات الدولية المطبقة ،من قبيل التسبب في تدمير موائل الملقحات ،واالستخدام المفرط لمبيدات اآلفات
ونظم اإلنتاج؛
وبسيط المناظر الطبيعية األرضية الزراعية ُ
(ص) تعزيز ودعم الحصول على البيانات واستخدام أدوات دعم القرار ،بما في ذلك ،حسب مقتضى الحال،
تخطيط استخدام األراضي وتقسيمها ،لتوسيع نطاق وترابط موائل الملقحات في المناظر الطبيعية ،مع مشاركة المزارعين
والمجتمعات المحلية؛

حماية وتعزيز المعارف التقليدية ،واالبتكارات والممارسات ،وحماية الحقوق التقليدية والمعمول بها في
(ق)
124
األراضي وحقوق الحيازة ،حسب مقتضى الحال ،وتعزيز التنوع البيولوجي والثقافي ،والروابط فيما بينها ،لحفظ الملقحات
واستخدامها المستدام ،بما في ذلك النظم الزراعية المتنوعة؛
البحث والرصد والتقييم
تعزيز رصد حالة واتجاهات جميع الملقحات والموائل المواتية للتلقيح وهيكل الملقحاتفضال عن تحديد النقص
( ر)
الممكن في الملقحات باستعمال منهجيات موحدة؛
(ش )

بناء القدرة التصنيفية بشأن الملقحات؛

تقييم منافع الملقحات والتلقيح ،مع مراعاة ذلك القيمة االقتصادية للزراعة وانتاج األغذية ،وقيمة حفظ التنوع
(ت)
البيولوجي واستخدامه المستدام ،وكذلك القيمة الثقافية وقيم أخرى؛
(ث)

إجراء بحوث بشأن اآلثار االجتماعية االقتصادية لتراجع استخدام الملقحات في القطاع الزراعي؛

تشجيع إجراء المزيد من البحوث وتقاسمها لسد الفجوات المعرفية الموجودة في التقييم ،حسب مقتضى الحال
(خ)
ووفقا للتشريعات الوطنية بما في ذلك تأثير الفقد الجزئي للملقحات على إنتاج المحاصيل واآلثار المحتملة للمبيدات ،وال سيما
مبيدات الحشرات من نوع نيونيكوتينويد واالستعمال المنهجي لمبيدات أخرى ،مع مراعاة اآلثار التراكمية المحتملة ،وآثار
الكائنات الحية المحورة على مجموعات الملقحات في إطار ظروف ميدانية حقيقية ،بما في ذلك اآلثار التباينية على الملقحات
الداجنة والبرية ،وعلى الملقحات االجتماعية مقابل الملقحات المتوحدة ،وآثار النباتات ذات المحاصيل ومن غير محاصيل على
خدمات التلقيح على حد سواء على المدى القصير والمدى الطويل معا ،وفي ظل الظروف المناخية المختلفة؛
تشجيع إجراء المزيد من البحوث لتحديد وسائل عملية تسمح بإدماج الممارسات المواتية للملقحات ضمن
( ذ)
النظم الزراعية كجزء من الجهود لزيادة اإلنتاج وتعميم التنوع البيولوجي في نظم اإلنتاج الزراعي؛
ُ

124

حددت في التقييم بوصفها "تنوع بيولوجي ثقافي".
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(ض) تشجيع إجراء المزيد من البحوث لتحديد المخاطر التي تستهدف التلقيح في إطار تغير المناخ وتدابير
التكيف الممكنة ،بما في ذلك الفقد المحتمل لألنواع الرئيسية وتأثيراتها على قدرة النظم االيكولوجية على التحمل؛
التشجيع على إجراء المزيد من البحوث والتحليل بشأن إدارة اآلفات ،مع مراعاة أثر المحركات على تراجع
(أأ)
الملحقات ،لدعم عملية وضع بدائل أكثر جدوى واستدامة؛

يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على تزويد األمين التنفيذي بمعلومات عن
-8
المبادرات واألنشطة الوطنية ذات الصلة لتشجيع حفظ الملقحات واستخدامها المستدام ويطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر
الموارد ،أن يجمع هذه المعلومات ،بما في ذلك المعلومات الواردة في التقارير الوطنية ،لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛

يشجع الهيئات العلمية وهيئات األبحاث ،والمنظمات والشبكات الدولية ذات الصلة على إجراء المزيد من
-9
البحوث لسد الثغرات المعرفية الموجودة في التقييم ،بما في ذلك المسائل المحددة في الفقرة  6والفقرات الفرعية (ر) إلى (أأ)
أعاله ،للتوسع في البحوث لتغطية طائفة أوسع من الملقحات ودعم جهود الرصد المنسقة على الصعيد العالمي واإلقليمي
والوطني وبناء القدرات التصنيفية ذات الصلة ،وال سيما في البلدان النامية حيث ال توجد إال نسبة قليلة من البحوث وجهود
الرصد حتى اآلن؛
 -31يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،ومع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،وبالتعاون مع
شركاء آخرين ،استعراض تنفيذ المبادرة الدولية المتعلقة بحفظ الملقحات واستخدامها المستدام واعداد مشروع خطة عمل محدثة
ومبسطة ،تشمل بناء القدرات ،استنادا إلى التقييم وتتضمن أحدث المتوافر من المعارف لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يسبق انعقاد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
 -33يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،وبالشراكة مع المنظمات المعنية والشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية ،القيام بتجميع وتلخيص المعلومات المتعلقة بالملقحات والتلقيح ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي
النظم اإليكولوجية ،إلى جانب دورها في الزراعة وانتاج األغذية لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية
واستخدامه المستدام في جميع ُ
للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يسبق انعقاد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
 -31يطلب كذلك إلى األمين التنفيذي استرعاء انتباه منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وهيئة الموارد الو ارثية
المقرر؛
لألغذية والزراعة التابعة لها إلى هذا ّ

 -31يطلب إلى األمين التنفيذي ،في ضوء التباين في كمية المعلومات عن حالة واتجاهات الملقحات والتلقيح
بين المناطق ،ومع وجود فجوات كبيرة في البيانات ،وكذلك القيود في القدرة على تحديد ورصد وادارة الملقحات ،في كثير من
البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
وبالتعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،ومنظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،وغيرها من المنظمات ذات الصلة ،رهنا بتوافر الموارد وتجنب ازدواجية الجهود ،إلى أن:
يعزز ،على سبيل األولوية ،الجهود المبذولة لسد الفجوات في البيانات والقدرات في مجال رصد حالة
(أ)
واتجاهات الملقحات والتلقيح في البلدان النامية ،وال سيما تلك التي في أفريقيا ،وأمريكا الالتينية ،وآسيا وأوقيانيا؛
يحدد ويضع مقترحات لتعزيز القدرات ذات الصلة بالملقحات والتلقيح ،والتقييمات اإلقليمية التكميلية ،وال
(ب)
سيما في أفريقيا ،وأمريكا الالتينية ،وآسيا وأوقيانيا  ،من أجل دمجها في خطة العمل المحدثة والمبسطة للمبادرة الدولية المتعلقة
بحفظ الملحقات واستخدامها المستدام المشار إليها في الفقرة  9أعاله؛
 -34يدعو المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية إلى
إيالء االهتمام الواجب لموضوع الملقحات والتلقيح في التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية الجارية بشأن التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية ،والتقييم المواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها ،وفي عمل فرقة العمل المعنية ببناء القدرات؛
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 -35يشجع األطراف ،والحكومات والمنظمات األخرى القادرة على ذلك ،أن تقدم الدعم لبناء القدرات والتعاون
التقني والعلمي ،لمعالجة هذه الثغرات وجوانب القصور المشار إليها في الفقرة  ،31ومن بينها االرتكاز على المعارف التقليدية
والمحلية ذات الصلة؛
 -36يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،تجميع المعلومات عن أفضل الممارسات واألدوات والدروس
المستفادة ذات الصلة برصد وادارة الملقحات والتقليح واتاحتها من خالل آلية تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل.
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المقرر - *36/31

إن مؤتمر األطراف،

إذ يالحظ أن معلومات التسلسل الرقمي
الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي،

معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية
125

بشأن الموارد الجينية هي قضية شاملة قد تكون لها أهمية في األهداف

واذ يالحظ التطورات السريعة الناجمة عن عمليات البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا األحيائية فيما يتعلق
باستخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية ،وبالتالي ،يقر بأهمية تناول هذه المسألة في إطار االتفاقية في
التوقيت المناسب،
واذ يقر أيضا بالحاجة إلى وضع نهج منسق وغير متكرر بشأن هذه المسألة في إطار االتفاقية وبروتوكول ناغويا،
يقرر أن ينظر في اجتماعه الرابع عشر في أي آثار محتملة الستخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن
-7
ّ
الموارد الجينية على األهداف الثالثة لالتفاقية؛
يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والمنظمات ذات الصلة
-6
وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم آراء ومعلومات ذات صلة إلى األمين التنفيذي بشأن اآلثار المحتملة المشار إليها في
الفقرة 7؛
-3

يطلب إلى األمين التنفيذي:

أن يعد تجميعا وتوليفا لآلراء والمعلومات المقدمة ،بما في ذلك المعلومات المجمعة من المشاركة في
(أ)
العمليات والمناقشات السياساتية الجارية ذات الصلة؛
أن يكلف بإجراء دراسة استطالعية واستكشافية ،رهنا بتوافر الموارد المالية ،لتوضيح المصطلحات والمفاهيم
(ب)
ولتقييم مدى استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية وأحكامه وشروطه في سياق االتفاقية وبروتوكول ناغويا؛
يقرر تأسيس فريق خبراء تقنيين مخصص ويطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد المالية ،أن يعقد
-4
اجتماعا لهذا الفريق وفقا لالختصاصات الواردة في المرفق؛
يطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظر في نتائج فريق الخبراء التقنيين
-5
المخصص وأن تعد توصية بشأن اآلثار المحتملة الستخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية على األهداف
الثالثة لالتفاقية لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛
إذ يأخذ في الحسبان الحاجة إلى وضع نهج منسق غير إزدواجي بشأن هذه المسألة ،يدعو مؤتمر األطراف
-2
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا أن يتخذ ،في اجتماعه الثاني ،ق ار ار يطالب فيه فريق الخبراء التقنيين المخصص
بأن يجتمع وفقا للفقرة  4أعاله وأن يخدم أيضا بروتوكول ناغويا.

المرفق
اختصاصات فريق الخب ار التقنيين المخصص المعني بمعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية
يقوم فريق الخبراء التقنيين المخصص بما يلي:
النظر في تجميع وتوليف اآلراء والدراسة المشار إليهما في الفقرة (3أ) و(ب) من هذا المقرر بغية دراسة أي
(أ)
آثار محتملة الستخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية على األهداف الثالثة لالتفاقية وأهداف بروتوكول ناغويا
والتنفيذ لتحقيق هذه األهداف؛
* أعيد إصدارها لكي تتطابق الترجمة عبر المقررات ذات الصلة في  1ديسمبر/كانون األول .6171
 125مصطلح يخضع لمزيد من النقاش في الدراسة وبين أعضاء فريق الخبراء.
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النظر في النطاق التقني واآلثار القانونية والعلمية للمصطلحات الحالية المتعلقة بمعلومات التسلسل الرقمي
(ب)
بشأن الموارد الجينية؛
ناغويا؛

(ج)

تحديد مختلف أنواع معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية التي تتعلق باالتفاقية وببروتوكول

االجتماع وجها لوجه مرة على األقل ،رهنا بتوافر الموارد المالية ،قبل انعقاد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر
(د)
األطراف واالستفادة من األدوات على اإلنترنت لتيسير عمله ،حسب االقتضاء؛
تقديم نتائجه لكي ينظر فيها اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةُ ،يعقد قبل االجتماع
( ه)
الرابع عشر لمؤتمر األطراف.
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إن مؤتمر األطراف،

المقرر - 37/31

البيولوجيا التركيبية

يؤكد من جديد المقرر  ،64/76الذي حث فيه األطراف ودعا الحكومات األخرى إلى تطبيق نهج تحوطي،
-7
وفقا للفقرة  4من المقرر 77/77؛
يؤكد من جديد الفقرة  3من المقرر  64/76ويالحظ أنه يمكن أن ينطبق أيضا على بعض الكائنات الحية
-6
المحورة المحتوية محركات الجينات؛
يثني على عمل المنتدى على االنترنت وعمل فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية،
-3
ويرحب باالستنتاجات والتوصيات في تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص كأساس لمزيد من المناقشة؛

يقر بأن نتيجة عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية بشأن التعريف العملي هي
-4
ّ
جديد للتكنولوجيا الحيوية الحديثة التي تجمع بين العلم والتكنولوجيا والهندسة
عد
وب ٌ
ُ
"البيولوجيا التركيبية هي مزيد من التطوير ُ
لتيسير وتسريع فهم وتصميم ،واعادة تصميم ،وتصنيع و/أو تعديل المواد الوراثية ،والكائنات الحية والنظم البيولوجية" ،ويعتبره
مفيدا كنقطة بداية لغرض تيسير المداوالت العلمية والتقنية في إطار االتفاقية وبروتوكوليها؛
يحيط علما باستنتاج فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية بأن الكائنات الحية التي
-5
تطورت من خالل التطبيقات الحالية للبيولوجيا التركيبية ،أو التي هي في مراحل مبكرة من البحث والتطوير في الوقت الراهن،
هي مشابهة للكائنات الحية المحورة على النحو المحدد في بروتوكول قرطاجنة؛
يالحظ أن المبادئ والمنهجيات العامة لتقييم المخاطر في إطار بروتوكول قرطاجنة وأطر السالمة األحيائية
-2
القائمة تقدم أساسا طيبا لتقييم المخاطر فيما يتعلق بالكائنات الحية التي تطورت من خالل تطبيقات حالية للبيولوجيا التركيبية،
أو التي هي في مراحل مبكرة من البحث والتطوير في الوقت الراهن ،ولكن قد تحتاج مثل هذه المنهجيات إلى تحديثها وتكييفها
مع التطورات والتطبيقات الحالية والمستقبلية للبيولوجيا التركيبية؛
يالحظ أيضا أنه ليس من الواضح ،نظ ار للحالة الراهنة للمعارف ،ما إذا كانت بعض كائنات البيولوجيا
-1
التركيبية ،التي هي في مراحل مبكرة من البحث والتطوير في الوقت الراهن ،تندرج ضمن تعريف الكائنات الحية المحورة
بموجب بروتوكول قرطاجنة ،ويالحظ كذلك أن هناك حاالت قد ال يكون فيها توافق في اآلراء عما إذا كان المنتج من تطبيقات
البيولوجيا التركيبية هو "حي" أو ال؛
يدعو األطراف ،وفقا للتشريع المحلي المعمول به أو وفقا للظروف الوطنية ،إلى مراعاة ،حسب مقتضى
-1
الحال ،االعتبارات االجتماعية االقتصادية ،والثقافية واألخالقية عند تحديد المنافع المحتملة والتأثيرات العكسية المحتملة
للكائنات ،والمكونات والمنتجات الناشئة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية في سياق األهداف الثالثة لالتفاقية؛

يشجع األطراف ،ويدعو الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،في سياق األهداف الثالثة لالتفاقية إلى
-9
األخذ في الحسبان ،حسب االقتضاء ،ووفقا للتشريع المحلي أو الظروف الوطنية ،االعتبارات االجتماعية االقتصادية ،والثقافية
واألخالقية:

إجراء بحوث حول المنافع والتأثيرات العكسية لكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا التركيبية على التنوع
(أ)
البيولوجي ،بهدف سد الثغ ارت في المعارف وتحديد كيفية ربط هذه التأثيرات بأهداف االتفاقية وبروتوكوليها؛
تعزيز وتمكين الحوارات العامة ومع أصحاب المصلحة المتعددين وأنشطة زيادة التوعية بالمنافع المحتملة
(ب)
والتأثيرات العكسية المحتملة لكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا التركيبية على التنوع البيولوجي ،التي يشترك فيها جميع
أصحاب المصلحة المعنيين ومع المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
التعاون في وضع إرشاد وأنشطة لبناء القدرات بهدف تقييم المنافع المحتملة والتأثيرات العكسية المحتملة
(ج)
لكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا التركيبية ،وعند الضرورة ،تحديث وتكييف المنهجيات الحالية لتقييم مخاطر الكائنات
الحية المحورة مع الكائنات الحية الناتجة عن البيولوجيا التركيبية ،حسب مقتضى الحال؛

CBD/COP/13/25
Page 128

 -71يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
المعنية إلى تزويد األمين التنفيذي بمعلومات ووثائق داعمة بشأن ما يلي:
(أ)

البحوث ،والتعاون واألنشطة المشار إليها في الفقرة  9أعاله؛

(ب)

أدلة عن المنافع والتأثيرات العكسية للبيولوجيا التركيبية بالمقارنة إلى األهداف الثالثة لالتفاقية؛

الخبرات في مجال إجراء تقييمات المخاطر لكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا التركيبية ،بما في ذلك أي
(ج)
تحديات مواجهة ،والدروس المستفادة والتأثيرات على أطر تقييم المخاطر؛
أمثلة عن إدارة المخاطر وغيرها من التدابير التي تم وضعها لمنع أو التقليل إلى أدنى حد من التأثيرات
(د)
العكسية المحتملة لكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا التركيبية ،بما في ذلك الخبرات في مجال االستخدام اآلمن وأفضل
الممارسات للمناولة اآلمنة للكائنات التي طورت من خالل البيولوجيا التركيبية؛
(ه)

القواعد والسياسات والمبادئ التوجيهية الموجودة أو قيد التطوير التي تتصل مباشرة بالبيولوجيا التركيبية؛

المعارف والخبرات واألبعاد الخاصة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في سياق العيش في تجانس مع
(و)
الطبيعة لعقد المقارنات وتحسين الفهم للمنافع المحتملة واآلثار المعاكسة للبيولوجيا التركيبية؛
 -77يقرر تمديد والية فريق الخبراء التقنيين الحالي المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية وفقا لالختصاصات
المرفقة بهذا المقرر وأيضا للمساهمة في استكمال التقييم على النحو المطلوب في الفقرة  6من المقرر 64/76؛
 -76يقرر أيضا تمديد والية المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت لدعم عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص
المعن ي بالبيولوجيا التركيبية ،ويدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات
الصلة إلى االستمرار في ترشيح خبراء للمشاركة في المنتدى المفتوح العضوية على االنترنت؛
 -73يطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية استعراض توصيات فريق الخبراء التقنيين
المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية وتقديم توصيات أخرى إلى مؤتمر األطراف ،بما في ذلك بشأن التحليل باستخدام
مجموعة المعايير المنصوص عليها في الفقرة  76من المقرر 69/9؛
-74

يطلب إلى األمين التنفيذي ،االضطالع بما يلي ،رهناً بتوافر الموارد:

(ب)

إتاحة المعلومات المستلمة من خالل الفقرة  71أعاله على االنترنت؛

مواصلة تيسير إجراء المناقشات المنظمة في إطار المنتدى المفتوح العضوية على االنترنت بشأن البيولوجيا
(أ)
التركيبية من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ،ومواصلة دعوة األطراف ،والحكومات األخرى ،والشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة إلى ترشيح خبراء للمشاركة في هذا المنتدى؛
تجميع وتوليف نتائج العمل المشار إليه في الفقرات أعاله وجعلها متاحة لمزيد من المناقشة من خالل
(ج)
المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت وفريق الخبراء التقنيين المخصص؛
عقد مناقشات منظمة عبر اإلنترنت في إطار المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت ،رهنا بتوافر األموال،
( د)
اجتماع مباشر لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية مع االختصاصات المرفقة بهذا المقرر ،وتقديم
تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص الستعراض النظراء من ِقبل األطراف وذلك لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية
والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
التعاون واقامة أوجه التآزر مع منظمات األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية األخرى التي تتصل
( ه)
والياتها بالبيولوجيا التركيبية؛
تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في األنشطة المستقبلية المتعلقة
(و)
بالبيولوجيا التركيبية في إطار االتفاقية؛
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أن ُييسر ،بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات البحوث المعنية ،بناء القدرات ودعم البلدان النامية ،السيما أقل
(ز)
البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،بشأن إجراء األنشطة المبينة في
الفقرة  9أعاله؛
 -75يرحب ب التوصية الصادرة عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة
األحيائية ،في مقرره  ،BS-VII/12بشأن اتباع نهج منسق تجاه مسألة البيولوجيا التركيبية ،مع األخذ في الحسبان أن أحكام
البروتوكول يمكن أن تسري أيضا على الكائنات الحية الناتجة عن البيولوجيا التركيبية ،ويدعو مؤتمر األطراف العامل كاجتماع
لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية إلى األخذ في الحسبان المعلومات ذات الصلة الناشئة عن العمليات في
إطار االتفاقية وذلك في مداوالته المستقبلية؛
مرفق

اختصاصات فريق الخب ار التقنيين المخصص المعني بالتكنولوجيا التركيبية
مع االستناد إلى العمل السابق للمنتدى على االنترنت وفريق الخبراء التقنيين المخصص ،واالستعانة بالمعلومات ذات
-7
الصلة التي تقدمها األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المعنية من
خالل الفقرة  71أعاله ،فضال عن المعلومات المتاحة من خالل المنتدى على االنترنت وبواسطة األمانة ،يضطلع فريق الخبراء
التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية بما يلي ،بالتنسيق مع الهيئات األخرى في االتفاقية وبروتوكوليها:
استعراض التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال البيولوجيا التركيبية لتقييم ما إذا كانت التطورات يمكن أن
(أ)
تؤدي إلى آثار على التنوع البيولوجي وأهداف االتفاقية الثالثة ،بما في ذلك اآلثار غير المتوقعة والمهمة؛
تحديد أي كائنات حية قد تطورت بالفعل أو قيد البحث والتطوير في الوقت الراهن من خالل تقنيات
(ب)
البيولوجيا التركيبية التي ال تندرج تحت تعريف الكائنات الحية المحورة بموجب بروتوكول قرطاجنة؛
مواصلة تحليل األدلة للمنافع والتأثيرات العكسية لكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا التركيبية بالمقارنة
(ج)
إلى األهداف الثالثة لالتفاقية ،وجمع المعلومات عن تدابير إدارة المخاطر ،واالستخدام اآلمن وأفضل الممارسات للمناولة اآلمنة
لكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا التركيبية؛
من أجل تجنب أو تقليل أي تأثيرات سلبية محتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،تقييم
( د)
توافر األدوات للكشف عن كائنات ومكونات ،ومنتجات البيولوجيا التركيبية ورصدها؛
تقديم توصيات ،لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع
( ه)
الرابع عشر لمؤتمر األطراف ،على أساس مداوالتها لتيسير المناقشات واإلجراءات المستقبلية بشأن البيولوجيا التركيبية بموجب
االتفاقية ،فضال عن تحليل مقابل المعايير المنصوص عليها في الفقرة  76من المقرر  69/9للمساهمة في استكمال التقييم
المطلوب في الفقرة  6من المقرر  64/76من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
سيجتمع فريق الخبراء التقنيين المخصص ،رهناً بتوافر األموال ،مرة على األقل قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر
-6
األطراف ويستخدم األدوات على اإلنترنت لتيسير عمله ،حسب مقتضى الحال.
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المقرر  - 38/31المادة ( 8ي) واالحكام ذات الصلة
المبادئ التوجيهية الطوعية موتز كوستال

126

المبادئ التوجيهية الطوعية إلعداد آليات وتشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى لضمان "الموافقة المسبقة عن
علم" أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" أو "الموافقة والمشاركة" تبعا للظروف الوطنية للشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية 127للحصول على معارفها وابتكاراتها وممارساتها للتقاسم العادل والمنصف للمنافع
الناشئة عن استخدام هذه المعارف واالبتكارات والممارسات ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
المستدام ولإلبالغ عن الحصول غير المشروع على مثل هذه المعارف ومنعه

إن مؤتمر األطراف،

إذ يشير إلى برنامج العمل المتعلق بتنفيذ المادة (1ي) واألحكام المتصلة بها في المقرر  ،72/5وكذلك في المقررات
الالحقة ذات الصلة ،بما في ذلك المقرر  76/76دال،
واذ يالحظ أهمية مدونة السلوك األخالقي "تغاريوايي:ري والخطوط اإلرشادية أغواي:غو،

واذ يشير إلى الهدف  71من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،الذي يدعو إلى جملة أمور من بينها احترام المعارف
التقليدية على جميع المستويات ذات الصلة بحلول عام  ،6161واذ يشير أيضا إلى الهدفين  77و 72من أهداف أيشي،

واذ يالحظ أن بروتوكول ناغويا بشأن ا لحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها ينطبق أيضا على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في نطاق االتفاقية وعلى المنافع الناشئة عن استخدام
تلك المعارف التقليدية ،واذ يسلم بما لتلك اإلرشادات من إسهام في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا،

واذ يشدد على أهمية االنسجام واالتساق بين العمليات والمنظمات الدولية ومراعاة عملها في معالجة القضايا المتعلقة
بالمعارف التقليدية واالبتكارات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،
واذ يؤكد أيضا على ضرورة احترام وصون واإلبقاء على المعارف واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية
والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،
يير في حقوق األطراف أو االلتزامات المنصوص عليها
واذ يؤكد على أن هذه المبادئ التوجيهية ال تفسر على أنها تغ ا
في اتفاقية التنوع البيولوجي أو بروتوكوليها ،واذ يفهم أنه ليس في هذه المبادئ التوجيهية ما يفسر على أنه يقلل من حقوق
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،
واذ يؤكد أيضاً على أن هذه المبادئ التوجيهية ال تسري على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بموجب
بروتوكول ناغويا ،إال أنه يمكن أن تُستخدم كمدخالت ،حسب مقتضى الحال ،في وضع أدوات محددة في إطار البروتوكول،
-7
-6

المقرر؛
يرحب ويعتمد المبادئ التوجيهية الطوعية على النحو الوارد في المرفق بهذا ّ

يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى استخدام المبادئ التوجيهية الطوعية ،عند االقتضاء؛

يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة إلى
-3
تعزيز استخدام المبادئ التوجيهية من خالل أنشطة مناسبة في مجال التثقيف وزيادة التوعية ،حسب االقتضاء؛
يدعو أيضا األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة
-4
إلى أن توفر من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ،عند االقتضاء ،أفضل الممارسات والدروس المستفادة واألمثلة الجيدة
للبروتوكوالت المجتمعية ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية؛

 126تعني "جذور الحياة" في لغة المايا.
 127ينبغي أن يشير استخدام وتفسير مصطلح "الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية" في هذه المبادئ التوجيهية إلى الفقرات (6أ) و(ب)
و(ج) من المقرر  76/76واو.
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-5
التقارير الوطنية؛

يدعو األطراف إلى اإلبالغ عن الخبرات المكتسبة من استخدام المبادئ التوجيهية الطوعية من خالل

يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة إلى
-2
النهًج والتدابير المتصلة
تعزيز التعاون اإلقليمي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن التدابير ذات الصلة ،بما في ذلك ُ
بالمعارف التقليدية المتبادلة عبر الحدود ،حيثما ُوجدت؛

يدعو أيضا األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة
-1
إلى تقديم آرائها إلى األمين التنفيذي فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى معالجة المعارف التقليدية المتاحة للجمهور ،ويطلب إلى
األمين التنفيذي تجميع التدابير واآلراء المستلمة واتاحة النتائج لكي ينظر فيها الفريق العامل المعني بالمادة (1ي) واألحكام
المتصلة بها في اجتماعه العاشر ،بغية المساهمة في االنتهاء من إعداد المهمتين  1و 76من برنامج العمل المتعدد السنوات
المنقح المتعلق بالمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها ،عند االقتضاء؛

يدعو كذلك األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
-1
إلى تقديم آرائها إلى األمين التنفيذي بشأن أفضل الممارسات لتنفيذ "الموافقة المسبقة عن علم" ،و"الموافقة الحرة والمسبقة عن
علم" أو "الموافقة والمشاركة" ،ويطلب إلى األمين التنفيذي ،تجميع المعلومات حول أفضل الممارسات المستلمة واتاحة النتائج
لينظر فيها الفريق العامل المعني بالمادة ( 1ي) واألحكام المتصلة بها في اجتماعه العاشر ،وذلك للمساهمة في االنتهاء من
إعداد المهمتين  1و 76من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح المتعلق بالمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها ،حسب
االقتضاء؛

يدعو االتفاقات والوكاالت والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى مراعاة اإلرشادات الواردة في المرفق بهذا
-9
المقرر عند تنفيذ أعمالها؛
ّ
 -71يدعو مرفق البيئة العالمية ،ومؤسسات التمويل الدولية والوكاالت اإلنمائية والمنظمات غير الحكومية ذات
الصلة ،إلى النظر ،وفقا لوالياتها ،في تقديم المساعدة المالية والتقنية للبلدان النامية األطراف ،والشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية ،السيما النساء داخل هذه المجتمعات ،لزيادة التوعية وبناء قدراتها المتصلة بتنفيذ المبادئ التوجيهية ،واعداد
بروتوكوالت مجتمعية أو عمليات من أجل "الموافقة المسبقة عن علم" ،و"الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" ،أو "الموافقة
والمشاركة" ،بحسب الظروف الوطنية ،والتقاسم العادل والمنصف للمنافع.
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مرفق
المبادئ التوجيهية الطوعية موتز كوستال

128

المبادئ التوجيهية الطوعية إلعداد آليات وتشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى لضمان "الموافقة
المسبقة عن علم" أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" أو "القبول والمشاركة" تبعا للظروف
الوطنية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 129للحصول على معارفها وابتكاراتها وممارساتها
للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف واالبتكارات والممارسات ذات
الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ولإلبالغ عن الحصول غير المشروع على مثل
هذه المعارف ومنعه
أوال -

الهدف والنهج

هذه المبادئ التوجيهية طوعية وتهدف إلى توفير إرشادات لوضع آليات وتشريعات وتدابير إدارية وسياساتية أو
-7
مبادرات مناسبة أخرى لضمان حصول المستخدمين المحتملين على المعارف واالبتكارات والممارسات التي تمتلكها الشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية ،التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بالحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
(المشار إليها فيما يلي بـ "المعارف التقليدية") على "الموافقة المسبقة عن علم" ،أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" أو "القبول
والمشاركة" ،تبعا للظروف الوطنية ،لهذه الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،بما يتفق مع التشريعات الوطنية ،وحصول هذه
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على نصيب عادل ومنصف من المنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق هذه المعارف
التقليدية ،ولإلبالغ عن الحصول غير المشروع على المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
ومنعه.
بالمقرر  76/76دال بشأن السبل التي تتيح للمهام  1و 71و 76من برنامج
-6
وقد وضعت هذه المبادئ التوجيهية عمالً
ّ
العمل المتعدد السنوات المنقح المتعلق بالمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها المساهمة على أفضل وجه في العمل في إطار
اتفاقية التنوع البيولوجي (المشار إليها فيما يلي بـ "االتفاقية") وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها (المشار إليه فيما يلي بـ "بروتوكول ناغويا").
-3

وليس في هذه المبادئ التوجيهية ما ينبغي أن يفسر على أنه تغيير لحقوق أو واجبات األطراف بموجب االتفاقية.

وينبغي تطبيق المبادئ التوجيهية بطريقة تتسق مع القانون الوطني للبلد حيث يتم الحصول على المعارف التقليدية،
-4
وايالء األهمية الالزمة إلى القوانين العرفية والبروتوكوالت المجتمعية وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
-5

وال تسري هذه المبادئ التوجيهية على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في إطار بروتوكول ناغويا.
ثانيا -

المبادئ العامة

ألف  -الحصول على المعارف التقليدية
ينبغي أن يخضع الحصول على المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى "الموافقة المسبقة عن
-2
علم" ،أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" أو "القبول والمشاركة" بحسب الظروف الوطنية ،للحائزين التقليديين على هذه
المعارف.
-1

وفي سياق "الموافقة المسبقة عن علم "أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" ،أو "القبول والمشاركة":

تعني الحرة أن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ال يفرض عليها ضغوط أو ترهيب ،أو التالعب بها
(أ)
أو تأثرت على نحو غير مالئم والتي تعطى موافقتها ،دون إكراه؛

 128تعني "جذور الحياة" في لغة المايا.
 129ينبغي أن يشير استخدام وتفسير مصطلح "الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية" في هذه المبادئ التوجيهية إلى الفقرات (6أ) و(ب)
و(ج) من المقرر  76/76واو.
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تعني المسبقة الحصول على موافقة أو الموافقة قبل وقت كاف ألي إذن للحصول على المعارف التقليدية
(ب)
مع احترام العمليات العرفية لصنع القرار وفقا للتشريعات الوطنية ومتطلبات الوقت من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
تعني عبارة عن علم أن يتم توفير المعلومات التي تغطي الجوانب ذات الصلة ،مثل :الغرض المقصود من
(ج)
الحصول ومدته ونطاقه  ،وتقييم أولي لآلثار االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية المحتملة ،بما في ذلك المخاطر المحتملة؛
واألفراد المحتمل أن تشارك في تنفيذ تدابير الحصول؛ واإلجراءات التي قد ينطوي عليها الحصول وترتيبات تقاسم المنافع؛
الموافقة أو القبول هو اتفاق بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تحتاز على المعارف التقليدية
( د)
أو بين السلطات المعنية لتلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية حسب مقتضى الحال ،لمنح الحصول على معارفها
التقليدية إلى المستخدم المحتمل وتتضمن الحق في عدم منح الموافقة أو القبول؛
وتشير المشاركة إلى المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،في عمليات صنع
(ه)
القرار المتعلقة بالحصول على معارفها التقليدية .ويعد التشاور والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
بمثابة عناصر حاسمة لعملية الموافقة أو القبول؛
وينبغي أن تُنفذ "الموافقة المسبقة عن علم" ،أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" ،أو "القبول والمشاركة" بحسب
-1
الظروف الوطنية ،في سياق االحترام الكامل للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية .ويعنى احترام الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية عملية مستمرة إلقامة الترتيبات الجارية للمنافع المتبادلة ،بين المستخدمين وحائزي المعارف التقليدية
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،من أجل بناء الثقة ،والعالقات الطيبة ،والفهم المتبادل ،والحيز الثقافي المتبادل ،وتبادل
المعارف ،وانشاء معارف جديدة والمصالحة ويتضمن المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،مع
مراعاة التشريعات الوطنية والقوانين العرفية ،والبروتوكوالت المجتمعية وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،
وينبغى أن يدعم وأن يصبح جزءا ال يتج أز من إقامة عالقة بين المستخدمين وموردى المعارف التقليدية.
ومن غير العملي اقتراح نهج "واحد يناسب الجميع" "للموافقة المسبقة عن علم" ،أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم"
-9
أو "القبول والمشاركة" للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالحصول على المعارف التقليدية التي في حيازتها،
ولذلكُ ،يقصد أن تستخدم هذه المب ادئ التوجيهية مع مراعاة الظروف الوطنية والمحلية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
المعنية.
 -71وينبغي إيالء األهمية الواجبة للقوانين العرفية ،والبروتوكوالت المجتمعية ،والممارسات والعمليات العرفية لصنع القرار
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،فضال عن التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالجوانب اإلجرائية والموضوعية لعملية
الموافقة للحصول على المعارف التقليدية.
 -77ومنح "الموافقة المسبقة عن علم" ،أو"الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" أو "القبول والمشاركة" ،تبعا للظروف الوطنية،
لمستخدمي المعارف التقليدية ،ما لم يتفق على خالف ذلك بشكل متبادل ،يتيح مجرد االستخدام المؤقت لهذه المعارف التقليدية
للغرض الذي منحت من أجله.
با -

التقاسم العادل والمنصف للمنافع

 -76ينبغي أن تحصل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على منافع عادلة ومنصفة نظير استخدام المعارف التقليدية
التي في حيازتها وذلك على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة.
 -73وينبغي أن يشمل تقاسم المنافع وسيلة لالعتراف بمساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وتعزيزها في حفظ
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،بما في ذلك من خالل دعم نقل المعارف التقليدية بين األجيال.
 -74وينبغي أن يكون تقاسم المنافع عادال ومنصفا داخل المجموعات المعنية وفيما بينها ،مع مراعاة اإلجراءات ذات
الصلة على مستوى المجتمعات ،وحسب االقتضاء االعتبارات الجنسانية واعتبارات العمر/االعتبارات بين األجيال.
جيم –
-75

اإلبالغ عن الحصول غير المشروع ومنعه

ينبغي وضع أدوات لمنع الحصول غير المشروع على المعارف التقليدية واستخدامها واإلبالغ عنه.
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 -72وعند عدم وضع األدوات والتدابير ،ينبغي لألطراف أن تتخذ اإلجراءات المناسبة بحيث يتم الحصول على المعارف
التقليدية وفقا "للموافقة المسبقة عن علم" ،أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" ،أو "القبول والمشاركة" ،وفقا للظروف الوطنية،
لحائزي هذه المعارف التقليدية ،لضمان وضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة.
ثالثا -

االعتبارات اإلجرائية "للموافقة المسبقة عن علم" أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن
علم" أو "القبول والمشاركة" تبعا للظروف الوطنية والشروط المتفق عليها
بصورة متبادلة لتقاسم المنافع
ألف  -السلطات المعنية وعناصر أخرى

 -71قد تكون الموافقة أو القبول واعداد الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة من أجل التقاسم العادل والمنصف للمنافع
ضرورية على مختلف المستويات ،تبعا للظروف الوطنية والتنظيم الداخلي المتنوع لمختلف الشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية ،وقد تتضمن:
(أ)

سلطة مختصة على المستوى الوطني أو دون الوطني؛

(ب)

السلطات المختصة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

عناصر عمليات "الموافقة المسبقة عن علم" أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" أو"القبول والمشاركة"،
(ج)
وفقا للظروف الوطنية بما في ذلك:

(د)

()7

طلب مكتوب بطريقة ولغة يفهمها حائز المعارف التقليدية؛

()6

عملية وصنع قرار مشروعا ومالئما من الناحية الثقافية ،بما في ذلك اآلثار االجتماعية والثقافية
واالقتصادية الممكنة؛

()3

معلومات كافية ومتوازنة من مصادر مختلفة متاحة بلغات الشعوب األصلية أو بلغات محلية
تستخدم مصطلحات تفهمها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وتشمل ضمانات تكفل أن
يكون لدى جميع األطراف في اتفاق معين نفس الفهم للمعلومات والمصطلحات المتاحة؛

()4

تحديد أوقات ومواعيد نهائية مناسبة من الناحية الثقافية؛

()5

التنفيذ والرصد؛

نموذج مع مراعاة اإلجراءات الممكنة المطلوبة من المستخدمين المحتملين للمعارف التقليدية؛

"الموافقة المسبقة عن علم" أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" ،أو "القبول والموافقة" ،وفقا للظروف
(ه)
الوطنية ،الممنوحة/المحددة على أساس الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والتي تضمن التقاسم العادل والمنصف للمنافع؛
(و)

عملية تشاورية مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

إيالء االعتبار الواجب للقوانين العرفية ،والبروتوكوالت المجتمعية ،والممارسات والعمليات العرفية لصنع
(ز)
القرار للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
(ح)

إجراءات الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ،وفقا للتشريعات الوطنية.
با -

احترام البروتوكوالت المجتمعية والقانون العرفي

 -71يمكن أن تلعب البروتوكوالت المجتمعية والقوانين العرفية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،دو ار في عمليات
الحصول على المعارف التقليدية والتقاسم العا دل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف .ويمكن أن تسهم في
اليقين القانوني ،والشفافية وامكانية التنبؤ بخصوص عمليات الحصول على "الموافقة المسبقة عن علم" ،أو "الموافقة الحرة
والمسبقة عن علم" أو "القبول والمشاركة" للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ولتحديد الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
لتقاسم المنافع ،وفقا للتشريعات الوطنية.
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 -79وتمثل البروتوكوالت المجتمعية مصطلحا يغطي مجموعة عريضة من التعبيرات ،والتوضيحات ،والقواعد والممارسات
التي وضعتها المجتمعات المحلية لتحديد الكيفية التي تتوقع بها مشاركة أصحاب المصلحة اآلخرين معها .وقد تشير إلى
القوانين العرفية وكذلك القوانين الوطنية أو الدولية لتؤكد حقوقها في أن تعامل وفقا لمجموعة معينة من المعايير .وتساعد
المعلومات التفسيرية ،والعوامل ذات الصلة ،وتفاصيل القوانين العرفية والسلطات التقليدية ،أصحاب المصلحة اآلخرين على فهم
القيم المجتمعية والقوانين العرفية على نحو أفضل .وتتيح البروتوكوالت المجتمعية للمجتمعات المحلية فرصة التركيز على
تطلعاتها اإلنمائية فيما يتعلق بحقوقها وتوضح لها وللمستخدمين فهم تراثها البيولوجي الثقافي ومن ثم تحديد األساس الذي
ستتعامل به مع مجموعة من أصحاب المصلحة .وبالنظر في الترابط بين حقوقها على أراضيها ،ووضعها االجتماعي
االقتصادي الحالي ،وشواغلها البيئية ،وقوانينها العرفية ومعارفها التقليدية ،فإن هذه المجتمعات ستكون في وضع أفضل لتحديد
130
كيفية التفاوض مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة.
-61

وقد تحتوي البروتوكوالت المجتمعية على معلومات عن ما يلي ،على سبيل المثال ال الحصر:
(أ)

هوية المجتمع؛

(ب)

تاريخ المجتمع؛

(ج)

االعتبارات اإلقليمية للمجتمع؛

استخدام الممارسات الهامة من الناحية الثقافية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
(د)
والتنظيم االجتماعي وعمليات صنع القرار (والتي تكون في الغالب إجراءات جماعية لصنع القرار على مستوى المجتمع).
 -67ويمكن أن تساعد البروتوكوالت المجتمعية في تناول أي عدد من المسائل المجتمعية .ويمكن أن توضح أيضا عددا
من الشواغل المهمة للمجتمعات ،ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ،من قبيل الكيفية التي تعتزم بها االضطالع بما يلي:
(أ)

حفظ التنوع البيولوجي؛

(ب)

استخدام الموارد البيولوجية النباتية والحيوانية على نحو مستدام؛

(ج)

إدارة التنوع البيولوجي المحلي واالنتفاع به؛

(د)

استخدام المعارف التقليدية وحمايتها واالنتفاع بها؛

تقديم اإلرشادات حول كيفية الحصول على "الموافقة المسبقة عن علم" ،أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن
(ه)
علم" ،أو "القبول والمشاركة" وفقاً للظروف الوطنية ،للحصول على المعارف التقليدية؛
(و)

(ز)
رابعا -

ضمان تنفيذ القوانين البيئية وغيرها من القوانين وفقاً للقوانين العرفية ،وعلى أساس التشريعات الوطنية؛

معالجة التنمية المستدامة على أراضيها.

االعتبارات المتعلقة بالحصول على المعارف التقليدية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع

 -66يمكن أن تشمل المنافع منافع نقدية وغير نقدية ،التي يتم تقاسمها على نحو عادل ومنصف مع الحائزين على
المعارف من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
 -11ومن أجل تحقيق تقاسم عادل ومنصف للمنافع ،ينبغي لألطراف ،والحكومات األخرى ومستخدمي المعارف التقليدية
مراعاة ما يلي:
ينبغي أن ترشد الشراكة والتعاون عملية إعداد الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل
(أ)
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية مع حائزي تلك المعارف التقليدية وفيما بينهم؛

130

انظر  http://www.unep.org/communityprotocols/protocol.aspو

http://www.unep.org/delc/Portals/119/publications/Community_Protocols_Guide_Policymakers.pdf
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للمنافع؛

(ب)

البروتوكوالت المجتمعية ،التي قد تقدم إرشادات من منظور المجتمعات بشأن التقاسم العادل والمنصف

ينبغي تقاسم المنافع التي ُيحصل عليها من استخدام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ،بما في ذلك
(ج)
نتائج البحوث ،قدر اإلمكان وعند االقتضاء بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ،مع حائزي المعارف التقليدية
المعنيين وفي أشكال مفهومة ومناسبة من الناحية الثقافية ،بغية بناء عالقات دائمة ،وتعزيز التبادالت الثقافية ،ونقل المعارف
والتكنولوجيا ،وأوجه التآزر ،والتكامل واالحترام؛
لدى وضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ،ينبغي لألطراف ،والحكومات األخرى وغيرهم ممن يسعون
(د)
إلى الحصول على المعارف التقليدية ضمان تمكن حائزي المعارف التقليدية من التفاوض على أساس عادل ومنصف وأن
يكونوا على علم تام بأية مقترحات ،بما في ذلك الفرص والتحديات المحتملة من أجل اتخاذ ق اررات مستنيرة؛
ينبغي أن تشكل "الموافقة المسبقة عن علم" ،أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" ،أو "القبول والمشاركة"
(ه)
وفقا للظروف الوطنية ،والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ،عقداً قانونيا بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية واألطراف
المقابلة في العقد؛
لدى وضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ،يمكن أن يقوم من يسعى إلى استخدام المعارف التقليدية
(و)
بإعادة التفاوض إذا تغير االستخدام تغي ار كبي ار عن الغرض األصلي ،بما في ذلك بشأن االستخدام التجاري الممكن للمعارف
التقليدية في إطار التشريعات الوطنية و/أو شروط العقد؛
ينبغي أن تحتوي "الموافقة المسبقة عن علم" ،أو "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" ،أو "القبول والمشاركة"،
(ز)
وفقا للظروف الوطنية ،والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ،على آليات للتظلم واالنتصاف للتصدي لعدم االمتثال ألحكامها.
اآلليات الممكنة لتقاسم المنافع
 -64قد تختلف آليات تقاسم المنافع تبعا لنوع المنافع ،والشروط المحددة والتشريعات الوطنية في البلد التي يتم فيه
الحصول على المعارف التقليدية في األصل ،ومضمون الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة وأصحاب المصلحة المعنيين.
وينبغي أن تكون آلية تقاسم المنافع مرنة ألنه ينبغي تحديدها من جانب الشركاء المعنيين بتقاسم المنافع وسوف تختلف على
أساس كل حالة على حدة.
 -65وقد ترغب األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات اإلقليمية المعنية في أن تنظر ،مع مراعاة الترتيبات اإلقليمية،
والقوانين النموذجية ،والقوانين الدولية والقوانين الوطنية ،في إنشاء صناديق استئمانية إقليمية أو أشكال أخرى من التعاون عبر
الحدود ،عند االقتضاء ،للمعارف التقليدية التي يتم حيازتها عبر الحدود ،للمعارف التقليدية التي تحوزها بلدان متعددة ،أو في
الحاالت التي ال يمكن فيها تحديد حائزي المعارف.
خامسا -

اإلبالغ عن الحصول غير المشروع ومنعه

 -62تعد هذه المبادئ التوجيهية طوعية بطبيعتها؛ ومع ذلك ،قد ترغب األطراف والحكومات األخرى في النظر في الحوافز
أو وسائل أخرى لتعزيز استخدام المبادئ التوجيهية في إعداد آليات وتشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى لتشجيع المؤسسات
الخاصة والعامة ،المهتمة باستخدام المعارف التقليدية على الحصول على "الموافقة المسبقة عن علم" ،أو "الموافقة الحرة
والمسبقة عن علم" ،أو "القبول والمشاركة" وفقا للظروف الوطنية ،للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تحوز المعارف
التقليدية ووضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لتقاسم المنافع من أجل الحصول على معارفها التقليدية أو استخدامها.
 -61ويمكن أن تتضمن تدابير االمتثال التي تدعم أيضا الحصول على "الموافقة المسبقة عن علم" ،أو "الموافقة الحرة
والمسبقة عن علم" ،أو "القبول والمشاركة" ،تبعا للظروف الوطنية ،للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل الحصول
على المعارف التقليدية التي تحوزها وتقاسم المنافع مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الستخدام المعارف التقليدية التي
تحوزها ما يلي:
(أ)

بناء القد ارت ،واذكاء الوعي وتبادل المعلومات فيما بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
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لألطراف؛
-61

(ب)

مدونات قواعد السلوك ومدونات أفضل الممارسات لدى المستخدمين؛

(ج)

بنود تعاقدية نموذجية للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لتعزيز اإلنصاف بين المواقف التفاوضية

(د)

معايير دنيا التفاقات الحصول وتقاسم المنافع.

وقد ترغب األطراف والحكومات األخرى في النظر فيما يلي:

الطابع المعقد للمعارف التقليدية والمسائل المتعلقة باألدلة في التقاليد القانونية العرفية ،يعني أن القانون
(أ)
العرفي قد يكون مناسبا لتسوية المنازعات الناشئة حول المعارف التقليدية ،إلى الحد الذي ال يتعارض فيها مع القانون الوطني؛
ينبغي أن تشرك السلطة الوطنية المختصة ،المنشأة وفقا للقانون الوطني ،مستخدمي المعارف التقليدية
(ب)
ومقدميها مبك ار في عملية الحصول ،وقد تحتاج إلى إعادة النظر في موافقتها على طلب إثر شكوى من إحدى الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية المعنية؛
تشجيع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على حل الخالفات داخليا وفقا للقانون العرفي أو عمليات
(ج)
تسوية المنازعات البديلة في حاالت النزاعات المتعلقة بالحصول على معارفها التقليدية واستخدامها .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن
للسلطة الوطنية المختصة أن تلعب دو ار في تسهيل الحلول البديلة لفض النازعات.
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المقرر - 39/31

المادة (8ي) واألحكام المتصلة بها :المسائل األخرى المتعلقة ببرنامج العمل

ألف  -حوار متعمق بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة األخرى

إن مؤتمر األطراف،
إذ يالحظ أن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة (8ي) واألحكام المتصلة بها قد أجرى في اجتماعه
التاسع حوا اًر متعمقاً بشأن موضوع "التحديات والفرص الممكنة للتعاون الدولي واإلقليمي في حماية المعارف التقليدية المتبادلة
الطبيعة/أمنا األرض"،
عبر الحدود من أجل تعزيز المعارف التقليدية والوفاء باألهداف الثالثة لالتفاقية ،في انسجام مع
ّ

يشجع األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
-3
وأصحاب المصلحة ،ويطلب إلى األمين التنفيذي ،النظر في المشورة والتوصيات المتعلقة بهذا الحوار ،والمرفقة بتقرير الفريق
العامل 131،لدى تنفيذ مجاالت العمل ذات الصلة في االتفاقية ،بما فيها المهام  7و 31و 31و 35من برنامج العمل المتعلق
بالمادة (8ي) واألحكام المتصلة بها؛
يقرر أن موضوع الحوار المتعمق الذي سيجرى ،رهناً بجدول أعمال االجتماع والوقت المتاح ،في االجتماع
-1
العاشر للفريق العامل المعني بالمادة (8ي) واألحكام المتصلة بها ،ينبغي أن يكون:
"مساهمة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ خطة التنمية
المستدامة لعام  1111مع التركيز بوجه خاص على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام".
با -

مسرد المصطلحات والمفاهيم الرئيسية ذات الصلة السرتخدامها فري سرياق المرادة (8ي)
واألحكام المتصلة بها

إذ يالحظ أن الوضوح في المصطلحات والمفاهيم في سياق المادة (1ي) واألحكام المتصلة بها يمكن أن يساعد في
التنفيذ الفعال والمستمر للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها ،حسب االقتضاء ووفقا للتشريعات الوطنية ،من أجل تحقيق الهدف
 71من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بحلول عام ،6161
يوصي بمواصلة النظر في مسرد المصطلحات والمفاهيم األساسية 132من ِقبل الفريق العامل المعني بالمادة
-7
(1ي) واألحكام المتصلة بها في اجتماعه العاشر للسماح لألطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة أن تضمن
المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عند النظر في المسرد المقترح؛
يطلب إلى األمين التنفيذي أن يتيح مسودة مسرد المصطلحات والمفاهيم األساسية للمراجعة من قبل النظراء
-6
م ن األطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لمزيد من الصقل ،قبل االجتماع
العاشر للفريق العامل المعني بالمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها ،بغية اعتماده في االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.

131

.UNEP/CBD/COP/13/3

 ،UNEP/CBD/COP/13/17 132المرفق األول "مسرد المصطلحات والمفاهيم الرئيسية الستخدامها في سياق المادة (1ي) واألحكام
المتصلة بها".
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جيم -

التوصيات من منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية
موجهة إلى االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

إذ يشير إلى المقرر  76/76واو بشأن مصطلح "الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"،
واذ يحيط علما بالتوصيات الواردة في الفقرتين  62و 61من تقرير منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب
133
األصلية عن دورته العاشرة؛
يدعو مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية
-7
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها إلى أن ينظر في اتخاذ مقرر لتطبيق المقرر  76/76واو الصادر عن
مؤتمر األطراف ،مع تغيير ما يلزم تغييره؛
عشر

134

يحيط علما بتوصيات منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية عن دورتيه الثالثة
-6
135
والرابعة عشر ،ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يواصل إبالغ المنتدى الدائم عن التطورات ذات االهتمام المتبادل.
دال -

المهمة  65من برنامج العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ المادة (8ي) واألحكام المتصلة بها:
مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات إلعادة توطين المعارف األصلية والتقليدية
136

التوجيهية الطوعية إلعادة توطين
يحيط علما بالتقدم المحرز في وضع مبادئ روتسوليهيرساجيك
-7
المعارف التقليدية لل شعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،المرفقة
بالمقرر الحالي ،وتحديدا بالهدف والغرض منها ،وبنطاقها والمبادئ اإلرشادية إلعادة التوطين؛
137

والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،
يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات المعنية،
-6
وأصحاب المصلحة المهتمة أو المشاركة في إعادة توطين المعارف التقليدية إلى تزويد األمين التنفيذي بمعلومات عن
الممارسات الجيدة واإلجراءات المتخذة على مختلف المستويات ،بما في ذلك من خالل عمليات التبادل بين المجتمعات إلعادة
التوطين ،وتلقي واستعادة المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
-3

يطلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي:

تجميع المعلومات الواردة عن الممارسات الجيدة واإلجراءات ،على النحو المشار إليه في الفقرة  6أعاله،
(أ)
واتاحة التجميع كي ينظر فيه الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها في
اجتماعه العاشر؛

 133انظر الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام  ،6177الملحق رقم  ،(E/2011/43-E/C.19/2011/14) 63المتاح على
الموقع التالي http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/C.19/2011/14 :والتصويب  7المتاح على الموقع التالي:
.http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/C.19/2011/14/Corr.1
 134المرجع نفسه ،6174 ،الملحق رقم  ،(E/2014/43-E/C.19/2014/11) 63المتاح على الموقع التالي:
 ،http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/C.19/2014/11والتصويب  7المتاح على الموقع التالي:
.http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/2014/43/Corr.1
 135المرجع نفسه ،6175 ،الملحق رقم  (E/2015/43-E/C.19/2015/10) 63المتاح على الموقع التالي:
.http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/2015/43
 136يعنى هذا التعبير باللغة التقليدية المحلية " ،Maya Kaqchikelأهمية العودة إلى مكان المنشأ".
 137يمكن أن تشمل كيانات مثل المتاحف ،والجامعات ،والمعشبات ،وحدائق النبات وحدائق الحيوان ،وقواعد البيانات ،والسجالت،
ومصارف الجينات ،والمكتبات ،والمحفوظات ،وخدمات المعلومات ،والمجموعات العامة والخاصة والكيانات األخرى التي تخزن أو تأوي
معارف تقليدية ومعلومات ذات الصلة.
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إعداد مشروع منقح لمبادئ روتسوليهيرساجيك التوجيهية الطوعية إلعادة توطين المعارف التقليدية للشعوب
(ب)
األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،مع مراعاة التطورات في مختلف الهيئات
الدولية ،والصكوك ،والبرامج ،واالستراتيجيات ،والمعايير ،والمبادئ التوجيهية ،والتقارير والعمليات ذات الصلة على النحو
المشار إليه في الفقرة  5من المرفق ،واستنادا إلى ما يلي )7( :تحليل للمعلومات الواردة على النحو المشار إليه في الفقرة 6
أعاله؛ ( )6تقرير اجتماع الخبراء المعني بإعادة توطين المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
المستدام؛ 138و( ) 3المرفق بالمقرر الحالي الذي يحتوي على هدف وغرض ونطاق إعادة التوطين والمبادئ اإلرشادية المتعلقة
به؛
يطلب إلى الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها ،في
-4
اجتماعه العاشر ،أن يستكمل مشروع المبادئ التوجيهية كي ينظر فيها ويعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر.

مرفق
التقدم المحرز في إعداد مبادئ روتسوليهيرساجيم التوجيهية الطوعية إلعادة توطين المعارف التقليدية للشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
مقدمة
اعترف المجتمع الدولي باالعتماد الوثيق والتقليدي للكثير من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على الموارد
-7
البيولوجية ،وال سيما في ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي .وهناك أيضا اعتراف واسع النطاق بالمساهمة التي يمكن أن تقدمها
المعارف التقليدية لكل من حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام – وهما هدفان أساسيان لالتفاقية – والحاجة إلى ضمان
التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية .ولهذا السبب ،تعهدت األطراف في االتفاقية ،في المادة (1ي)،
باحترام وصون وحفظ المعارف واالبتكارات والممارسات (التي يشار إليها فيما بعد بالمعارف التقليدية) ذات الصلة بحفظ التنوع
البيولوجي واستخدامه المستدام ،وتشجيع استخدامها على أوسع نطاق.
ولمعالجة التنفيذ الفعال للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها ،اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ،في
-6
المقرر  ،72/5برنامج العمل المتعلق بالمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها ،بما في ذلك المهمة  ،75والذي طلب إلى الفريق
العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها ،أن يعد مبادئ توجيهية من شأنها أن تيسر إعادة
توطين المعلومات ،بما في ذلك الملكية الثقافية ،وفقا للفقرة  6من المادة  71من اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل تيسير
استعادة المعارف التقليدية للتنوع البيولوجي.
ونظر مؤتمر األطراف كذلك في المهمة قيد البحث في مقرره  ،43/71الفقرة  ،2وفي مقرره  74/77دال ،المرفق،
-3
واعتمد اختصاصات لتحقيق التقدم في المهمة حيث أوضح:
"الغرض من المهمة  75هو إعداد مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات التي ستيسر تعزيز عملية إعادة توطين
المعارف األصلية والتقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،بما في ذلك المعارف األصلية والتقليدية
المرتبطة بالملكية الثقافية ،وفقا للمادة (1ي) والفقرة  6من المادة  71من االتفاقية ،من أجل تيسير استعادة المعارف التقليدية
المتعلقة بالتنوع البيولوجي".
وتستند المبادئ التوجيهية إلعا دة توطين المعارف التقليدية إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف،
-4
بما في ذلك الفقرة  63من مدونة السلوك األخالقي "تغاريوايي:ري" لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية
والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 139،فضال عن المقرر  72/1فيما يتعلق بالسجالت وقواعد
البيانات.

138

139

.UNEP/CBD/WG8J/9/INF/4
المقرر  ،46/71المرفق.
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وتأخذ المبادئ التوجيهية في االعتبار مختلف الهيئات الدولية ،والصكوك ،والبرامج ،واالستراتيجيات ،والمعايير،
-5
والمبادئ التوجيهية ،والتقارير ،والعمليات ذات الصلة ،وأهمية تحقيق التجانس والتكامل والتنفيذ الفعال ،بما في ذلك إعالن األمم
المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 140،وخاصة المادة  ،37فضال عن المواد األخرى ذات الصلة؛ وعلى وجه التحديد
التفويض الممنوح لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن الملكية الثقافية ،فضال عن التفويض الممنوح للمنظمة
العالمية للم لكية الفكرية التي تتعامل مع قضايا الملكية الفكرية .وعلى ذلك ،فإنها تبرز أهمية التعاون الدولي إلعادة توطين
المعارف التقليدية ،بما في ذلك من خالل إتاحة الحصول على المعارف التقليدية والمعلومات ذات الصلة للشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية ،لتيسير إعادة توطين المعارف التقليدية ذات الصلة بالحفظ واالستخدام المستدام ،من أجل مساعدة هذه
المجتمعات في مجال المعارف واإلحياء الثقافي.
األهداف
يتمثل هدف هذه المبادئ التوجيهية في تيسير إعادة توطين المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
-2
التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،بما في ذلك المعلومات ذات الصلة،
وفقا للمادة (1ي) والفقرة  6من المادة  71من االتفاقية ،من أجل تيسير استعادة المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع
البيولوجي واستخدامه المستدام ،ودون فرض حدود أو قيود على استخدامه المستمر والحصول عليه.
وقد تساعد المبادئ التوجيهية أيضاً على التنفيذ الفعال لخطة العمل العالمية المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام
-1
للتنوع البيولوجي ،التي وافق عليها مؤتمر األطراف في مقرره  76/76باء.
الغرض
ترمي هذه المبادئ التوجيهية إلى أن تكون إرشادات عملية لألطراف ،والحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية،
-1
والمتاحف ،والجامعات ،والمعشبات ،وحدائق النبات وحدائق الحيوان ،وقواعد البيانات ،والسجالت ،ومصارف الجينات،
والمكتبات ،والمحفوظات وخدمات المعلومات ،والمجموعات الخاصة وغير ذلك من الكيانات التي تخزن أو تأوي المعارف
التقليدية والمعلومات ذات الصلة ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،في جهودها الرامية إلى إعادة توطين المعارف
التقليدية والمعلومات ذات الصلة.
141

وهي تشكل دليالً للممارسات الجيدة التي يلزم تفسيرها مع مراعاة التنوع السياسي والقانوني واالقتصادي والبيئي
-9
والثقافي ،حسب مقتضى الحال ،لكل طرف وكيان وللشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وتطبيقها في سياق مهمة كل
منظمة ،والمجموعات والمجتمعات ذات الصلة ،مع مراعاة البروتوكوالت المجتمعية واإلجراءات األخرى ذات الصلة.
-71

وليست هذه المبادئ التوجيهية إلزامية أو نهائية.

 -77ونظ ار للتنوع السياسي والقانوني واالقتصادي والبيئي والثقافي للدول والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،فمن غير
المحتمل أن تغطي هذه المبادئ التوجيهية جميع القضايا التي قد تنشأ خالل الممارسات المهنية .بيد أنه ينبغي لها أن توفر
إرشادات للجهات الراغبة في متابعة عملية إعادة التوطين.
وينبغي أن تمكن المبادئ التوجيهية العاملين في مجال إعادة التوطين ،بمن فيهم المهنيون فى مجال المعلومات ،من
-76
اتخاذ أحكام سليمة بخصوص االستجابات المالئمة ألي قضية من القضايا ،أو تقدم بعض األفكار عن ُسبل المساعدة إذا
تطلب األمر توفير المزيد من الخبرة.
 -73وينبغي أن تساعد المبادئ التوجيهية الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في استعادة واحياء معارفها التقليدية ذات
الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

 140قرار الجمعية العامة رقم  ،695/27المرفق.
 141بما في ذلك الحكومات دون الوطنية واإلدارات الحكومية التي قد تحتفظ بمعارف تقليدية للمجتمعات األصلية و/أو المحلية وما يتصل
بها من معلومات ذات صلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
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النطاق
 -74تسري هذه المبادئ التوجيهية على المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تجسد أساليب الحياة
التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،بما في ذلك المعلومات ذات الصلة 142،ضمن نطاق اتفاقية
التنوع البيولوجي.
المبادئ اإلرشادية إلعادة التوطين
-75

تتيسر عملية إعادة التوطين على أفضل وجه باالستناد إلى المبادئ واالعتبارات التالية:

تطوير العالقات الجارية مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل بناء الثقة والعالقات الجيدة
(أ)
والفهم المتبادل وفضاءات مشتركة بين الثقافات وتبادل المعارف والمصالحة؛
تكريس االعتراف واالحترام لوجهات نظر الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عن العالم ،وآرائها عن نشأة
(ب)
الكون ،وقيمها ،وممارساتها ،وقوانينها العرفية ،وبروتوكوالتها المجتمعية ،وحقوقها ومصالحها؛ مع إيالء االحترام الواجب
للمعايير الدولية؛
استعداد المؤسسات التي تحتفظ بالمعارف التقليدية والمعلومات ذات الصلة والمتعلقة بالحفظ واالستخدام
(ج)
المستدام إلعادة التوطين ،بما في ذلك االستعداد للتعاون مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل وضع التدابير
المالئمة؛
مساعدة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على االستعداد الستقبال المعارف التقليدية والمعلومات ذات
( د)
الصلة المستعادة والمح افظة على سالمتها بوسائل مالئمة من الناحية الثقافية ،على النحو الذي تحدده هذه الشعوب
والمجتمعات؛
واسع؛

( ه)

النظر في التدابير الالزمة إلعادة توطين المعارف التقليدية المتاحة بالفعل للجمهور والمنتشرة على نطاق

االعتراف بأهمية إعادة توطين المعارف التقليدية والمعلومات ذات الصلة السرية أو المقدسة ،أو المراعية
(و)
للمنظور الجنساني أو الحساسة ،بوصفها أولوية من أولويات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وعلى النحو الذي تحدده
هذه الشعوب والمجتمعات؛
يمكن تعزيز إعادة التوطين من خالل إذكاء الوعي وتحسين الممارسات المهنية لدى العاملين في مجال
( ز)
إعادة التوطين ،بمن فيهم المهنيون فى مجال المعلومات ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وفقا ألفضل ممارسات
المعايير األخالقية ،بما في ذلك مدونة السلوك األخالقي "تغاريوايي:ري" لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات
143
األصلية والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
تشمل إعادة التوطين االعتراف بالجهود التي تبذلها المجتمعات فيما بينها ودعم هذه الجهود الرامية إلى
(ح)
استعادة المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

 142قد تشمل المعلومات ذات الصلة معلومات عن أماكن تجميع المعارف التقليدية وتوقيت ذلك والجهات التي ُجمعت منها وألي غرض،
عندما ال تكون سرية.
143
انظر المقرر  46/71والمتاح على الموقع التالي.https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=12308 :
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إن مؤتمر األطراف،

المقرر  - 11/31حشد الموارد

إذ يحيط علما بتقرير حلقة العمل الدولية للخبراء التقنيين المعنية بتحديد االستثمارات واآلثار المحلية والدولية ذات
الصلة بالتنوع البيولوجي والوصول إليها وجمعها وتجميعها 144،التي ُعقدت في مكسيكو سيتي من  5إلى  1مايو/أيار ،6175
وكذ لك بتقرير الرئيسين المشاركين لحلقة العمل الحوارية بشأن تقييم دور العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
في حفظ التنوع البيولوجي وحشد الموارد 145،التي ُعقدت في باناجاكل ،غواتيماال ،من  77إلى  73يونيه/حزيران ،6175

واذ يعرب عن تقديره لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (BIOFINوكذلك لمركز
 SwedBioلتنظيمهما حلقة عمل المكسيك وحلقة عمل غواتيماال ،وكذلك لحكومتي المكسيك وغواتيماال ،على التوالي ،على
استضافتهما لحلقتي العمل ،والى االتحاد األوروبي وحكومات ألمانيا واليابان والسويد وسويس ار لما قدموه من دعم مالي وتقني،
واذ يقر بتأثير الفجوة المالية على التقدم الذي تحرزه األطراف في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،
واذ يشير إلى المقرر  ،3/76وتحديداً األهداف المشار إليها في الفقرات (7أ) إلى (ه) و،6

واذ يشدد على ضرورة مواصلة بذل الجهود من أجل حشد الموارد واستخدامها لصالح التنوع البيولوجي بطريقة فعالة
من جميع المصادر،
واذ يرحب بالمساهمات المالية التي قدمتها حكومة اليابان واالتحاد األوروبي ،والمساهمات العينية التي قدمتها
حكومات أنتيغوا وبربودا ،وجزر البهاما ،وبيالروس ،وكابو فيردي ،وجزر كوك ،وغابون ،وجورجيا ،والهند ،واألردن ،وناميبيا،
ونيكاراغوا ،وباراغواي ،وبيرو ،والفلبين ،وسري النكا ،وأوغندا ،وبتعاون مركز رابطة أمم جنوب شرق آسيا للتنوع البيولوجي،
وأمانة الجماعة الكاريبية ،وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ ،إلتاحة بناء القدرات والدعم التقني بشأن اإلبالغ المالي
وحشد الموارد،
واذ يشير إلى الدور الهام الذي تقوم به االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي كأساس لتحديد
االحتياجات الوطنية من التمويل واألولويات ،ولحشد الموارد المالية من جميع المصادر بطريقة فعالة ،بما في ذلك حسب
االقتضاء ،بهدف تنفيذ البروتوكولين في إطار االتفاقية ومن أجل التنفيذ المتآزر لالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
واذ يقر بأهمية تعميم التنوع البيولوجي لحشد الموارد واالستخدام الفعال للموارد المالية لكونه يشجع على استخدام
الموارد الحالية بصورة أكثر كفاءة،

واذ يقر أيضا بأن الدعم الذي قدمته مبادرة تمويل التنوع البيولوجي كان له دور رئيسي في تعميم األنشطة المتصلة
بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي في البلدان التي تدعمها مبادرة تمويل التنوع البيولوجي،
النهج القائمة لرصد وتقييم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تقتضي
واذ يقر كذلك بأن ُ
وضع منهجيات محددة ،بما في ذلك دراسات الحالة ،ومشاريع تجريبية والدراسات المرتبطة بها ،لتحسين المنهجيات ،واذ يشير
في هذا الصدد إلى الفقرة  31من المقرر ،3/76
واذ يدرك المساهمة المحتملة لتنفيذ الهدف  3من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في حشد الموارد المالية،
اإلبالغ المالي

-7

يحيط علما مع التقدير بالمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي؛

يحيط علما بتحليل المعلومات التي قدمتها األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي ،وال سيما التقدم المحرز
-6
نحو تحقيق األهداف المعتمدة في المقرر  ،3/76وبضرورة تقييم مدى توفير الموارد المالية بمزيد من التفصيل ،بما يتماشى مع
إطار اإلبالغ المالي وفي سياق المادة 61؛
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يحيط علماً مع القلق بعدم كفاية المعلومات التي ُج ّمعت من أطر اإلبالغ المالي المقدمة من األطراف،
-3
والتي تقيد األس اس الالزم إلجراء تقييم شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف ،مع األخذ في الحسبان أن األهداف ينبغي أن
يدعم بعضها بعضا ،وفي هذا السياق ،يحيط علما بما يلي:
التقدم الذي أحرزته األطراف المبلغة في تحقيق األهداف (7أ) و(7ب) و(7ج) من المقرر  ،3/76فضال
(أ)
عن اإلبالغ عن تقييمها و/أو تقديراتها للقيم المتأصلة ،اإليكولوجية ،والجينية ،واالجتماعية االقتصادية ،والعلمية ،والتعليمية،
والثقافية ،والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته ،عمال بالهدف (7د)؛
التقدم المحدود الذي أحرزته األطراف المبلغة في اإلبالغ عن احتياجاتها من التمويل ،والفجوات،
(ب)
واألولويات ،عمال بالهدف (7ج) ،وفي اإلبالغ عن خططها الوطنية للتمويل ،عمال بالهدف (7د)؛
يشدد على أن التقدم المحدود في تحقيق الهدفين (7ج) و(7د) سيؤثر سلبيا على تقييم التقدم المحرز نحو
-4
تحقيق الهدفين (7ه) و(7أ)؛
-5
الموارد المالية
النامية وكذلك
األهداف تدعم

يحث األطراف على بذل ا لمزيد من الجهود من أجل تحقيق األهداف ،بما في ذلك مضاعفة إجمالي تدفقات
الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي إلى البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة
البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،على النحو الوارد في الهدف (7أ) ،مع األخذ في الحسبان أن
بعضها بعضا؛

يحث األطراف التي لم تقدم حتى اآلن معلومات خط األساس الالزمة على أن تفعل ذلك وأن تبلغ عن
-2
التقدم المحرز مقابل أهداف حشد الموارد بحلول  7يوليه/تموز  ،6171باستخدام إطار اإلبالغ المالي ،ويدعو األطراف إلى أن
تقوم ،حسب االقتضاء ،بتحديث أطرها لإلبالغ المالي كلما توفرت البيانات المؤكدة/النهائية لعام  ،6175بهدف تحسين متانة
البيانات؛
يحث األطراف التي استكملت تنقيح وتحديث استراتيجيتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي على
-1
تحديد احتياجاتها من التمويل والثغرات واألولويات ،باالستناد ،حسب االقتضاء ،إلى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
المنقحة للتنوع البيولوجي ومعلومات تكميلية أخرى ،وأن تضع وتنفذ خططها المالية الوطنية من أجل التنفيذ الفعال
لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي ،على سبيل األولوية ،وأن تقدم تقري ار بهذا الشأن بحلول 7
يوليه/تموز  ،6171وذلك حيثما أمكن؛
يطلب إلى األمين التنفيذي ،بما يتماشى مع الفقرتين  62و 61من المقرر  ،3/76إتاحة إطار اإلبالغ
-1
146
المالي الخاص بالجولة الثانية من اإلبالغ على اإلنترنت بحلول  7يوليه/تموز  ،6171ويدعو األطراف إلى أن تبلغ،
باستخدام إطار اإلبالغ المالي على اإلنترنت ،عن مساهماتها اإلضافية في الجهود الجماعية لتحقيق األهداف العالمية لحشد
الموارد ،مقابل خط األساس المحدد ،باالقتران مع تقاريرها الوطنية السادسة ،بحلول  37ديسمبر/كانون األول 6171؛
يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي إعداد تقييم وتحليل محدث للتقارير المالية المستلمة من أجل تقديم صورة
-9
أشمل عن التقدم اإلجمالي المحرز عالميا نحو تحقيق األهداف العالمية ،بما في ذلك تحليل االختالفات في الُنهج المنهجية،
لكي تنظر فيهما الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني ،بغية تقديم توصيات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛
بنا القدرات والدعم التقني
 -71يدعو المنظمات والمبادرات ذات الصلة ،بما في ذلك مبادرة تمويل التنوع البيولوجي ،إلى تقديم الدعم التقني
وبناء القدرات لألطراف المهتمة والمؤهلة من البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان
التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،في مجال تحديد االحتياجات من التمويل والفجوات واألولويات ،ووضع وتنفيذ استراتيجيات
وطنية لحشد الموارد ولإلبالغ المالي؛
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 -77يرحب بإنشاء الوحدات اإلقليمية لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي في اتفاقية التنوع البيولوجي كوسيلة لتقديم
الدعم التقني إلى البلدان المهتمة التي لم تدعمها مبادرة تمويل التنوع البيولوجي في مجال تقييم احتياجاتها من التمويل،
والفجوات ،واألولويات وفي إعداد خططها الوطنية للتمويل؛ ويدعو األطراف من البلدان النامية ،وال سيما األطراف من أقل
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،إلى أن تبدي اهتمامها ،حسب
االقتضاء ،لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي ،ويشجع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي على أن تأخذ في االعتبار اإلطار المفاهيمي
للمنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية في العمل الذي تضطلع به مستقبالً؛
 -76يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والجهات المانحة ،التي هي في وضع يمكنها من القيام بذلك ،إلى
تقديم الدعم المالي والتقني لبناء القدرات من أجل تحديد احتياجات التمويل والفجوات واألولويات؛ ووضع وتنفيذ استراتيجيات
لحشد الموارد الوطنية؛ ولإلبالغ المالي ،بوسائل منها المرحلة الثانية من مبادرة تمويل التنوع البيولوجي ومبادرات أخرى؛
تعزيز نظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

يحيط علما بالعمل الذي تقوم به لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
-73
من أجل تحسين منهجية عالمات ريو ،ويشجع هذه اللجنة على مواصلة وتكثيف العمل على رصد الهدف  61من أهداف
أيشي بالتعاون مع لجنة السياسات البيئية التابعة للمنظمة ،مع التركيز على عالمات التنوع البيولوجي وتدفقات القطاع الخاص؛
 -74يحيط علما بالعمل الذي تضطلع به المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف لتتبع التدفقات المالية المتعددة
األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي واإلبالغ عنها ،ويشجعها على اإلسراع في إنجاز هذا العمل؛
 -75يشجع األطراف على أن تكرس ،حسب االقتضاء ،أو تحسن التعاون مع المكاتب والسلطات اإلحصائية
الوطنية أو اإلقليمية ،بهدف تعزيز أوجه التآزر مع عمليات توليد المعلومات الوطنية ،والمساهمة في جمع البيانات المالية
واإلبالغ عنها ،من أجل تجنب االزدواجية في العمل؛
 -72يدعو األطراف ،بهدف تحسين الشفافية والتمكين من قابلية التكرار ووضع إرشادات منهجية ،إلى أن توفر،
من خالل إطار اإلبالغ المالي ،أي معلومات وتعاريف منهجية إضافية مستخدمة؛
-71

يطلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي:

استكشاف ،من خالل فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية ،جدوى ربط اإلبالغ المالي
(أ)
بموجب االتفاقية بعملية الرصد الناشئة من أجل متابعة واستعراض االلتزامات المتعلقة بخطة عمل أديس أبابا ،بهدف تخفيف
عبء اإلبالغ الشامل لألطراف؛
تحديث ،حسب االقتضاء ،اإلرشادات الواردة في تقرير حلقة عمل المكسيك بأي معلومات منهجية جديدة يتم
(ب)
استالمها عمال بالفقرة  72أعاله والمصادر األخرى ذات الصلة ،بهدف تزويد األطراف بإرشادات طوعية محدثة من أجل تيسير
اإلبالغ المالي ،على النحو المتوخى في الفقرة (36ج) من المقرر 3/76؛
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العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 -71يرحب بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،
الواردة في المرفق بهذا المقرر؛
 -79يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،ومنظمات أصحاب المصلحة ذات الصلة إلى النظر في إعداد
مشاريع تجريبية بشأن مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية عن طريق استخدام العمليات القائمة مثل
العمل المتعلق بالمؤشرات ذات الصلة بالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام 147أو تنفيذ خطة العمل المتعلقة
باالستخدام المألوف المستدام 148،ويدعو كذلك األطراف إلى تقديم المعلومات ذات الصلة من خالل إطار اإلبالغ المالي إلى
األمين التنفيذي؛
 -61يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى أن تنظر ،حسب االقتضاء ،في إدراج
العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في وضع وتنفيذ خطط
تمويل وطنية من أجل التنفيذ الفعال لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي؛
 -67يطلب إلى األمين التنفيذي أن يجمع ويحلل المعلومات المتعلقة بالعمل الجماعي التي تلقتها األطراف من
خالل إطار اإلبالغ المالي والمصادر األخرى ذات الصلة ،وأن يضع ،مع مراعاة المبادئ التوجيهية الواردة في المرفق بهذا
المقرر وكذلك تقرير حلقة عمل غواتيماال 149،عناصر اإلرشادات المنهجية لتحديد ورصد وتقييم مساهمة الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية في تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،لينظر
فيها الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها في اجتماعه العاشر ،وبهدف وضع
الصيغة النهائية لإلرشادات المنهجية في االجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ واعتمادها في مؤتمر األطراف في اجتماعه
الرابع عشر؛
المعالم الرئيسية للتنفيذ الكامل للهدف  3من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 -66يحث األطراف والحكومات األخرى على اتخاذ تدابير من أجل تنفيذ الهدف  3من أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي  ،مع األخذ في االعتبار ،كإطار مرن ،المعالم الرئيسية التي اعتمدها مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر،
بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وغيرها من االلتزامات الدولية ذات الصلة ،ومع مراعاة الظروف االجتماعية االقتصادية
150
الوطنية؛
 -63يشير إلى دعوته لألطراف إلى اإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقيق هذه المعالم الرئيسية ،وكذلك أي معالم
رئيسية وجداول زمنية إضافية موضوعة على الصعيد الوطني ،في سياق الظروف والسياسات والقدرات الوطنية ،من خالل
تقاريرها الوطنية أو ،حسب االقتضاء ،من خالل إطار اإلبالغ على اإلنترنت عن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 6161-6177وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،ويدعو األطراف إلى أن تدرج أيضا معلومات عن الدراسات التحليلية الوطنية
التي تحدد الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي المرشحة لإللغاء أو اإلزالة التدريجية أو اإلصالح ،بما في ذلك اإلعانات ،والتي
تحدد الفرص المتاحة لتعزيز تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة اإليجابية ،مثل االعتراف بالشكل المناسب بالشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية التي تحفظ األراضي والمناطق ودعمها ،وغيرها من مبادرات الحفظ المجتمعية األخرى؛
 -64يحيط علما بعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن وضع مؤشرات لرصد الهدف  3من
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،ويدعو ،في جملة أمور ،لجنة السياسات البيئية للمنظمة إلى مواصلة وتكثيف هذا العمل لدعم
تنفيذ هذا الهدف من قبل األطراف؛
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 -65يطلب إلى األمين التنفيذي أن يجمع ويحلل المعلومات ذات الصلة ،بما في ذلك المعلومات المقدمة عمال
بالفقرة  63أعاله وكذلك الدراسات ذات الصلة المقدمة من قبل المنظمات والمبادرات الدولية ،بما في ذلك تحليل بشأن الكيفية
التي يسهم فيها تنفيذ الهدف  3من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي أيضا في تنفيذ الهدف  61من أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ،وأن يقدم التجميع والتحليل إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيها في اجتماعها الثاني؛
الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي

 -62يطلب إلى األمين التنفيذي أن يجمع ويحلل المعلومات ،بما في ذلك الممارسات الجيدة أو الدروس
المستفادة ،حول كيفية قيام األطراف  ،والحكومات األخرى ،والمنظمات الدولية ،والمنظمات التجارية الدولية وغيرها من أصحاب
المصلحة بالنظر ،وفقا للفقرة  72من المقرر  ،3/76في المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع
البيولوجي عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي ،وعند وضع ضمانات محددة األدوات لها؛
 -61يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يتيح المعلومات المطلوبة في الفقرة  62أعاله للفريق العامل المفتوح
العضوية المخصص للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها في اجتماعه العاشر ،بهدف وضع توصيات للنظر فيها من قبل الهيئة
الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني ،بشأن الكيفية التي يمكن بها ضمان تطبيق الضمانات المعالجة الفعالة لآلثار المحتملة
آلليات تمويل التنوع البيولوجي على الحقوق االجتماعية واالقتصادية وسبل عيش الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛
 -61يطلب إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر في اجتماعها الثاني في التحليل المجمع بموجب الفقرة 62
وتوصية الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها ،وأن تضع توصيات لتنفيذ المبادئ
التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات ،المعتمدة في المقرر  ،3/76للتصدي بفعالية لآلثار المحتملة آلليات تمويل التنوع
البيولوجي على العناصر المختلفة للتنوع البيولوجي ،فضال عن آثارها المحتملة على حقوق وسبل عيش الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر.

المرفق
المبادئ التوجيهية بشأن تقييم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

أهمية العمل الجماعي .يسهم العمـل الجمـاعي للشـعوب األصـلية والمجتمعـات المحليـة فـي تحقيـق الخطـة االسـتراتيجية
-7
للتنوع البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي .وعلى وجه الخصوص ،توفر المعارف التقليدية مسـاهمة مهمـة
لعمليات صنع القرار واإلبالغ .ومن المهم االعتراف بسبل ووسائل حيازة المعارف التقليدية ونقلها وادراجهـا بالكامـل عنـد اإلبـالغ
عن مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
خصوصية السياق .يعتبر رصد وتقييم مساهمة العمل الجماعي مسألة محددة السياق بدرجة كبيرة ،ويتطلبـان مجموعـة
-6
من الُنهج المنهجية التي يمكـن تطبيقهـا بطريقـة مصـممة خصيصـا وفقـا للظـروف المحليـة .وتـرد فـي التـذييل أدنـاه قائمـة إرشـادية
وغير حصرية لُنهج منهجية ممكنة.
تعدد القيم .ينبغي االعتراف بتعدد وجهات النظر والرؤى بشأن القيم ،على النحو الذي يتجلى في األدوار االجتماعية
-3
والعالقات االجتماعية البيولوجية الخاصة بكل إقليم وبكل نظام معارف عند تقييم مساهمة العمل الجماعي.

التعــدد والتكامــل المنهجيــان .يمكــن أن تولــد المنهجيــات المختلفــة بيانــات مختلفــة يمكــن اســتخدامها كمصــادر معلومــات
-4
تكميلية .ويمكن أن تربط المنهجيات التكميلية البيانات على نطاق أوسع بعمليات تقييم من أسفل إلى أعلى تنقل الجوانب المهمـة
من السياقات والرؤى الثقافية المحلية .ويمكن تنفيذ مشاريع تجريبية الختبار منهجيات متعددة.
توجه العمليات .ينبغي إشراك الشعوب األصلية والمجتمعـات المحليـة بالكامـل وبصـورة فعالـة فـي عمليـة وضـع وتطبيـق
-5
المنهجيات الرامية إلى تقييم أعمالها الجماعية.
الـروابط بالعمـل بشـأن االسـتخدام المـألوف المسـتدام .يمكـن أن يسـهم االعتـراف بمسـاهمة العمـل الجمـاعي وتقييمهـا فـي
-2
حمايــة وتعزيــز نقــل المعــارف التقليديــة واالبتكــارات والممارســات بــين األجيــال ،ألن عمليــة النقــل هــذه قائمــة علــى أعمــال جماعيــة
مرتبطة باالستخدام المألوف المستدام وحفظ التنوع البيولوجي.
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التذييل

قائمة إرشادية وغير حصرية لمنهجيات تقييم مساهمة العمل الجماعي
يقترح "اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي" ،الذي وضعته
(أ)
حكومــة بوليفيــا بــدعم مــن منظمــة معاهــدة التعــاون فــي منطقــة األمــازون ) ،(ACTOنهجــا يتكــون مــن ثــالث وحــدات ،ي ـربط بــين
151
النمذجة الجغرافية المكانية والتحليل المؤسسي والتقييم اإليكولوجي؛
والتقليدية؛

(ب)

يــنص الــنهج القــائم علــى األدلــة المتعــددة علــى عمليــة لحشــد المعــارف يمكــن أن تجمــع ُنظــم المعــارف العلميــة

تُعــد نظــم الرصــد والمعلومــات المجتمعيــة ) (CBMISحزمــة مــن الط ارئــق التــي وضــعتها المجتمعــات المحليــة
(ج)
على أساس احتياجاتها للرصد ،وتستخدم لرصد مؤشرات المعارف التقليدية في إطار االتفاقية؛
لـدى اتحــاد المنـاطق المحفوظــة بواسـطة المجتمعــات األصــلية والمحليـة عــدة أدوات وط ارئـق لتســجيل مســاهمة
( د)
العم ــل الجمـ ــاعي ،مثـ ــل رسـ ــم الخ ـ ـرائط بطريقـ ــة تشـ ــاركية ونظـ ــام المعلومـ ــات الجغرافيـ ــة ،وش ـ ـرائط الفيـ ــديو والقصـ ــص المصـ ــورة،
والبروتوك ـوالت المجتمعيــة البيولوجيــة الثقافيــة ،ومجموعــات أدوات للرصــد البيئ ــي وتقيــيم التهدي ــدات التــي تتع ــرض لهــا المن ــاطق
المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحلية.

151

انظر .UNEP/CBD/COP/12/INF/7
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إن مؤتمر األطراف،

المقرر - 13/31

اآللية المالية

إذ يشير الى المقررات وعناصر المقررات ذات الصلة بإإلرشاد الصادر لآللية المالية التى اعتمدها مؤتمر األطراف
من اجتماعه العاشر الى اجتماعه الثاني عشر؛
وبعد أن نظر في التوصية  1/7الصادرة عن االجتماع األول للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ؛

152

واذ يدرك الفرص المتاحة أمام التنفيذ التآزري لالتفاقية من خالل جملة أمور االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
للتنوع البيولوجي المحدثة ،وغير ذلك من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة فضال عن خطة عمل  6172للتنمية
المستدامة ،وأهداف التنمية 153المستدامة وخاصة الهدفين  74و 75من أهداف التنمية المستدامة.
وبعد أن نظر أيضا تقرير مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف،

154

وا ْذ يُشير إلى التفويض الممنوح لمرفق البيئة العالمية باعتباره الهيكل المؤسسي الذي أوكلت إليه االتفاقية بالعمل كآلية
مالية في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفقاً للمادة  ،67الفقرة  7بمذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس إدارة مرفق
البيئة العالمية؛
ألف-

إطار السنوات األربع ألولويات البرنامج الموجه نحو تحقيق النتائج ()1111-1168

يعتمد اإلرشاد الموحد لآللية المالية بما في ذلك إطار السنوات األربع ألولويات البرامج ()6166-6171
-7
لفترة التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية على النحو الوارد في المرفقين األول والثاني بهذا المقرر،
ويقرر سحب المقررات وعناصر المقررات السابقة من حيث صلتها باآللية المالية والقاصرة فقط على تلك األحكام ذات الصلة
باآللية المالية؛
يدعو مرفق البيئة العالمية ،والمشاركين في المرفق المستفيدين وغير المستفيدين والمنظمات الشريكة
-6
العالمية واإلقليمية ذات الصلة فضالً عن األمين التنفيذي إلى تعزيز التنفيذ الناجح إلطار السنوات األربع ألولويات البرامج
( )6161-6171لفترة التحديد السابعة لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية؛
يشجع مرفق البيئة العالمية على مواصلة وزيادة تعزيز البرمجة المتكاملة كوسيلة الستغالل الفرص للتآزر
-3
153
في تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى فضال عن خطة عمل  6131للتنمية المستدامة وأهداف التنمية
المستدامة وخاصة الهدفين  74و 75من أهداف التنمية المستدامة؛
وا ْذ يُحاط علماً بالتقييم األولي لخطة االعتماد ،يطلب من مرفق البيئة العالمية أن ينظر في تحسين طرقة
-4
للحصول بما في ذلك التمكين من مشاركة عدد من الوكاالت الوطنية األخرى من البلدان النامية استناداً إلى خبراته الخاصة بما
في ذلك استنتاجات هذا التقييم ومراعاة خبرات الصكوك المالية الدولية األخرى ذات الصلة بطرائق الحصول،

يطلب من مرفق البيئة العالمية إدراج المعلومات المتعلقة بالعناصر المفردة من اإلرشاد الموحد وخاصة
-5
إطار السنوات األربع الموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات البرامج ،في تقاريره القادمة لمؤتمر األطراف؛
يؤكد الدور الرئيسي لألطراف المتلقية في ضمان تحقيق النتائج الواردة في إطار السنوات األربع ألولويات
-2
البرامج ( )6166-6171لفترة التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية؛

152
153
154

انظر UNEP/CBD/COP/13/6, sect. I.

قرار الجمعية العامة رقم  ،70/1المرفق.
UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1.
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با -

التآزر البرامجي فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

وا ْذ يُشير إلى المقرر  ،31/76الفقرة ،6

المهاجرة من الحيوانات البرية
-1
يُحاط علماً مع التقدير بعناصر المشورة المتلقاة من االتفاقية المعنية باألنواع ُ
والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،فضالً عن المدخالت المتلقاه من اتفاقية االتجار الدولي بالحيوانات
المعرضة لالنقراض بالنظر في وضع إطار السنوات األربع ألولويات البرامج ( )6166-6171للتجديد السابع
والنباتات البرية ُ
155
للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية الواردة في الوثيقة UNEP/CBD/COP/13/12/Add.4؛
يُالحظ أن العناصر والمدخالت التي تقع في نطاق التفويض الممنوح لمرفق البيئة العالمية تتجسد على
-1
المقرر ،وأن ذلك سوف يزيد من تعزيز أوضاع
المستوى االستراتيجي في إطار السنوات األربع ألولويات البرامج المرفق بهذا ُ
التآزر البرامجية فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
واعماالً للفقرات  6و  3و  4من المقرر  ،31/76يدعو األجهزة الرئاسية لمختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع
-9
البيولوجي تُكرر العملية المبينة فيها لوضع إرشاد استراتيجي للتجديد الثامن للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية ،في
وقت مناسب للنظر من جانب مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في اجتماعه الخامس عشر؛
 -71يؤكد أنه يتعين أن تكون عناصر المشورة ( )7وفقاً للتفويض الممنوح لمرفق البيئة العالمية ومذكرة التفاهم
بين مؤتمر األطراف في االتفاقية ومجلس إدارة مرفق البيئة العالمية حسب المقرر  )6( ،1/3أن توضع على مستوى
استراتيجي ،و ( )3أنها قد اعتُمدت رسمياً من األجهزة الرئاسية لكل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
جيم –

االستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية

 -77يعتمد االختص اصات الخاصة باالستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية بما في ذلك لبروتوكول قرطاجنة
بشأن السالمة األحيائية ،وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع على النحو الوارد في المرفق
الثالث بهذا المقرر ،ويطلب من األمين التنفيذي التأكد من توافر تقرير االستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية للنظر من
جانب االجتماع الثاني للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ؛
-76

يطلب إلى المدير التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،أن يضمن تنفيذ االستعراض الخامس وفقاً لالختصاصات؛

 -73يطلب أيضاً إلى األمين التنفيذي أن يضمن توافر التقرير المتعلق باالستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية
للنظر من جانب االجتماع الثاني للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ؛
دال –

التحديد الثاني لالحتياجات من التمويل

 -74يُحاط علما بالتقرير المتعلق بالتقييم الكامل لحجم األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها لفترة التجديد
السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية 156ويعرب عن تقديره ألعضاء فرقة الخبراء إلعدادها هذا التقرير؛

 -75يطلب إلى األمين التنفيذي أن يحيل الى مرفق البيئة العالمية التقرير الخاص بتقدير االحتياجات من
التمويل من التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية لينظره المرفق ،ويدعو مرفق البيئة العالمية الى أن
يبين في تقريره الدوري لمؤتمر األطراف الكيفية التي سيستجيب بها المرفق لهذا المقرر خالل دورة التجديد؛
 -72يطلب من مرفق البيئة العالمية أن يأخذ في االعتبار الخطة االستراتيجية وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي،
فضالً عن تقرير تقييم االحتياجات لفرقة الخبراء في عملية التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية،
على أن ُيالحظ كذلك القيود التي حددها الخبراء ؛

155
156

انظر UNEP/CBD/COP/13/12/Add.4
UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2
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واو – اإلرشاد اآلخر

 -71يُشجع مرفق البيئة العالمية على أن ينظر في التمويل المشترك في شراكة مع الصكوك المالية الدولية
األخرى للمشروعات التي تُصمم لتحقيق أهداف أكثر من اتفاقية من اتفاقيات ريو؛
 -71يُحاط علماً بالنقص المتوقع في الموارد من التقييم السادس لمرفق البيئة العالمية نتيجة للتقلبات في أسعار
الصرف وقرار مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية بشأن البند  2من جدول أعمال االجتماع الحادي والخمسين لمجلس اإلدارة؛

 -79وا ْذ يُالحظ الدور الحاسم لمرفق البيئة العالمية في حشد الموارد على المستوى المحلي وفي دعم تحقيق
المشار إليه في الفقرة...
أهداف آيتشي ،ويطلب من مرفق البيئة العالمية أن يواصل جهوده للتخفيف من نتائج النقص المتوقع ُ
اعاله لكي يوفر الدعم للبلدان النامية التي تهدف إلى تحقيق التوجهات البرامجية المتضمنة في التجديد السادس لمرفق البيئة
العالمية وبغرض المحافظة على مستوى الدعم للبلدان المتلقية من مرفق البيئة العالمية؛
 -61يطلب من مرفق البيئة العالمية أن ينظر في استكشاف التدابير الرامية إلى تخفيف المخاطر المحتملة بما
في ذلك مخاطر العمالت لتجنب التأثيرات السلبية المحتملة على فترات التجديد في المستقبل لتوفير الموارد المالية للبلدان
المستفيدة من مرفق البيئة العالمية مع إيالء االهتمام الكامل لنصوص الفقرتين  5و  2من المادة  61من االتفاقية؛
 -67يحُث أيضاً مرفق البيئة العالمية وشركائة على دعم البلدان المستفيدة في جهودها لتحديد وتعبئة تمويل
مشترك لمشروعاتها ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية بما في ذلك من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص فضالً عن تطبيق
ترتيب التمويل المشترك بوسائل تُحسن من الحصول عليه دون التسبب في وضع العراقيل أو زيادة التكاليف على البلدان
المستفيدة في الحصول على أموال مرفق البيئة العالمية؛
 -66يطلب إلى األمين التنفيذي أن ُيحيل إلى مرفق البيئة العالمية الشواغل التي تُبديها األطراف بشأن شفافية
عملية الموافقة على مشروعات المرفق وفقاً للفقرة  7من المادة  67من االتفاقية؛

 -63يطلب من مرفق البيئة العالمية استجابة للشواغل التي يبديها األطراف بشأن شفافية عملية الموافقة على
مشروعات المرفق ،أن ُيدرج في تقريره لمؤتمر األطراف معلومات تتعلق بالفقرة ( 3.3د) من مذكرة التفاهم؛
استعادة النظم اإليكولوجية

 -64يدعو مرفق البيئة العالمية واألطراف القادرة على القيام بذلك ،وغيرها من الجهات المانحة ،مثل وكاالت
التمويل الدولية ،بما في ذلك مصارف التنمية اإلقليمية ،إلى تقديم الدعم ألنشطة استعادة النظم اإليكولوجية ،فضال عن رصد
العمليات التي تم دمجها حسب االقتضاء ضمن برامج ومبادرات التنمية المستدامة ،واألمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة ،وخلق
الوظائف ،والتخفيف من حدة تغير المناخ ،والتكيف ،والحد من مخاطر الكوارث ،والقضاء على الفقر؛
الخطة االستراتيجية

 -65يطلب إلى مرفق البيئة العالمية ويدعو الشركاء اإلنمائيين اآلخرين والجهات المانحة األخرى القادرة على
ذلك أن تواصل تقديم الدعم في الوقت المناسب ،استنادا إلى االحتياجات التي تعرب عنها األطراف ،وال سيما البلدان النامية
وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،من أجل
وضع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتنفيذها ،بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف حشد الموارد المتفق
عليها في المقرر 3/76؛

الهدفان  66و 61من أهداف أيتشى للتنوع البيولوجي

 -62يدعو مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة إلى تيسير سبل مواءمة وضع وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمناطق
المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق في دورتي التجديد السادسة والسابعة لموارده مع اإلجراءات
الوطنية المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،وحسب مقتضى الحال ،من خالل حلقات العمل
اإلقليمية لتحقيق الهدفين  77و ، 76وذلك بهدف تيسير الرصد واإلبالغ المنهجيين عن نتائج تلك المشاريع حيث إنها تسهم في
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تنفيذ خطط العمل الوطنية الرامية إلى تحقيق الهدفين  77و 76من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واألهداف األخرى ذات
الصلة؛
التقرير الوطني السادس

 -61يطلب إلى مرفق البيئة العالمية ،في ضوء المبادئ التوجيهية المنقحة لإلبالغ بموجب االتفاقية
وبروتوكوليها ،تقييم مستويات التمويل المطلوب لإلبالغ الوطني ،وتوفير الدعم المالي للبلدان النامية وفقا لذلك في الوقت
المناسب وبسرعة؛

التعميم عبر القطاعات
 -61يدعو مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة والمنظمات المالية األخرى إلى تقديم مساعدة مالية للمشاريع
القطرية التي تعالج التعميم عبر عدة قطاعات عند طلبها من ِقبل األطراف من البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا من
بينها والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛
المعارف التقليدية
 -69يدعو مرفق البيئة العالمية والمؤسسات المالية الدولية والوكاالت اإلنمائية والمنظمات غير الحكومية ذات
الصلة إلى النظر ،حسب االقتضاء ووفقا لوالياتها ،إلى أن تنظر في توفير المساعدة المالية والتقنية لألطراف من البلدان النامية
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،ال سيما النساء داخل هذه المجتمعات ،لزيادة الوعي وبناء قدراتها المتصلة بتنفيذ
مبادئ روتسوليهيرساجيك التوجيهية الطوعية إلعادة توطين المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات
الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،واعداد ،حسب االقتضاء ،بروتوكوالت مجتمعية أو عمليات من أجل
"الموافقة المسبقة والمستنيرة" أو "الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة" ،بحسب الظروف الوطنية ،أو "الموافقة والمشاركة" ،والتقاسم
العادل والمنصف للمنافع؛
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
األحيائية؛

-31

يطلب إلى مرفق البيئة العالمية مواصلة إتاحة أموال دعما لألنشطة المتعلقة بغرفة تبادل معلومات السالمة

 -37يؤكد أهمية الدعم المتواصل والذي يمكن التنبؤ به المقدم من مرفق البيئة العالمية لألطراف المؤهلة لدعم
امتثالها لاللتزامات المنصوص عليها في البروتوكول؛
 -36يطلب إلى مرفق البيئة العالمية مواصلة تقديم الدعم المالي لتمكين األطراف من البلدان النامية ،وال سيما
أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمواصلة تنفيذ إطار وخطة
عمل بناء القدرات؛
 -33يدعو مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة مساعدة األطراف المؤهلة التي لم تضع إطا ار قانونيا وطنيا للسالمة
األحيائية على القسام بذلك ،وتوفير التمويل لهذا الغرض؛
 -34يطلب إلى مرفق البيئة العالمية تزويد األطراف المؤهلة بالموارد المالية لتيسير التنفيذ الفعال لبرنامج العمل
بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المعدلة في سياق أنشطة المشروعات
ذات الصلة وفي حدود واليته؛
 -35يدعو مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة تقديم التمويل لبناء القدرات في مجال تقييم المخاطر وادارة المخاطر
في سياق المشروعات القطرية؛
-32

يدعو مرفق البيئة العالمية إلى:

(أ)

مواصلة توفير تمويل محدد لألطراف المؤهلة لكي تضع أطرها الوطنية للسالمة األحيائية؛

مواصلة تمويل المشروعات وأنشطة بناء القدرات بشأن القضايا التي تحددها األطراف لتيسير مواصلة تنفيذ
(ب)
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بما في ذلك مشروعات التعاون اإلقليمي ،مثل تلك التي تستخدم الشبكات اإلقليمية ودون
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اإلقليمية لبناء القدرات للكشف عن الكائنات الحية المحورة ،بهدف تيسير تبادل الخبرات والدروس المستفادة واالستفادة من
التآزر المتعلق بذلك؛
مواصلة ضمان أن تُتبع السياسة واالستراتيجية وأولويات البرنامج ومعايير التأهيل المعتمدة في المرفق األول
(ج)
بالمقرر  6/7الصادر عن مؤتمر األطراف على النحو الواجب بطريقة فعالة فيما يتعلق بالحصول على الموارد المالية
واستخدامها؛
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 -31يعتمد البند االنتقالي التالي لمعايير األهلية للحصول على التمويل في إطار التجديد السابع للصندوق
االستئماني لمرفق البيئة العالمية:

"تؤهل للتمويل من مرفق البيئة العالمية أيضا البلدان النامية ،ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان
التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،التي تمثل أطرافا في االتفاقية وتقدم التزاما سياسيا واضحا بأن تصبح أطرافا في
البروتوكول ،وذلك إلعداد تدابير وطنية وقدرات مؤسساتية من أجل تمكينها من أن تصبح أطرافا .ويجب أن يكون الدليل على
هذا االلتزام السياسي مشفوعا بأنشطة إرشادية ومعالم متوقعة في شكل ضمان رسمي مكتوب من وزير إلى األمين التنفيذي بأن
البلد يعتزم أن يصبح طرفا في بروتوكول ناغويا بعد االنتهاء من األنشطة التي يطلب تمويلها".
-31
بروتوكول ناغويا.

يدعو مرفق البيئة العالمية إلى توفير الدعم لألطراف المؤهلة إلعداد التقارير الوطنية المرحلية بموجب

المرفق األول
إطار السنوات األربع ألولويات البرامج لفترة التجديد السابع ()1111-1168
للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية
يوفر إطار السنوات األربع الموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات البرامج إرشادا لمرفق البيئة العالمية لفترة التجديد
-7
السابع  . 6166-6171وفي حدود التفويض الممنوح لمرفق البيئة العالمية لتوفير الموارد لتحقيق المنافع البيئة العالمية.
ويستخدم اإلطار الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  ،6161-6177وبروتوكولي االتفاقية في وضع األولويات لآللية
المالية باالعتما د على استراتيجية مجال التركيز للتنوع البيولوجي لفترة التجديد السادس للمرفق ،ومن هنا فإن من المتوقع أن
يمثل استخدامه في وضع التوجهات البرمجية لفترة التجديد السابع محف ازرئيسيا على تحويل استراتيجيات وخطط العمل الوطنية
للتنوع البيولوجي الى برامج ومشروعات يمكن أن تمول بصورة مشتركة مع اآللية المالية.
وسوف تصل دورة التجديد السابع للصندوق اإلستئمانى لمرفق البئية العالمية الى منعطف حرج لالتفاقية بالنظر إلى
-6
أنها سوف تغطي السنتين األخيرتين من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  ،6161-6177والسنتين األولتين من أي
إطار الحق لها .ولهذا السبب فإن إطار السنوات األربع يبرز مجاالت سوف يقدم مرفق البيئة العالمية لها التمويل اإلضافي
الذى يوفر الدعم الالزم لتحقيق أهداف إيتشي فضال عن الدعم المرتب األولوية ألنشطة التمكين الرئيسية وخاصة تلك التي
سوف تكتسي أهمية لفترة ما بعد عام  6161ضمن اإلطار الالحق للخطة االستراتيجية .وعلى ذلك يعمل إطار السنوات األربع
على تيسير توافق تجديد الموارد السابع لمرفق البيئة العالمية مع احتياجات التمويل المحددة في تقدير االحتياجاتإستجابة للفقرة
 77من المقرر 31/76
وال يمكن تنفيذ اإلطار دون الموارد المالية التي تتوافر من اآللية المالية إالّ أن تنفيذه الفعلي سوف يتوقف أيضا على
-3
إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك قطاعات األعمال والحكومات دون الوطنية فضال عن الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية .ويتعين إيالء اهتمام خاص للبعد الجنساني فضال عن مراعاة وحفظ وتعميم المعارف والمستحدثات
التقليدية ،وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فضال عن استخدامها العرفي للموارد البيولوجية بمشاركة كاملة
وفعالة من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على جميع المستويات ذات الصلة.
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ويتعين إدراج االتصال الفعال في مرحلة التصميم كجزء أساسي من المشروعات لتحقيق التوعية العامة والترويج
-4
للمشاركة حيث يكون ذلك ضروريا لتحقيق حفظ التنوع البيولوجي المهم واستخدامه المستدام ،ويمكن أن ُيسهم في تحقيق أنماط
االستهالك األكثر استدامة بحسب الهدف  4من أهداف ايتشي للتنوع البيولوجي.
وسيتواصل تقديم أنشطة الدعم التقني وبناء القدرات للبلدان المستفيدة في إطار االتفاقية وبروتوكوليها فضال عن
-5
المؤسسات الشريكة العالمية واإلقليمية .ويتعين توفير االستنارة لألنشطة التي تنفذ في سياق اإلطار من خالل برامج الرصد
المحسنة للتنوع البيولوجي.
وينبغي أن تُراعى أيضاً أهمية تحسين القاعدة العلمية والمعرفية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني.
-2
وتمشيا مع نتائج استعراض منتصف المدة لتنفيذ االتفاقية و بروتوكليها ،ينبغي أن يتضمن إطار السنوات األربع
-1
تركي از معز از على األطر السياساتية وترويج تجانس السياسات لتحقيق النتائج المنشودة.
ويعترف اإلطار بالفرص المتاحة للتآزر والكامنة في التصميم المؤسسي الفريد لمرفق البيئة العالمية مع االتفاقات
-1
البيئية المتعددة األطراف فضال عن عمليات التآزر مع تنفيذ خطة عمل  6131للتنمية المستدامة ،وأهداف التنمية المستدامة
وخاصة الهدفين  74و 75من أهداف التنمية المستدامة .ويمكن للدعم المقدم من مرفق البيئة العالمية صوب تنفيذ االتفاقية
وبروتوكليها ،واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أن يستفيد من هذه العمليات التآزرية  ،وفي هذا المجال
يشجع اإلطار النهج المتكاملة إزاء تصميم المشروعات فضال عن المشروعات العالمية واإلقليمية مع مالحظة أن النهج
اإلقليمية أمر ال يمكن االستغناء عنه في معالجة بعض عناصر جدول أعمال التنوع البيولوجي مثل األنواع المهاجرة .ويشجع
التعاون على المستوى الوطني فيما بين جهات االتصال الوطنية لالتفاقية وبروتوكوليها ،واالتفاقات البيئية ذات الصلة ،ومرفق
البيئة العالمية بما في ذلك من خالل المشروعات المعانة من المرفق.
المجموعررة األولررى ذات األولويررة :تعمرريم التنرروع البيولرروجي عبررر القطاعررات فضررال عررن المنرراظر الطبيعيررة األرضررية والمنرراظر
الطبيعية البحرية
األولوية ألف :النهوض بالسياسات وصنع القرار المستنير بقيم التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

157

النتيجــة المتوقعــة  :7تأخــذ السياســات الماليــة والضـرائبية واإلنمائيــة وقـ اررات التخطــيط واتخــاذ القـ اررات 158فــي االعتبــار
159
النهج التي تستخدمها األطـراف لتحقيـق أهـداف
بقيم التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في سياق مختلف األدوات و ُ
آيتشي للتنوع البيولوجي؛
النتيجــة المتوقعــة  :6تحديــد الح ـوافز الهامــة بمــا فــي ذلــك اإلعانــات ،الضــارة بــالتنوع البيولــوجي ،والغاؤهــا أو إزالتهــا أو
إص ــالحها بم ــا يتس ــق ويتج ــانس م ــع االتفاقي ــة وغي ــر ذل ــك م ــن االلت ازم ــات الدولي ــة م ــع م ارع ــاة الظ ــروف االجتماعي ــة
واالقتصادية الوطنية.
النتيجة المتوقعة  : 3اعتمـاد القطاعـات االقتصـادية المـؤثرة فـي التنـوع البيولـوجي الهـام سالسـل إمـدادات مسـتدامة و/أو
عمليات اإلنتاج النظيفة ومن ثم الحد من تأثيراتها على التنوع البيولوجي.
األولوية باء :إدارة التنوع البيولوجي في المناظر الطبيعية والمناطق البحرية.
النتيجة المتوقعة  :4الحد من فقد أو تفتيت أو تدهور الموائل الطبيعية ذات األهمية وما يرتبط بها من حاالت انقراض
المهــددة المعروفــة واســتدامتها بمــا فــي ذلــك مــن خــالل رصــد
ووقــف ذلــك أو إصــالح هــذه الموائــل ،وحالــة حفــظ األنـواع ُ
المناطق المحمية والتخطيط العمراني والحوافز 160واإلصالح واإلنشاءالستراتيجي لهذه المناطق وغير ذلك من التدابير.
األولوية جيم :االستفادة من التنوع البيولوجي في الزراعة المستدامة.
157
158
159
160

انظر المقرر  ،3/71الفقرة ( 9ب)()6
على المستويين الوطني ودون اإلقليمي.
انظر المقرر  ،3/71الفقرة ( 9ب)()6
حسب اإلشارة إلى الهدف  3من أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي.
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النتيجـة المتوقعــة :5حفــظ وادارة التنـوع البيولــوجي الــذي يسـهم فــي الــنظم االيكولوجيـة الزراعيــة الرئيســية مثـل مــن خــالل
التلقيح ،والمكافحة البيولوجية لآلفات ،أو التنوع الوراثي مما يسهم في تحقيق االنتاج الزراعي المستدام.
المجموعة الثانية من األولويات :الدوافع المباشرة لحماية الموائل واألنواع
األولوية دال :منع ومكافحة األنواع الغريبة الغازية
النتيجة المتوقعة  :2تحسين أطر إدارة األنواع الغريبة الغازية.
النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية الهامة
األولوية هاء :الحد من الضغوط على الشعاب المرجانية وغير ذلك من ُ
النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية الهامة ،بما في ذلك الشعاب
النتيجة المتوقعة  :1الحد من الضغوط البشرية على ُ
المرجانية والمانغروف ،ومهاد األعشـاب البحريـة ومـا يـرتبط بهـا مـن نظـم ايكولوجيـة بمـا فـي ذلـك التلـوث ،واإلفـراط فـي
الصيد ،والصيد المدمر ،والتنمية الساحلية غير المنظمة ،ومن ثم المساهمة في تكامل النظم االيكولوجية وصمودها.
األولوية واو :تعزيز فعالية نظم المناطق المحمية
النتيجة المتوقعة  : 1زيادة المناطق المحميـة الخاصـعة لـإلدارة الفعالـة والعادلـة زيـادة كبيـرة بمـا فـي ذلـك تنميـة التمويـل
المستدام
النتيجــة المتوقعــة  :9التمثيــل اإليكولــوجى لـ ُـنظم المنــاطق المحميــة وزيــادة تغطيتهــا للمنــاطق المحميــة ،وتــدابير الحفــظ
المعرض ــة
الفعال ــة األخ ــرى المعتم ــدة عل ــى المن ــاطق ذات األهمي ــة الخاص ــة للتن ــوع البيول ــوجي وخاص ــة موائ ــل األنـ ـواع ّ
لالنقراض
المعرضـة
األولوية زاي :مكافحة االستخدام غير القـانوني وغيـر المسـتدام لألنـواع ،مـع توجيـه اجـراءات ذات أولويـة علـى األنـواع ّ
لالنقراض
المعرضـة
النتيجة المتوقعة : 71الحد بدرجة كبيرة من الصيد غير القـانوني وغيـر المـنظم وغيـر المسـتدام علـى األنـواع ّ
مــن الحيوانــات والنباتــات بمــا فــي ذلــك األن ـواع البحريــة و/أو االتجــار به ــا ومعالجــة كــل مــن الطلــب والعــرض بش ــأن
المنتجات ذات الصلة مع إجراءات ذات أولوية بشأن األنواع المعرضة لالنقراض.
المجموعة الثالثة من األولويات :مواصلة وضع األطر السياساتية والمؤسسية للتنوع البيولوجي.
األولوية حاء :تنفيذ بروتوكول قرطاجنة المعني بشأن السالمة األحيائية

161

النتيجــة المتوقعــة  :77زيــادة عــدد عمليــات التصــديق علــى بروتوكــول قرطاجنــة بشــأن الســالمة األحيائيــة وبروتوكــول
ناغويا -كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والتعويض.
النتيج ــة المتوقع ــة  :76تعزي ــز التنفي ــذ ال ــوطني لبروتوك ــول قرطاجن ــة بش ــأن الس ــالمة األحيائي ــة ،وبروتوك ــول ناغوي ــا-
كوااللمبور التكميلي للمسؤولية والجبر التعويضى.
األولوية طاء :تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع

162

النتيجة المتوقعة  73زيادة عدد التصديقات على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على المواد الجينية و
النتيجــة المتوقعــة  :74زيــادة عــدد البلــدان التــي اعتمــدت تــدابير تش ـريعية واداريــة أو سياســاتية بشــأن الحصــول وتقاســم
المنافع لتنفيذ البروتوكول بما في ذلك ،وضمن جملة أمور ،وحسب مقتضى الحال تدابير للتنفيذ المتبادل مع االتفاقات
الدوليــة المعنيــة األخــرى عمليــات التنس ــيق فــي الم ـوارد الجينيــة العــابرة للح ــدود والمع ــارف التقليديــة المتعلقــة به ــا و/أو
اإلجراءات الرامية إلى إصدار شهادات االمتثال المعترف بها دولياً.

األولوية ياء :تحسين السياسات والتخطيط واالستعراض بشأن التنوع البيولوجي
161
162

مؤجلة رهنا بالمقرر الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه التاسع.
مؤجلة رهنا بقرار من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الثاني.
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النتيجة المتوقعة  :75تحقق األطراف التزاماتهـا بشـأن اإلبـالغ بموجـب االتفاقيـة وبروتوكوليهـا مـن خـالل تقـديم التقـارير
الوطنية ذات الصلة والمعلومات ذات الصلة من خالل غرفة تبادل المعلومات
النتيجـ ــة المتوقعـ ــة  :72إسـ ــتعراض السياسـ ــات الوطني ـ ـة واألطـ ــر المؤسسـ ــية وتقيـ ــيم التنفيـ ــذ والفعاليـ ــة وتحديـ ــد الثغ ـ ـرات
ومعالجتها بوساطة األُطر
النتيجــة المتوقعــة  :71الشــروع فــي اســتعراض االســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولــوجي وحســب مقتضــى
الحــال تنقيحهــا وتحــديثها فــي ضــوء اإلطــار الالحــق للخطــة اإلســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي للفت ـرة  6161-6177مــع
تركيز معزز على تحقيق التجانس بين السياسات.

المرفق الثاني
اإلرشاد السابق الموحد لآللية المالية

ألف  -السياسة واإلستراتيجية

ينبغي تخصيص الموارد المالية للمشروعات التي تحقق معايير األهلية وتوافق عليها وتعززها األطراف المعنية وينبغي
-7
أن تسهم المشروعات ،الى أقصى حد ممكن ،اى إقامة أواصر التعاون على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية
استخدام الخبرات المحلية واإلقليمية .ويمثل حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته أحد العناصر الرئيسية في
163
تحقيق التنمية المستدامة ومن ثم اإلسهام في مكافحة الفقر.

باء -

أولويات البرامج

يتعين على مرفق البيئة العالمية أن يقدم الموارد المالية لألطراف من البلدان النامية مع مراعاة االحتياجات الخاصة
-6
ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن األطراف من االقتصادات التي تمر بمرحلة تحول لألنشطة
والبرامج الموجهة للبلدان بما يتماشى مع األولويات واألهداف الوطنية ووفقا ألولويات البرامج التالية مع االعتراف بأن التنمية
االقتصادية واالجتماعية واستئصال الفقر تشكل األولويات األولى والجامعة للبلدان النامية ،وأخذ جميع المقررات ذات الصلة
الصادرة عن مؤتمر األطراف 164في االعتبار.

المادة  :7األهداف
المشروعات التي تستخدم نهج النظم االيكولوجية دون مساس باالحتياجات واألولويات الوطنية المختلفة التي قد
-3
165
تتطلب تطبيق نهج مثل برامج حفظ أنواع بمفردها.
-4

صمود النظم االيكولوجية وتغير المناخ:

166

بناء القدرات بهدف زيادة الفعالية في معالجة القضايا المبينة من خالل التزاماتها بموجب االتفاقية المتعلقة
(أ)
بالتنوع البيولوجي ،واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،ضمن جملة أمور،
بتطبيق نهج النظم االيكولوجية؛
وضع برامج موجهة نحو التآزر لحفظ جميع النظم االيكولوجية مثل الغابات واألراضي الرطبة والبيئات
(ب)
البحرية التي تسهم أيضا في استئصال الفقر ،وادارتها بصورة مستدامة؛

 163المقرر  64/71المرفق ألف.
 164المقرر  ،64/71والمرفق ،الفقرة  4المقرر  65/71الفقرة .7
 165المقرر  ،64/71والمرفق ،الفقرة .75-4
 166المقرر  ،64/71والمرفق ،الفقرات 4إلى 63والمقرر  65/71الفقرتان  67و 66وكذلك المقرر  33/71الفقرتان  2و 72والمقرر
 67/77الفقرة .4
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األنشطة الموجهة الى البلدان بما في ذلك المشروعات الرائدة ،والتي تهدف الى تحقيق المشروعات ذات
(ج)
الصلة بحفظ النظم االيكولوجية واصالح األراضي المتدهورة والبيئات البحرية التكامل الشامل للنظم االيكولوجية الذي يأخذ في
االعتبار تأثيرات تغير المناخ.
-5

النظم االيكولوجية البحرية والساحلية:

167

المعرض للمخاطر واستخدامه المستدام،
(أ)
المشروعات التي تعزز حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي ّ
وتنفيذ برامج العمل المفصلة عن التنوع البيولوجي البحري والساحلي وبرنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي للجزر؛
األنشطة الموجهة الى البلدان التي تهدف الى تعزيز القدرات على معالجة تأثيرات الذبول المتعلقة بإبياض
(ب)
الشعاب المرجانية والتدهور والتدمير المادي للشعاب المرجانية بما في ذلك تنمية قدرات على االستجابة السريعة لتنفيذ التدابير
لمعالجة تدهور الشعاب المرجانية وذبولها واستعادتها بعد ذلك؛
تنفيذ أنشطة التدريب وبناء القدرات وغيرها من األنشطة ذات الصلة بالمناطق البحرية ذات األهمية
(ج)
االيكولوجية أو البيولوجية؛
توفير الدعم لبناء القدرات لمواصلة التعجيل بالجهود الحالية لتحقيق أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي في
( د)
المناطق البحرية والساحلية.
المشروعات التي تركز على األولويات الوطنية المحددة فضال عن اإلجراءات اإلقليمية المشتركة بين البلدان التي
-2
تساعد في تنفيذ برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات الذي يتناول حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام
لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية بطريقة متوازية ،وتأكيد أهمية ضمان حفظ الغابات
الوطنية طويل األجل واستخدامها المستدام وتقاسم منافعها ،واستخدام آلية غرفة تبادل المعلومات إلدراج األنشطة التي تسهم في
وقف ومعالجة إزالة الغابات وعمليات التقييم والرصد األساسية للتنوع البيولوجي للغابات بما في ذلك الدراسات التصنيفية
وعمليات الحصر مع التركيز على األنواع الحرجية وغير ذلك من المكونات الهامة للتنوع البيولوجي للغابات والنظم االيكولوجية
168
المعرضة للخطر؛
ّ
المشروعات التي تساعد في تنفيذ برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي للنظم االيكولوجية للمياه الداخلية ،والتي
-1
تساعد األطراف في وضع وتنفيذ الخطط الوطنية والقطاعية والمشتركة بين القطاعات لحفظ التنوع البيولوجي للنظم االيكولوجية
للمياه الداخلية واستخدامه المستدام بما في ذلك عمليات التقييم الشاملة للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية وبرامج بناء القدرات
لرصد تنفيذ برنامج العمل واالتجاهات في التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ،ولجمع المعلومات ونشرها بين المجتمعات
169
النهرية؛
المشروعات التي تعزز حفظ التنوع البيولوجي للمناطق القاحلة وشبه القاحلة واستخدامه المستدام بما في ذلك تنفيذ
-1
170
برنامج عمل االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة؛

 167المقرر  64/71والمرفق ،الفقرتان  79-4و ،61-4والمقرر  65/61الفقرتان  71و 79والمقرر  5/77الفقرة  71والمقرر 31/76
الفقرة  66وكذلك المقرر  69/71الفقرات  61و 31و 14والمقرر  71/77الفقرة  66والمقرر  71/77الفقرة  ،65والمقرر  63/76الفقرة .71
 168المقرر  ،64/71المرفق ،الفقرات  72/4و 71-4و 67-4و.66-4
 169المقرر  ،64/71المرفق ،الفقرات .71/4
 170المقرر  ،64/71المرفق ،الفقرات .67/4
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-9

المشروعات التي تعزز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في المناطق الجبلية؛

171

 -71المشروعات التي تنفذ برنامج عمل االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الزراعي وتلك التي تساعد في تنفيذ خطة العمل
172
الخاصة بالمبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام.

المادة  5التعاون
 -77النظر في إنشاء صندوق استئماني للتعاون بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع
173
البيولوجي للفترة  6161-6177باالعتماد على المساهمات الطوعية.

المادة  2التدابير العامة للحفظ واالستخدام المستدام
-76

استعراض وتنقيح وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

-73

مواصلة وضع نهج بشأن إدراج التنوع البيولوجي في عمليات استئصال الفقر وتحقيق التنمية.

174
175

المادة  1التحديد والرصد
-74

وضع وتنفيذ األهداف الوطنية واطار المؤشرات وبرامج الرصد فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي.

176

المادة  1الحفظ في المواقع الطبيعية

 -75مناطق الحفظ للمجتمعات المحلية ،النظم الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية ،مواصلة وضع حافظة المناطق
المحمية لوضع نظم شاملة وتمثيلية وتدار بصورة فعالة تعالج االحتياجات الشاملة للنظم ،وأنشطة اإلجراءات السريعة الموجهة
نحو البلدان لبرنامج العمل الخاص بالمناطق المحمية للتمكين من تنفيذه الكامل ،والمشروعات التي تبين الدور الذي تضطلع به
المناطق المحمية في معالجة تغير المناخ ومعالجة االستدامة المالية الطويلة األجل للمناطق المحمية بما في ذلك من خالل
177
آليات ووسائل متباينة.
-72

تنوع األنواع والموارد الجينية

178

(أ)

المشروعات التي تعزز حفظ األنواع المتوطنة واستخدامها المستدام؛

(ب)

تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 6161-6177؛

أنشطة تصنيفية وطنية واقليمية لبناء القدرات ألغراض المبادرة العالمية للتصنيف ،وعناصر مشروع لمعالجة
(ج)
االحتياجات التصنيفية خالل تحقيق أهداف االتفاقية؛
مشروعات تساعد في وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل بشأن األنواع الغريبة الغازية على المستويين
( د)
الوطني واإلقليمي وخاصة تلك االستراتيجيات واإلجراءات ذات الصلة بالنظم االيكولوجية المعزولة جغرافيا وتطورا ،وبناء
 171المقرر  ،64/71المرفق ،والفقرة .66-4
 172المقرر  ،64/71المرفق ،والفقرة .71-4
 173المقرر  64/71الفقرة  ،72المقرر  65/77الفقرة  ،72المقرر  63/71الفقرة  ،1والمقرر  1/77دال الفقرة .6
 174المقرر  ،64/71والمرفق ،الفقرة  ،7-4والمقرر  65/71الفقرات  6و 3و 4والمقرر  5/77الفقرة  61وكذلك المقرر  6/71الفقرتان 9
و 77والمقرر  ،5/71الفقرة  ،4والمقرر  ،77/6الفقرة  ،1والمقرر  76/6ألف الفقرة  ،6وباء والديباجة.
 175المقرر  65/71الفقرة  5وكذلك المقرر  2/71الفقرة .71
 176المقرر  ،64/71المرفق الفقرتان  6-4و ،3-4والمقرر  65/71الفقرتان  1و 1والمقرر  1/71الفقرة  ،1والمقرر  39/71الفقرتان 1
و 73والمقرر  3/77جيم والديباجة
 177المقرر  ،64/71المرفق الفقرة  ،4-4والمقرر  65/71الفقرتان  71و ،77والمقرر  5/77الفقرة  71والمقرر  37/71الفقرات  9و71
و ،73والمقرر  64/77الفقرتان  7و.3
 178المقرر  ،64/71المرفق الفقرة  ،5-4والمقرر  65/71الفقرة  ،9والمقرر  ،5/77الفقرتان  72و 79وكذلك المقرر  71/71الفقرة ،5
والمقرر  75/76الديباجة.
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القدرات لمنع أو الحد من مخاطر االنتشار ،واستقرار األنواع الغريبة الغازية  ،وتحسين الوقاية ،واالستجابة السريعة وتدابير
اإلدارة لمعالجة أخطار األنواع الغريبة الغازية؛

المادة (1ي) وما يتصل بها من أحكام

179

إدراج األبعاد الخاصة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والسيما المنظور الجنساني في عملية تمويل
( -71أ)
خدمات التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية؛
تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعزز من مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وتحقيق التقـدم فـي
(ب)
عمليات الحفظ التي تضطلع بها المجتمعات المحلية ،والترويج للنظم العرفية لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛

المادة  9الحفظ خارج المواقع الطبيعية

المادة  71االستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي
-71

تنفيذ مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية على المستوى الوطني لضمان استدامة استخدام التنوع البيولوجي.

-79

السياحة المستدامة التي تسهم في تحقيق أهداف االتفاقية؛

180

181

المادة  77التدابير الحافزة
 -61وضع وتنفيذ تدابير مبتكرة بما في ذلك في مجال الحوافز االقتصادية ،وتلك التي تساعد على البلدان النامية على
معالجة األوضاع التي تكون فيها تكاليف الفرصة البديلة تتكبدها المجتمعات المحلية ولتحديد السبل والوسائل التي يمكن
182
تعويض ذلك؛

المادة  76البحوث والتدريب
 -67عناصر المشروعات التي تتناول البحوث الموجهة التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته
183
بما في ذلك البحوث الخاصة بتصحيح االتجاهات الحالية لفقدان التنوع البيولوجي وانقراض األنواع.

المادة  73التثقيف والتوعية العامة
 -66وضع وتنفيذ أنشطة تحظى باألولوية في مجاالت االتصال والتثقيف والتوعية العامة على المستويات الوطنية
184
واإلقليمية.

المادة  74تقييم اآلثار والتقليل من اآلثار الضارة الى أقصى حد
المادة  75الحصول على الموارد الجينية

-63
وتنفيذه؛

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع:
(أ)

185

المشروعات التي تدعم التصديق على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع

 179المقرر  ،64/71المرفق والفقرة  ،2-4والمقرر  65/71الفقرة  76والمقرر  5/77الفقرة  64والمقرر  31/77الفقرة  67والمقرر
 46/71الفقرة  2والمقرر  3/77باء ،الفقرة  1والمقرر  74/77الفقرتان  1و.9
 180المقرر  ،64/71المرفق ،الفقرة .1-4
 181المقرر  31/76الفقرة  63وكذلك المقرر  66/71الفقرة ( 73ه).
 182المقرر  ،64/71المرفق ،الفقرة .1-4
 183المقرر  ،64/71المرفق ،الفقرة .9-4
 184المقرر  ،64/71المرفق ،الفقرة .71-4
 185المقرر  ،64/71المرفق ،الفقرة 77-4؛ والمقرر  65/71الفقرة 73؛ والمقرر  5/77الفقرات  67و 66و 63والتذييل 7؛ والمقرر
 31/76الفقرات  73و 72و 71و 71و 79و ،61والتذييل الثاني؛ وكذلك المقرر  ،7/71الفقرة 74؛ والمقرر  7/77دال ،الفقرة  6و هاء،
الفقرة  6؛ والمقرر NP-1/6؛ والمقرر  ،NP-1/8المرفق األول ،الفقرة (69أ) و NP-1/9المرفق ،الفقرة .34
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بناء القدرات لوضع وتنفيذ التدابير التشريعية واإلدارية والسياساتية وانفاذها ومن ثم اإلسهام في حفظ التنوع
(ب)
البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته بما في ذلك:
()7

تحديد العناصر الفاعلة ذات الصلة والخبرات القانونية والمؤسسية لتنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول
على الموارد الجينية ،والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛

()6

تقييم التدابير المحلية ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء االلتزامات الخاصة ببروتوكول ناغويا؛

()3

وضع و/أو تعديل التدابير التشريعية واإلدارية أو السياساتية الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع بغرض تنفيذ
التزاماتها بموجب بروتوكول ناغويا؛

()4

وضع وسائل لمعالجة القضايا العابرة للحدود؛

()5

وضع ترتيبات مؤسسية ونظم إدارية لتوفير الحصول على الموارد الجينية لضمان تقاسم المنافع ،ودعم
االمتثال للموافقة المسبقة عن علم ،والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ورصد استخدام الموارد الجينية
والمعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الجينية بما في ذلك توفير الدعم إلنشاء نقاط تفتيش.

بناء القدرات على التفاوض على شروط متفق عليها بصورة متبادلة لتعزيز العدالة واإلنصاف في
(ج)
المفاوضات الخاصة بوضع وتنفيذ االتفاقات ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع بما في ذلك من خالل تعزيز الفهم بنماذج
قطاع األعمال وحقوق الملكية الفكرية؛
بناء قدرات األطراف لتنمية قدرات البحوث الخاصة بالشعوب األصلية لديها إلضافة قيمة على مواردها
( د)
الجينية الخاصة بها والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية من خالل جملة أمور من بينها نقل التكنولوجيا واالستكشاف
البيولوجي وما يرتبط بذلك من دراسات بحثية وتصنيفية؛
معالجة االحتياجات واألولويات الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية ،وأصحاب المصلحة المعنيين
(ه)
وخاصة المشروعات التي سوف:
()7

تشجع على مشاركتها في العمليات القانونية والسياساتية وصنع القرار؛

()6

المساعدة في بناء قدراتها المتعلقة بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها مثل من خالل وضع
بروتوكوالت مجتمعية ،وشروط تعاقدية نموذجية والحد األدنى من المتطلبات للشروط المتفق عليها بصورة
متبادل لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع.

تمكين األطراف من المشاركة بنشاط في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ،واستخدام أفضل
(و)
وسائل االتصال المتاحة والنظم المعتمدة على اإلنترنت للحصول وتقاسم المنافع؛
استثارة الوعي بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والقضايا ذات الصلة بالحصول وتقاسم
( ز)
المنافع وخاصة من خالل وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية واقليمية الستثارة الوعي؛
(ح)

توفير الموارد المالية والالزمة لمساعدة األطراف على إعداد تقاريرها الوطنية؛

(ط)

تقديم الدعم لتنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات والتنمية لدعم تنفيذ البروتوكول.

المادة  72الحصول ونقل التكنولوجيا
إعداد عمليات تقييم وطنية لالحتياجات من التكنولوجيا لتنفيذ االتفاقية ،وتعزيز الحصول على التكنولوجيا ونقلها
-64
186
والتعاون من أجل تطويرها بصورة مشتركة.

المادة  71تبادل المعلومات

المادة  71التعاون التقني والعلمي
186

المقرر  ،64/71المرفق ،الفقرة  ،76-4والمقرر  65/71الفقرة  ،73والمقرر  72/71الفقرة ( 3ج).
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تعزيز نظم المعلومات الخاصة بالتنوع البيولوجي في مجاالت من بينها التدريب والتكنولوجيا والعمليات ذات الصلة
-65
بجمع البيانات والمعلومات وتنظيمها والمحافظة عليها وتحديثها ،وبناء القدرات آللية تبادل المعلومات مثل التدريب على
تكنولوجيا المعلومات واالت صال واإلدارة المعتمدة على اإلنترنت التي تمكن البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة
187
تحول من االستفادة بصورة كاملة من وسائل االتصال الحديثة بما في ذلك اإلنترنت؛

المادة  79مناولة التكنولوجيا الحيوية وتوزيع المنافع
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

-62

188

التصديق على بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا -كوااللمبور التكميلي بشأن
(أ)
المسؤولية والجبر التعويضي ،وتنفيذهما؛
وضع وتنفيذ أطر وطنية للسالمة األحيائية وخاصة تشريعات السالمة األحيائية؛

(ب)

تحديد الكائنات الحية المحورة أو السالالت النوعية التي قد تنطوي على تأثيرات ضارة على حفظ التنوع
(ج)
البيولوجي واستخدامه المستدام مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان؛
( د)

بناء القدرات المستدامة من الموارد البشرية وتجميعها وتعزيزها في مجال تقييم المخاطر وادارة المخاطر؛

(ه)

بناء القدرات بشأن االعتبارات االجتماعية االقتصادية؛

(و)

بناء القدرات التخاذ تدابير مالئمة في حاالت االنطالق غير المتعمد للكائنات المحورة الحية؛

تعزيز القدرة على التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالنقل اآلمن للكائنات المحورة الحية
(ز)
ومناولتها واستخدامها بما في ذلك للمجتمعات األصلية والمحلية؛
(ح)

المشاركة الشعبية وتبادل المعلومات واستخدام غرفة تبادل المعلومات؛

(ط)

التقارير الوطنية بمقتضى بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية.

المادة  61الموارد المالية
وضع وتنفيذ استراتيجيات حشد الموارد تتالءم مع ظروف البلد.

-61

189

المادة  67اآللية المالية
ينبغي أن يراعي مرفق البيئة العالمية اإلجراء التالي لمواصلة تحسين فعالية اآللية المالية :

-61

190



(أ)

إدراج الجنسانية في تمويل خدمات التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية

(ب)

تدابير المشروع

191

192

مواصلة تبسيط دورة المشروعات لديه بغرض زيادة تبسيط عملية إعداد المشروعات وجعلها أكثر شفافية وأكثر اتجاها
الى البلدان؛

 187المقرر  ،64/71المرفق ،الفقرة  ،73-4والمقرر  65/71الفقرة  ،75والمقرر  75/71الفقرة .4
 188المقرر  ،64/71المرفق ،الفقرة  ،74-4والمقرر  65/71الفقرة  ،61والمقرر  5/77الفقرة  61والتذييل الثاني ،والمقرر 31/76
الفقرتان  73و 75والتذييل األول وكذلك  BS-V/5الديباجة و BS-V/14الفقرة  2و BS-V/16المرفق األول الفقرة  75و BS-VI/5وBS-
 VI/2الديباجة و BS-VI/3المرفق  7والفقرتان  37و 34و BS-VI/14الديباجة و BS-VII/2الديباجة الفقرتان  5و.2
 189المقرر  ،65/71الفقرة  2وكذلك المقرر  3/71الفقرة .4
 190المقرر  ،64/71المرفق هاء ،الفقرة .6
 191المقرر  ،64/71المرفق هاء ،الفقرة  ،1-6المقرر  ،1/76المرفق الثاني الفقرة .1
 192المقرر  ،64/71المرفق هاء ،الفقرة  ،7-6المقرر  5/77الفقرتان  3و 4المقرر  31/76الفقرة (1ب).
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مواصلة تبسيط وتعجيل التدابير الخاصة بالموافقة والتنفيذ بما في ذلك اإلنفاق ،وبالنسبة لمشروعات الممولة من مرفق
البيئة العالمية استنادا الى نهج مرن موجها نحو الطلب الوطني وتجنب العمليات اإلضافية والطويلة؛



وضع سياسات وتدابير تمتثل بصورة كاملة لإلرشاد الموجه من مؤتمر األطراف بطريقة مباشرة وحسنة التوقيت؛



زيادة مرونة االستجابة لبرنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي المواضيعي والطويل األجل وفقا لإلرشاد الموجه من
مؤتمر األطراف؛



النهوض بنظام معلومات المشروعات بما في ذلك من خالل مجموعات البيانات وأدوات البيانات المعتمدة على
اإلنترنت لزيادة فرص الحصول على معلومات المشروعات واتاحة الفرصة لتحسين التتبع مقابل اإلرشاد من مؤتمر
األطراف؛



مراعاة المنافع التي تعود على األطراف والسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية من التوازن المالئم بين المشروعات
الوطنية واإلقليمية في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف.

(أ) الدور التحفيزي والتمويل المشترك

193



تعبئة التمويل المشترك وغير ذلك من طرق التمويل لمشروعاته المتعلقة بتنفيذ االتفاقية ،وتطبيق ترتيبات التمويل
المشترك بطرق ال تسبب في وضع حواجز ال داعي لها وتكاليف على األطراف المتلقية للحصول على أموال مرفق
البيئة العالمية؛



تقديم الدعم لنشر مبادرات آلية التمويل الجديدة والمبتكرة التي أثبتت نجاحها وتيسير تكرارها وتوسيع نطاقها؛



تعزيز دورها التحفيزي في حشد الموارد المالية الجديدة واإلضافية مع عدم المساس بأهداف المشروع.

(ب) التكاليف اإلضافية

194



تطبيق مبدأ التكاليف اإلضافية بطريقة مرنة وعملية وشفافة؛

(ج) االستدامة

195



الترويج لتبادل الخبرات والدروس المكتسبة في معالجة استدامة المشروعات الممولة بشأن التنوع البيولوجي

(د) الملكية القطرية

196

193

194
195
196



الترويج للملكية القطرية الحقيقية من خالل زيادة مشاركة البلدان المتلقية في األنشطة الممولة من مرفق البيئة
العالمية؛



الترويج الستخدام الخبرات اإلقليمية والمحلية ،والتحلي بالمرونة في التوفيق بين األولويات الوطنية واالحتياجات
اإلقليمية ضمن أهداف االتفاقية؛



تشجيع التعاون على المستوى الوطني بين جهات االتصال الوطنية لالتفاقية ولالتفاقات البيئية ذات الصلة ولمرفق
البيئة العالمية ،وادراجه من خالل المشروعات المعانة من المرفق ومن خالل حلقات العمل اإلقليمية والوطنية لجهات
االتصال.

المقرر
المقرر
المقرر
المقرر

،64/71
،64/71
،64/71
،64/71

المرفق
المرفق
المرفق
المرفق

هاء،
هاء،
هاء،
هاء،

الفقرة
الفقرة
الفقرة
الفقرة

 ،6-6والمقرر  5/77الفقرة  ،5والمقرر  31/76الفقرتان  1و(1أ).
.3-6
.9-6
.5-6
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(ه) االمتثال وتعاون الوكاالت

197



تعزيز الجهود الرامية الى ضمان امتثال الوكاالت المنفذة على نحو كامل للسياسات واإلستراتيجية وأولويات البرامج
ومعايير األهلية الصادرة عن مؤتمر األطراف في دعم األنشطة الموجهة للبلدان التي يمولها مرفق البيئة العالمية؛



االضطالع بجهود لتحسين الكفاءة والفعالية والشفافية في عملية التعاون والتنسيق فيما بين الوكاالت المنفذة لتحسين
نظم التجهيز والتسليم لدى مرفق البيئة العالمية ولتجنب االزدواجية والعمليات الموازية.

(و) الرصد والتقييم

198



التشاور مع األمين التنفيذي في عمليات االستعراض ذات الصلة التي يضطلع بها مرفق البيئة العالمية والتي تؤثر
في اآللية المالية لالتفاقية؛



تدرج في أنشطتها اخاصة بالرصد والتقييم ،التقييم الخاص باالمتثال للسياسات واالستراتيجية وأولويات البرامج ومعايير
األهلية التي يحددها مؤتمر األطراف؛



توضح وتحيل الى مؤتمر األطراف نواتج التقييم حسنة التلخيص ،والتقارير التقييم الكاملة المتعلقة بالتنوع البيولوجي
ولإلرشاد المقدم من مؤتمر األطراف؛



تدرج في تقريرها العادي نتائج واستنتاجات وتوصيات جميع عمليات التقييم ذات الصلة التي أجراها مكتب التقييم في
مرفق البيئة العالمية.

(ز) برنامج الهبات الصغيرة

199



مواصلة توسيع نطاق برنامج الهبات الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية ليشمل بلدانا نامية أخرى وخاصة أقل
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

المادة  66العالقات مع االتفاقيات الدولية األخرى
-69

مشروعات وأنشطة للنهوض بالتآزر فيما بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة.

200

المادة  62التقارير
-31

إعداد التقارير الوطنية المقبلة

201

جيم  -معايير األهلية

االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

202

البلدان النامية األطراف في االتفاقية فقط هي المؤهلة للحصول على التمويل لدى سريان االتفاقية بالنسبة لهم .ووفقا
-37
ألحكام االتفاقية ،فإن المشروعات التي تسعى الى تحقيق أهداف حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته مؤهلة
للحصول على الدعم المالي من الهيكل المؤسسي،
ويواصل مرفق البيئة العالمية توفير الموارد المالية لألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول لتنفيذ المشروعات
-36
المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية

203

197
198
199

200
201
202

المقرر  ،64/71المرفق هاء ،الفقرة .4-6
المقرر  ،64/71المرفق هاء ،الفقرة .2-6
المقرر  ،64/71المرفق هاء ،الفقرة .1-6
المقرر  ،5/77الفقرة  ،61المقرر  ،31/76الفقرات  7و 6و 3و 4و 74ديباجة المقرر  2/77الفقرة .72
المقرر  ،64/71المرفق والفقرة  ،64-4والمقرر  65/71الفقرة  ،71والمقرر  5/77الفقرة  65وكذلك المقرر  71/71الفقرة .5
المقرر  ،64/71المرفق جيم ،الفقرتان  7و.6
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جميع البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن البلدان التي تم ار إقتصاداتها
-33
بمرحلة تحول بما في ذلك البلدان من بينها التي هي مراكز للمنشأ ومراكز للتنوع الجيبي والتي هي أطراف في بروتوكول
قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية ،مؤهلة للتمويل من مرفق البيئة العالمية.
جميع البلدان النامية وخ اصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها
-34
بمرحلة تحول بما في ذلك البلدان من بينها التي هي مراكز للمنشأ ومراكز للتنوع الجيني ،والتي هي أطراف في االتفاقية ،وتقدم
التزاما سياسيا واضحا بأن تصبح أطرافا في البروتوكول ،مؤهلة للتمويل من مرفق البيئة العالمية لوضع األطر الوطنية للسالمة
األحيائية ،ووضع الغرف الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية وغير ذلك من القدرات المؤسسية الالزمة لتمكين غير
األطراف من أن تصبح أطرافا وستتخذ القرائن على هذا االلتزام السياسي شكل تأكيد مكتوب لألمين التنفيذي بأن البلد يعتزم أن
يصبح طرفا في البروتوكول لدى استكمال األنشطة التي ستمول.

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع

204

جميع البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها
-35
بمرحلة تحول التي هي أطراف في بروتوكول ناغويا مؤهلة للتمويل من مرفق البيئة العالمية وفقا للتفويض الممنوح له.
جميع البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها
-32
بمرحلة تحول األطراف في االتفاقية والتي تقدم التزاما سياسيا واضحا بأنها ستصبح أطرافا في البروتوكول ،ستكون مؤهلة
للتمويل من مرفق البيئة العالمية . 205لوضع التدابير الوطنية والقدرات المؤسسية لتمكينها من أن تصبح أعضاء .وسوف تتخذ
قرائن هذا االلتزام السياسي الذي ترفق به أنشطة إشارية والمعالم البارزة المتوقعة ،شكل تأكيد مكتوب لألمين التنفيذي بأن البلد
يعتزم أن يصبح طرفا في بروتوكول ناغويا لدى استكمال األنشطة التي ستمول.

دال -

اإلبالغ من مجلس مرفق البيئة العالمية الى مؤتمر األطراف

ينبغي تقديم تقرير مجلس مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األط ارف قبل ثالثة أشهر من االجتماع العادي لمؤتمر
-31
األطراف فضال عن التحديثات الخاصة به حسب مقتضى الحال ووفقا للمادتين  61و 54من النظام الداخلى الخاص
206
باجتماعات مؤتمر األطراف ،وسوف يتولى األمين التنفيذي توفير هذا التقرير بجميع لغات األمم المتحدة الرسمية الست.
وينب غي لمرفق البيئة العالمية أن يجري تحسينات في اإلبالغ المعتمد على النتائج بشأن المساهمة اإلجمالية للمرفق
-31
207
في تحقيق أهداف االتفاقية بما في ذلك مساهمة المرفق في تمويل التكاليف اإلضافية وزيادة التمويل المشترك.
ويتعين على مرفق البيئة العالمية أن يبلغ عن تنفيذه إلطار السنوات األربع الموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات
-39
208
البرامج والكيفية التي استجاب بها للعناصر المختلفة.
ويتعين على مرفق البيئة العالمية أن يتيح مشروع أولي لتقريره الى مؤتمر األطراف وخاصة الذي يركز على استجابة
-41
المرفق لإلرشاد السابق من مؤتمر األطراف ،للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ ،قبل اجتماع مؤتمر األطراف الذي سينظر فيه
209
التقرير بصفة رسمية بغرض تعزيز نظر المعلومات المقدمة في التقرير بفعالية وفي التوقيت المناسب.
وينبغي لمرفق البيئة العالمية أن يستكشف السبل الالزمة لتحقيق التوازن بين الشمولية واإليجاز في تقرير المرفق مع
-47
210
االعتراف بالحاجة الى بيان التقدم المحرز في برمجة الموارد صوب تحقيق أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي.
203
204
205

المقرر  ،64/71المرفق جيم ،الفقرتان  3و.4
المقرر  ،31/76الفقرتان  79و.61
اقترحت حذف الجملة األصلية الواردة هنا "لفترة تصل إلى أربع سنوات بعد دخول بروتوكول ناغويا حيز التنفيذ" انظر الوثيقة

.UNEP/CBD/ NP/COP-MOP/2/5
206
207
208
209

المقرر
المقرر
المقرر
المقرر

 ،64/71المرفق دال والفقرة 7
 ،64/71المرفق دال والفقرة 6
 ،5/77الفقرة 7
 ،31/76الفقرة (1ه)
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وعلى مرفق البيئة العالمية أن يبين في تقريره الى مؤتمر األطراف الكيفية التي يعتزم بها االستجابة للتقرير المعني
-46
211
بتحديد االحتياجات من التمويل إعماال للفقرة  6-5من مذكرة التفاهم.

هاء -

استعراض فعالية اآللية المالية

سوف يجري استعراض فعالية اآللية المالية مرة كل أربع سنوات ،ويتعين أن يتزامن هذا االستعراض مع اجتماع
-43
212
مؤتمر األطراف.

واو-

التجديد السادس لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية

يتضمن مرفق المقرر  71/1قائمة منقحة لألطراف من البلدان المتقدمة وغيرها من البلدان التي تتحمل طوعيا
-44
التزامات األطراف من البلدان المستخدمة وفقا للمادة  61الفقرة  6من االتفاقية.
وتدعى األطراف من البلدان المتقدمة وغيرها الى زيادة مساهماتها المالية من خالل اآللية المالية خالل فترة تجديد
-45
موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية.
ويحث مرفق البيئة العالمية على أن يولي ،خالل عملية التجديد االهتمام الواجب لجميع جوانب تقرير تقدير
-42
االحتياجات بشأن مستويات التمويل للتنوع البيولوجي.
وينبغي إحالة تقرير تقدير االحتياجات الى مرفق البيئة العالمية للنظر لكي يتسنى للمرفق أن يبين في تقريره الى
-41
مؤتمر األطراف الكيفية التي استجاب بها خالل دورة تجديد الموارد إزاء التقدير السابق لمؤتمر األطرف.
ويتعين استباقا للتجديد القادم لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية ،إجراء تحديد لالحتياجات من التمويل
-41
لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها.

زاي -

التعاون بين األمانات

يتعين مشاركة ممثل عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لالتفاقية ،والفريق االستشاري
-49
العلمي والتقنية التابع لمرفق البيئة العالمية في اجتماعات كل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والفريق
213
االستشاري العلمي والتقني على أساس تبادلي.
وينبغي لألمين التنفيذي أن يعزز ،بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية ،تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في تمويل
-51
214
التنوع البيولوجي.
وينبغي لألمين التنفيذي والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمرفق البيئة العالمية مواصلة تعزيز التعاون بين أماناتيها،
-57
215
والتعاون مع مكتب التقييم المستقل للمرفق والوكاالت التابعة له.

210
211
212
213
214
215

المقرر  ،31/76الفقرة (1د)
المقرر  ،31/76الفقرة 76
المقرر  ،64/71المرفق هاء والفقرة  ،7والمقرر  5/77الفقرة .1

المقرر  ،64/71المرفق زاي الفقرة .7
المقرر  ،64/71المرفق زاي الفقرة .6

المقرر  ،64/71المرفق زاي الفقرة  ،3والمقرر  5/77الفقرة  73والمقرر  31/76الفقرة (1ج) و.9
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حاء  -المسائل األخرى ذات الصلة باإلرشاد
ينبغي إدراج اإلرشاد الموجه لآللية المالية في مقرر يتضمن تحديد المسائل ذات األولوية التي سوف توفر الدعم
-56
للمسائل الشاملة وبناء القدرات وخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول بطريقة تكون (أ) شفافة (ب)
216
تتيح المشاركة (ج) تمكن من إيالء االهتمام الكامل لمقرراته األخرى.
ويتألف اإلرشاد الموجه لآللية المالية في أي فترة تجديد للموارد ،من قائمة مجمعة ألولويات البرامج تحدد ما سيجري
-53
تمويله ،واطار موجه نحو تحقيق النتائج مع مراعاة االستراتيجيات والخطط في إطار االتفاقية وبروتوكوليها ،والمؤشرات ذات
الصلة وبغية مواصلة تبسيط اإلرشاد الموجه لمرفق البيئة العالمية ،سيجري استعراض إرشاد جديد مقترح لآللية المالية لتجنب
االزدواجية أو الحد منها ،وتجميع اإلرشاد السابق حيثما يكون مالئما ووضع ترتيب ألولويات اإلرشاد في سياق أهداف أيشي
217
للتنوع البيولوجي.

المرفق الثالث
اختصاصات االستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية
الهدف
وفقا للمادة  67الفقرة  ، 3يستعرض مؤتمر األطراف فعالية اآللية بما في ذلك المعايير والمبادئ التوجيهية المشار إليها
-7
في المادة  67الفقرة  6بغرض اتخاذ اإلجراءات المالئمة للنهوض بفعالية اآللية حسب مقتضى الحال .ولهذا الغرض سوف
تشمل الفعالية مايلي:
األطراف.

(أ)

تأكيد أنشطة مرفق البيئة العالمية بوصفه الهيكل المؤسسي الذي يدير اآللية المالية بإرشاد من مؤتمر

فعالية اآللية المالية في توفير وتعبئة الموارد المالية الجديدة واإلضافية لتمكين األطراف من البلدان النامية
(ب)
والسيما األطراف من البلدان االقل نمواً واألطرف من الدول الجزرية الصغيرة النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة
تحول من الوفاء بالتكاليف اإلضافية الكاملة الخاصة بها لتنفيذ التدابير التي تحقق االلتزامات الخاصة بهذه االتفاقية واالستفادة
من أحكامها مع مراعاة الحاجة الى تدفق األموال بصورة يمكن التنبؤ بها والكافية وحسنة التوقيت.
كفاءة اآللية المالية في توفير وتسليم الموارد المالية باإلضافة وفقا لإلرشاد الموجه من مؤتمر األطراف ،الى
(ج)
اإلشراف والرصد والتقييم بشأن األنشطة الممولة من مواردها حسب مقتضى الحال.
كفاءة وفعالية األنشطة الممولة من مرفق البيئة العالمية بشأن تنفيذ االتفاقية وتحقيق أهدافها الثالثة فضال
( د)
عن بروتوكوليها ،حسب مقتضى الحال مع مراعاة اإلرشاد المقدم من مؤتمر األطراف.
(ه)

فعالية وأهمية اإلرشاد الموجهه من مؤتمر األطراف لمرفق البيئة العالمية.

(و)

االتساق مع اتفاقيات ريو األخرى.

المنهجية
سيغطي االستعراض جميع األنشطة الخاصة بالهيكل المؤسسي الذي يعمل في شكل آلية مالية وخاصة للفترة من
-6
يوليو /تموز  6171إلى يونيه /حزيران .6171
-3

سيعقد االستعراض على مصادر المعلومات التالية ضمن جملة أمور:

المعلومات المقدمة من األطراف عن البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة
(أ)
النامية ،واألطراف التي تمر اقتصااتها بمرحلة تحول فضال عن األطراف من البلدان المتقدمة فيما يتعلق باآللية المالية؛
216
217

المقرر  ،64/71المرفق باء الفقرة .6
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التقارير التي يعدها مرفق البيئة العالمية بما في ذلك التقارير الموجهة لمؤتمر األطراف فضال عن عمليات
(ب)
التقييم التي تجريها منظمات شبكة مرفق البيئة العالمية؛
تقارير مكتب التقييم في المرفق التي تتعلق بأنشطة التنوع البيولوجي في سياق إطار اآللية المالية بما في
(ج)
ذلك التقييم الشامل السادس لمرفق البيئة العالمية ؛
( د)

المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين.

المعايير
-4

سيجري تقييم فعالية اآللية المالية مع أخذ مايلي في االعتبار ضمن جملة أمور:

اإلجراءات التي اتخذتها اآللية المالية استجابة لإلرشاد المقدم من مؤتمر األطراف على النحو المجمع في
(أ)
المرفق بالمقرر  64/71فضال عن المقررات  65/71و 7715و31/76؛
عدد األطراف من البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،فضال عن
(ب)
البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول التي حصلت على أموال كافية وحسنة التوقيت ويمكن التنبؤ بها لتغطية التكاليف
اإلضافية الكاملة المتفق عليها التي تتحملها لتنفيذ التدابير التي تحقق االلتزامات بموجب االتفاقية؛
وجهات نظر األطراف بشأن أداء وشروط تقديم موارد مرفق البيئة العالمية بما في ذلك طرق الحصول.
(ج)
وتُدعى األطراف من البلدان النامية والسيما األطراف من البلدان األقل نموا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،فضال عن
األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول إلى أن تُعلق وخاصة على توفير موارد مرفق البيئة العالمية من خالل الوكاالت
المنجزة والقائمة على التنفيذ؛
( د)

نوعية وطبيعة ومصادر الموارد المالية المقدمة من خالل اآللية المالية لتحقيق أهداف االتفاقية.

إج ار ات التنفيذ
يتعاقد األمين التنفيذي تحت إشراف مؤتمر األطراف ومساندته مع أخصائي تقييم مستقل محنك إلجراء االستعراض
-5
وفقا لألهداف والمنهجية والمعايير المشار إليها أعاله.
يصمم أخصائي التقييم استبيانا باستخدام المعايير المعتمدة في هذه االختصاصات إلرساله إلى األطراف ،وأصحاب
-2
المصلحة اآلخرين بمجرد أن تتوافر الظروف العملية واعداد تجميع وتحليل للمعلومات المسترجعة.
يجري أخصائي التقييم الدراسات النظرية والمقابالت والزيارات الميدانية والتعاون مع مكتب التقييم في مرفق البيئة
-1
العالمية حسب مقتضى الحال إلعداد االستعراض رهنا بتوافر الموارد.
وستقدم النتائج ُمفصلة ،ضمن جملة أمور على أساس األبعاد الخاصة باألطراف دون اإلقليمية واإلقليمية واألطراف
-1
ُ
المتبرعة والمتلقية.
يتاح مشروع تقرير التحليل والتوصيات التي يعدها أخصائي التقييم لمرفق البيئة العالمية الستعراضه والتعليق عليها.
-9
سوف تدرج هذه التعليقات في الوثائق وتحدد بحسب المصدر.
 -71واستنادا إلى تقرير التحليل وتوصيات أخصائي التقييم المستقل ،يعد األمين التنفيذي ،بالتشاور مع مرفق البيئة
العالمية ،مشروع مقرر بشأن االستعراض الخامس لآللية المالية بما في ذلك المقترحات النوعية لإلجراءات التي تنهض بفعالية
اآللية إذا اقتضى األمر ذلك للنظر من جانب الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ خالل اجتماعها الثاني لتقدم توصياتها لمؤتمر
األطراف في اجتماعه الرابع عشر.
 -77يقدم األمين التنفيذي جميع الوثائق ذات الصلة لألطراف قبل ثالثة أشهر على األكثر من االجتماع الرابع عشر
لمؤتمر األطراف.
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المقرر - 11/31

إن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،

إطار الستراتيجية اتصال

إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،727/25الذي أعلنت فيه الجمعية  6161-6177عقد األمم
المتحدة للتنوع البيولوجي،
واذ يشير إلى المقرر  6/77ودعمه الستراتيجية عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي على النحو الذي استعرضه
الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الرابع،
واذ يشير إلى برنامج عمل االتصال والتثقيف والتوعية العامة،

واذ يشير إلى القرار  93للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة لعام  6172التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،المعنون
"ربط الناس بالطبيعة على مستوى العالم" ،ودعوته إلى دعم هدف أيشي للتنوع البيولوجي  ،7بما في ذلك من خالل حملة
،#NatureForAll
-7

يرحب بإطار استراتيجية االتصال العالمية التي وضعها األمين التنفيذي،

218

والواردة في مرفق هذا المقرر؛

يدعو األطراف إلى استخدام اإلطار وهي تسعى إلى وضع استراتيجياتها الوطنية وتقديم تقرير عن نتائج
-6
أعمالها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛
يدعو وكاالت األمم المتحدة والصناديق المتعددة األطراف ،بما فيها تلك المذكورة في المرفق بهذا المقرر،
-3
إلى استخدام اإلطار أيضا وهي تسعى إلى وضع استراتيجياتها؛
يطلب إلى األمين التنفيذي أن يواصل العمل على مواصلة تنفيذ ودعم تنفيذ اإلطار ،بما في ذلك من خالل
-4
العمل مع الشركاء الحاليين لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ،بما في ذلك مكتب األمين العام لألمم المتحدة ،ومن خالل
إقامة شراكات جديدة ،رهنا بتوافر األموال ،وأن يقدم تقري ار عن النتائج إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه القادم؛
يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي ،ويحث األطراف ويدعو الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،إلى
-5
تعزيز أوجه التآزر ،وفقا لمقرر مؤتمر األطراف  64/73المتعلق بالتعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى ،لدى
تيسير وتنفيذ أنشطة االتصاالت ،بما فيها األنشطة المنصوص عليها في استراتيجية الويب؛

المرفق
إطار الستراتيجية اتصال
ألف-

النطاق والغرض

أعدت االستراتيجية الواردة أدناه الستخدامها كإطار مرن لتوجيه إجراءات وأنشطة األمين التنفيذي ،واألطراف في
-7
اتفاقية التنوع البيولوجي والشركاء اآلخرين وأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الذين يشاركون في عقد األمم المتحدة للتنوع
البيولوجي .وينبغي أن تعمل نتائجها واستنتاجاتها كإرشاد لمزيد من تطوير وصياغة استراتيجيات وخطط عمل محددة ليطورها
األمين التنفيذي واألطراف وأصحاب المصلحة وغيرهم .وينبغي أيضا إبقاء االستراتيجية قيد االستعراض.
ويتمثل الغرض من إطار االتصال في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي في توجيه األمانة واألطراف والحكومات األخرى
-6
والمنظمات ذات الصلة في إعداد استراتيجيات اتصال فعالة تستهدف أصحاب مصلحة محددين على المستوى العالمي
واإلقليمي والوطني ،بهدف إحراز تقدم في تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة وبرامجها ومبادراتها وبروتوكوليها.
با -

األهداف

يتعين أن تدعم جهود االتصال تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ،وخطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177
-3
ورؤيتها لعام  6151بطريقة مستدامة .وينبغي تصميم هذه الجهود ألال يكون لها تأثير على السنوات المتبقية من عقد األمم

.UNEP/CBD/COP/13/14 218

CBD/COP/13/25
Page 169

المتحدة للتنوع البيولوجي  6161-6177فحسب ،ولكن ليكون لها تأثير أيضا على العقود الالحقة التي تسبق عام  .6151وفي
هذا السياق ،ترد فيما يلي األهداف الرئيسية:

نشر حالة تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177ورؤيتها لعام 6151
يتعين أن تبين جهود االتصال حالة تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع
-4
البيولوجي الواردة فيها .وينبغي أن تبين الرسائل بوضوح أين يتم إحراز تقدم ،على المستويين الوطني والعالمي ،وكذلك الحاالت
التي تكون فيها حاجة إلى إجراءات إضافية .وينبغي أن تبين هذه الرسائل أيضا كيف يسهم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي  6161-6177في تحقيق األهداف األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي الخاصة باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع
البيولوجي.
والهدف هو تقديم صورة دقيقة للتنفيذ توفر أيضا مصدر إلهام لمواصلة العمل لتحقيق الهدف األوسع المتمثل في إلهام
-5
العمل المتواصل نحو عام  .6151وفي حين تركزت جهود االتصال خالل السنوات األربع األخيرة من عقد األمم المتحدة للتنوع
البيولوجي على تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،6161-6177فمن المهم توليد الدعم لتحقيق رؤية الخطة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي التي تمتد حتى عام .6151

الحث على اتخاذ إجراءات إضافية حيثما تكون هناك حاجة إليها
فيما يتعلق بالهدف األول ،يتعين أن تشجع عمليات االتصال الدعم التخاذ إجراءات إضافية بشأن غايات وأهداف
-2
الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي التي يبدو وأن األطراف ليست على الطريق الصحيح لتحقيقها .وينبغي أن تكون عمليات
االتصال هذه ذات طابع يشجع العمل .ويمكن أن يكون ذلك في شكل دعم الجهود بطريقة إيجابية ،فضال عن تقديم التحذيرات
بشأن اآلثار السلبية لعدم تحقيق األهداف.
وسيكون لألطراف مصلحة خاصة في هذا الصدد ،وهو إظهار كيف ستحقق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على
-1
المستوى الوطني .وسيكون على أصحاب المصلحة اآلخرين اإلبالغ عن الطريقة التي ستدعم بها إجراءاتهم اإلجراءات
اإلضافية.

توضيح ،لمختلف الجماهير ،أهمية التنوع البيولوجي وعمل االتفاقية من أجل التنمية المستدامة واألولويات العالمية األخرى
ترتبط األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي بشكل واضح بأهداف دولية أخرى من أجل التنمية المستدامة .وعند
-1
توضيح أهمية التنوع البيولوجي لهذه القضايا المختلفة ،ينبغي أن يبدأ التركيز بتحليل للشواغل األساسية لكل مجال ،ثم إدخال
التنوع البيولوجي من حيث مساهمته في التغلب على التحديات.
ويكتسي جدول أعمال تغير المناخ أهمية خاصة في هذا الصدد .وهناك حاجة إلى بذل جهود لتوضيح الروابط بين
-9
التنوع البيولوجي وتغير المناخ .وهذا يشمل آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي ،على المستوى العالمي وفي حاالت معينة
أيضا .وبالمثل ،من المهم تسليط الضوء على مساهمة التنوع البيولوجي في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه،
بما في ذلك التكيف القائم على النظم اإليكولوجية والحد من مخاطر الكوارث القائم على النظم اإليكولوجية.
 -71وفي هذا ال صدد ،هناك حاجة إلى جهود لتوضيح كيف يسهم العمل المضطلع به في إطار االتفاقية في العمل
المضطلع به في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر .ويتعين أن يكون هناك ربط بين رسائل اتفاقية التنوع البيولوجي
وجدول أعمال حيادية تدهور األراضي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وأنشطة التراسل الخاصة بها.
 -77وتمثل مجاالت القضايا األخرى أيضا فرصا تكون فيها مساهمة التنوع البيولوجي في تحقيق نتائج بالنسبة للتحديات
المنفصلة واضحة .ويعتبر األمن الغذائي والمائي ،وجدول أعمال الصحة العامة من الروابط االستراتيجية.
 -76ويتعين أن تصل الرسائل أيضا إلى بعض الجهات الفاعلة التي ابتعدت ظاهريا عن أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي،
ولكن تؤثر إجراءاتها بالفعل على عمل االتفاقية .وتعد و ازرات النقل والطاقة والمالية والبنية التحتية من األمثلة على المجتمعات
التي ينبغي استهدافها لإلشراك في العمل .وعند إشراك هذه المجتمعات ،ينبغي أن ينصب التركيز على القضايا األساسية التي
تهم هذه القطاعات ،والطرق التي يعالج بها التنوع البيولوجي هذه القضايا.
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 -73ويعتبر مجتمع األعمال جمهو ار في غاية األهمية لعمليات االتصال الجديدة .فكمستخدمين مهمين للتنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية التي يوفرها ،فإن قدرة هذا المجتمع على االنتقال إلى االستهالك المستدام ستكون حاسمة لتحقيق
أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي .والربط بين حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والمسؤولية االجتماعية للشركات مهم.
واألهم من ذلك هو توضيح لمجتمع األعمال األسباب التي تدعو إلى حفظ التنوع البيولوجي .ودور قطاع األعمال كمستخدم
للموارد الجينية في سياق بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع عنصر مهم أيضا.
ويمثل الشباب أيضا شريحة مهمة .وطالما كانت هناك ثقافة شبابية عالمية ،أو اختالفات إقليمية لهذه الثقافة ،سيكون
-74
الوصول إلى هذه الشريحة مهما التخاذ إجراءات في العقود القادمة.

توفير أدوات لتنمية القدرات
 -75سيتطلب تحقيق غايات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي قدرة إضافية للعديد من األطراف في االتفاقية .وفي كثير
من الحاالت ،سيتطلب ذلك تنمية القدرات .وقد أشارت األطراف في كثير من األحيان إلى أهمية تنمية القدرات كنشاط يتعين
أن تقوم به األمانة ،فضال عن الجهات الفاعلة األخرى ،لضمان تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .وبالتالي ،سيكون من
األهداف المهمة للتواصل نشر هذه األدوات على الجهات الفاعلة فضال عن ضمان تطويرها بشكل كامل .ومن المهم أيضا
ربط هذه األدوات بمبادرات تنمية القدرات األخرى ،فضال عن الربط بخطة التعليم من أجل التنمية المستدامة.
جيم-

التراسل الرئيسي :هيكل وعناصر الرسائل األساسية

النهج العام للتراسل

 -72نظ ار ألن الجمهور المعني بجميع عمليات التراسل المتعلقة بعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي عالمي النطاق ومحدد
للغاية أيضا في تطبيقه ،فإن أفضل هيكل للرسالة هو الهيكل الجامع لمجموعة من الرسائل التي يمكن أن توضع وتنشر
بموجبها رسائل فردية ومحددة .وكانت هذه هي االستراتيجية الشاملة للسنة الدولية للتنوع البيولوجي في عام  ،6171والتي
وضعت رسالة أساسية وقدمتها كنموذج لآلخرين لتكييفها وفقا الحتياجاتهم.
 -71ويتعين أن تكون الرسائل الصادرة لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي متسقة مع الوثائق األساسية الناجمة عن عملية
اتفاقية التنوع البيولوجي .وهذا يشمل تراسل الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177على النحو الوارد في المرفق
بالمقرر  ،6/71وال سيما الغايات والمهمة والرؤية؛ واستنتاجات نشرات التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ،وال سيما اإلصدار
الرابع منها؛ وكذلك الرسائل الواردة على بوابات اإلنترنت الخاصة بعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
 -71ويتعين أن يكون التراسل قائما على األدلة وذا مصداقية علمية ،حتى في الوقت الذي ينبغي أن يسعى فيه إلى أن
يكون مصدر إلهام .ويمكن االطالع على أساس مهم للعالقة بين العناصر المختلفة من الرسائل في اإلطار المفاهيمي للمنبر
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (المقرر  .)IPBES-2/4وباإلضافة
إلى ذلك ،ينبغي أن تستند الرسائل إلى استنتاجات المطبوعات األخرى .وينبغي أن تظل نشرة التوقعات العالمية للتنوع
البيولوجي مصد ار أوليا؛ غير أنه يمكن إدراج أيضا المطبوعات األخرى التي فحصتها بعناية األمانة ومؤتمر األطراف.
 -79وستكون الرسائل الشاملة على المدى المتوسط (بين اآلن وعام  )6161مزيجا من الرسائل اإليجابية والسلبية ،ويعتمد
ذلك على أهداف السياسة التي يتعين تحقيقها .ويتعين أن يتضمن التراسل اإليجابي عنصري المنفعة و"العجب" .ويتمثل أحد
أبعاد التراسل اإليجابي في تسليط الضوء على دور التنوع البيولوجي ،أو الطبيعة ،كحل لتحديات التنمية المستدامة التي تواجه
اإلنسانية .وبهذه الطريقة ،يتعين أن يتجاوز التراسل مفهوم أن التنوع البيولوجي ضحية للتنمية ،مع التركيز على فقدان التنوع
البيولوجي .ويتمثل بعدا آخر من الرسائل اإليجابية في تعزيز عجائب الطبيعة  -في كل من كاريزما األنواع والنظم
اإليكولوجية ،فضال عما يمثله التنوع البيولوجي من تعقيد والهام.
 -61وكما هو مبين أعاله ،فإن الهدف من استراتيجية االتصال هو االحتفاء بالنجاحات في تنفيذ الخطة االستراتيجية
للتنوع البيولوجي  6161-6177وتشجيع اإلجراءات اإلضافية حيثما تكون هناك حاجة إليها .وكما ستتم مناقشته أدناه ،فإن
مفهوم السياق سيكون مهما لتصميم رسائل للجماهير المختلفة.
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 -67وستسلط الرسائل اإليجابية الضوء على مدى التقدم المحرز في تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي .وعالوة
على ذ لك ،يتعين على النجاحات أن تؤكد أيضا الفوائد المتحققة نتيجة إنجاز األعمال .وينبغي التعبير عن الفوائد من حيث
المساهمة في تحقيق رفاهية اإلنسان ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها .وعند تأكيد نجاحاتها ،قد ترغب الحكومات
الوطنية في ربط هذه النجاحات باالستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.
 -66وينبغي أن تستخدم الرسائل السلبية بعناية ،ولكن قد تكون هناك أوقات يكون فيها من المهم عرض عواقب الفشل في
تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .وينبغي التعبير عن األمور السلبية من حيث الفرص الضائعة لرفاهية اإلنسان التي
ستنجم عن عد م العمل ،أو من حيث التكاليف األعلى الالزمة السترداد واستعادة خدمات النظم اإليكولوجية نتيجة عدم العمل.
 -63وتهدف الرسائل الجامعة إلى توفير إطار يمكن أن تضع األطراف والجهات الفاعلة األخرى بموجبه رسائل تسلط
الضوء على إنجازاتها الخاصة.

إبراز الصورة

 -64من الجوانب المهمة للتراسل هو إبراز الصورة .فإبراز الصورة بشكل متسق وجيد التصميم وجذاب يمكن أن يؤدي إلى
زيادة كبيرة في أثر التراسل األساسي .وقد تجلى هذا بوضوح لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي بفضل الشعار الجذاب للوحة
تتضمن عناصر بصرية متعلقة بالتنوع البيولوجي .وفي السياق األوسع لالتفاقية وبروتوكوليها ،يمثل شعار اتفاقية التنوع
البيولوجي ومبادئها التوجيهية حاليا جوهر سياسة إبراز الصورة التفاقية التنوع البيولوجي .وهناك عمل جار على تمديد هذه
الصورة األساسية لتصبح سياسة كاملة إلبراز الصورة تُطبق باستمرار لجميع عمليات التراسل وقنوات االتصال .وترد نظرة عامة
على العناصر الرئيسية إلبراز صورة اتفاقية التنوع البيولوجي في وثيقة إعالمية.

عناصر التراسل
-65

عليه؛

عموما ،ينبغي أن تنقل الرسائل عناصر عامة حول الصالت بين الناس والتنوع البيولوجي:
(أ)

ينبغي أن تبني الرسائل تصور أن الناس يتصلون بالتنوع البيولوجي في جميع جوانب حياتهم تقريبا؛

(ب)

ينبغي أن ترفع عمليات االتصال الوعي بالتهديدات التي ستنتج عن فقدان التنوع البيولوجي وفوائد الحفاظ

ينبغي أن تعزز الرسائل الشعور بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف فقدان التنوع البيولوجي ،وتشجيع
(ج)
الناس على العمل اآلن.
وينبغي أن تسلط الرسائل الضوء أيضا على رؤية الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177في
-62
سياق أفق زمني أطول:
(أ)

في حين أن وقت العمل هو اآلن ،فأهم أفق للعمل هو لمنتصف هذا القرن؛

بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين ،ينبغي أن تقدر اإلنسانية قيمة التنوع البيولوجي وحفظه واستعادته
(ب)
واستخدامه بحكمة بطريقة تحافظ على خدمات النظم اإليكولوجية؛
(ج)

ينبغي أن تسعى اإلجراءات إلى الحفاظ على كوكب صحي وتحقيق فوائد أساسية لجميع الناس.

 -61كما ينبغي أن تربط الرسائل غايات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأولويات التنمية الوطنية
المحددة ،مع توضيح كيف يتطلب تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني إدماج التنوع البيولوجي في هذه األنشطة.
 -61وينبغي أن تبين الرسائل بوضوح الصالت بين التنوع البيولوجي وقضايا التنمية المستدامة األخرى ،مع التركيز على
أهداف التنمية المستدامة:
تضع خطة التنمية المستدامة لعام  ،6131التي وافقت عليها الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ
(أ)
عددها  793دولة طرفا ،إطا ار طموحا من األهداف والغايات العالمية للتغلب على مجموعة من التحديات المجتمعية العالمية؛
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يسهم التنوع البيولوجي والوظائف البيئية والنظم اإليكولوجية بشكل مباشر في أولويات رفاهية اإلنسان
(ب)
والتنمية البشرية .ويعتمد ما يقرب من نصف عدد السكان اعتمادا مباش ار على الموارد الطبيعية لكسب عيشهم .ويعتمد العديد
من األشخاص األكثر ضعفا بشكل مباشر على التنوع البيولوجي للوفاء باحتياجاتهم المعيشية اليومية؛
يأتي التنوع البيولوجي أيضا في مركز العديد من األنشطة االقتصادية ،بما في ذلك تلك المتعلقة بالزراعة
(ج)
والحراجة ومصايد األسماك والسياحة .وتنعكس أهمية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في العديد من أهداف وغايات التنمية
المستدامة؛
لذلك ،ستكون مراعاة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ضرورية مع شروع البلدان في تنفيذ خطة التنمية
(د)
المستدامة لعام  6131وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها ،وفي تنفيذ األولويات الوطنية الرئيسية للتنمية المستدامة.
 -69وينبغي أن تحث الرسائل الجمهور المستهدف على اتخاذ إجراءات .ومن المهم في عملية الحث هذه أن توفر الرسائل
قائمة بإجراءات محددة يمكن للمجموعة المستهدفة أن تتخذها لصون التنوع البيولوجي وأن يكون هناك إرشاد مقدم حول كيفية
اتخاذ اإلجراءات.
 -31وينبغي أن تكون الرسائل والحمالت المحددة حساسة لقيم الجمهور المستهدف ،وينبغي أن تعبر عن إجراءات حفظ
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في سياق هذه القيم .ولذلك ،تعتبر عملية البحث عن الجمهور عنص ار أساسيا ألي
تخصيص للرسائل.
دال-

الجمهور

 -37بالنظر إلى الجمهور العالمي لالتفاقية ،من المهم تحديد شرائح الجمهور وربط عمليات االتصال الخاصة بكل شريحة
بالغايات المختلفة لالستراتيجية وتصميم الرسائل وفقا لذلك .وبالنسبة لمجموعات الجمهور الواردة أدناه ،من المهم مالحظة أنها
ستكون جماهير تستقبل الرسائل مجموعات تحول و/أو تنقل الرسائل إلى مجموعات مستهدفة فرعية أخرى.

األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها
 -36تُنفذ اتفاقية التنوع البيولوجي على المستوى الوطني من قبل الحكومات الوطنية ،وبالتالي فإن الجمهور األساسي
لعمليات االتصال التي تجريها األمانة وغيرها من الجهات الفاعلة الدولية هو األطراف .ونقاط االتصال لالتفاقية وبروتوكوليها
هي الجمهور الرئيسي في ه ذه الحالة .وعلى مستوى األطراف أنفسهم ،فإن نقاط االتصال الوطنية لالتفاقية وبروتوكوليها ليست
جمهو ار فحسب ،ولكنها بحاجة أيضا إلى الوصول إلى الو ازرات واإلدارات الحكومية األخرى التي تشارك عادة في المسائل
المتعلقة بإدارة التنوع البيولوجي لضمان أن تعمم األطراف التنوع البيولوجي في عمل القطاعات األخرى .وتندرج في هذه
المجموعة الحكومات دون الوطنية والمدن ،التي تحمل على نحو متزايد المسؤولية عن استراتيجيات وخطط عمل التنوع
البيولوجي.

أصحاب المصلحة واألعضاء اآلخرون من الجمهور األساسي التفاقية التنوع البيولوجي واألوساط المعنية بها
في حين أن األطراف هم محور التركيز الرئيسي التفاقية التنوع البيولوجي ،هناك عدد من الجهات الفاعلة وأصحاب
-33
المصلحة اآلخرين الذين يقدمون أدوا ار داعمة لألطراف ،أو يؤدون دو ار منفصال في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي .وبالنظر إلى
أن هذه الجهات ليست أطرافا  ،سيكون لالتصال بهم طابع مختلف .وفي الوقت نفسه ،عندما تنفذ هذه الجهات الفاعلة أنشطة
داعمة على المستوى الوطني ،فإنه يمكن إدراجها في بعض عمليات االتصال.
ويكتسي أهمية أيضا الشركاء في منظومة األمم المتحدة المشاركين في عمل اتفاقية التنوع البيولوجي ،فضال عن
-34
المن ظمات اإلقليمية األخرى .ولن تنقل هذه الجهات الفاعلة عمل االتفاقية لآلخرين فقط ،ولكنها ستغتنم أيضا هذه الفرصة
لتعزيز عملها وأهميته بالنسبة لخطة التنمية المستدامة فضال عن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي .6161-6177
 -35وتشكل متاحف التاريخ الطبيعي ،والحدائق النباتية ،وحدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية مجموعة أخرى يعتبر
عملها أساسيا لالتفاقية ،من حيث إجراءات الحفظ المحددة وفي التوعية بالتنوع البيولوجي.
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 -32كما يمثل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة منظمة فريدة أيضا .ونظ ار لدوره في إنشاء االتفاقية ،ودوره المحوري في حفظ
الطبيعة ،فهو يشكل جمهو ار رئيسيا لالتفاقية ،فضال عن عامل مضاعف مهم.
-31

وتعتبر المنظمات غير الحكومية المعنية بالحفظ من األوساط المعنية الرئيسية التي ستعيد إرسال رسائل االتفاقية.

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
 -31من المهم زيادة العمل مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لتوصيل دورها في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
المستدام ،وتوضيح كيف تسهم أنشطتها في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي .وفي
هذا الصدد ،ينبغي أن يشجع االتصال الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على تعزيز أنشطتها في سياق التنفيذ الوطني
التفاقية التنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  .6161-6177ولكن ينبغي النظر إلى عمل الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية أيضا على أنه مصدر للرسائل والممارسات األصلية والملهمة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
وفي هذا الصدد ،ينبغي أن تسعى عمليات االتصال إلى تشجيع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على االحتفاء بالمعارف
التقليدية المتعلقة بالحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وتعزيزها ونشرها على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية
والعالمية.

عامة الجمهور ومجموعات أصحاب المصلحة المهمين
 -39يشار تك ار ار إلى أنه يتعين اإلبالغ عن عمل االتفاقية بطريقة تجعلها ذات صلة "للجمهور" .ولئن كان صحيحا أن
الجمهور المستهدف من االتصال هو جمهور عالمي ،وينبغي أن يشمل الجميع ،فمن الواضح أيضا أن مفهوم الجمهور الواحد
الذي يمكن توجيه إليه كافة الرسائل بسيط للغاية ويخفي بعض االختالفات المهمة بين شرائح الجمهور .وما تسمى "عامة
الجمهور" هي في الواقع عدد من شرائح الجمهور المختلفة مقسمة حسب البلد ،ونوع الجنس ،والمستوى االجتماعي
واالقتصادي ،واللغات .ولذلك ،فإن أي محاولة للوصول إلى الجمهور تتطلب نهجا مناسبا.
 -41وال تزال أهم تجزئة للجمهور هي على المستوى الوطني .ويتشكل فهم التنوع البيولوجي والوظائف البيئية وخدمات
النظم اإليكولوجية وأهميتهما لعامة الناس بشكل كبير بالظروف الوطنية و"الروايات" الوطنية عن الناس والطبيعة ،وكيف
يضيف التنوع البيولوجي قيمة لهم  .ولذلك ،فإنه يتعين تصميم أي محاولة إلشراك الجمهور على المستوى الوطني ،استنادا إلى
الروايات الشاملة.
 -47والوسائل المهمة للوصول إلى الجمهور هي المشاورات وحمالت التوعية ووسائل اإلعالم  -اإلذاعة والتلفزيون
واألشكال المطبوعة ،على وجه الخصوص .وبهذه الطريقة ،ينبغي النظر إلى وسائل اإلعالم كعامل مضاعف وكقناة ،ولكن
ليس كجمهور في حد ذاته .وتسعى وسائل اإلعالم إلى إنتاج المحتوى الذي سيصل إلى عامة الجمهور ،وبالتالي ينبغي أن
يتخذ أي عمل إلشراك وسائل اإلعالم هذا المنظور .وينبغي أن يركز إشراك وسائل اإلعالم على عدد من شرائح وسائل
اإلعالم ،بما في ذلك:

-46

(أ)

وسائل اإلعالم التي تغطي السياسة البيئية؛

(ب)

وسائل اإلعالم التي تغطي قضايا المستهلك (أساليب الحياة وسبل العيش واالستدامة)؛

(ج)

وسائل اإلعالم التي تركز على الحفظ؛

(د)

وسائل اإلعالم القائمة على العلوم؛

( ه)

وسائل اإلعالم التي تركز على دوائر األعمال والمهارات الخضراء؛

(و)

وسائل اإلعالم التي تركز على النشر على الجمهور األوسع.

وهناك أيضا مجموعات معينة من أصحاب المصلحة التي تتطلب إشراكا مركزا:

دوائر األعمال تمثل شريحة مهمة للغاية .وينبغي أن تسعى عمليات االتصال إلى إشراك جمعيات األعمال،
(أ)
وتشجيع مواصلة تطوير األسباب التي تدعو إلى حفظ التنوع البيولوجي ،وتشجيع المشاركة األكبر مع دوائر األعمال الصديقة
للتنوع البيولوجي؛
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الشباب يمثل جمهو ار رئيسيا كذلك .ويمكن الوصول إليه عن طريق العمل من خالل األنشطة المنفذة على
(ب)
نطاق منظومة األمم المتحدة المتعلقة بالشباب؛ ومن خالل تعزيز برنامج الموجة الخضراء والمبادرات المماثلة األخرى كأدوات
لتنفيذ أعمال عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي؛ ومن خالل استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية ،بما في ذلك فيسبوك وتويتر
ومايسبيس ويوتيوب وغيرها؛ وعبر المسابقات والمنافسات ،بما في ذلك الرسم الزيتي ،والتصوير ،وكتابة المقاالت وغيرها؛
بالنظر إلى أن النسا من أصحاب المصلحة الرئيسيين في كل من حفظ الموارد واستخدامها المستدام،
(ج)
ينبغي التركيز بشكل خاص على تعميم المساوة بين الجنسين في جميع األعمال.

األشخاص ذوو الخبرة والمؤسسات
 -43ه ذه الشريحة من الجمهور هي المجموعة المتنوعة من مجتمعات الخبراء والمؤسسات في مختلف المجاالت العلمية
والتقنية التي تولد وتنشر المعارف التي تدعم تنفيذ االتفاقية .ومن المهم الوصول إلى هذه المجموعات لضمان أن يتم توليد
أفضل المعارف العلمية واستخدامها في دعم اتفاقية التنوع البيولوجي .كما أن هذا المجتمع يحظى بقدر كبير من االحترام من
قبل عامة الجمهور ،ويمكن أن تولد رسائله قد ار كبي ار من الدعم لالتفاقية .ومن المهم ضمان أن تكون رسائل هذا المجتمع
متسقة .وقد تتداخل هذه المجموعة مع األوساط األخرى الرئيسية المعنية باتفاقية التنوع البيولوجي في بعض الجوانب ،ولكنهم
لهم هوية مميزة.
ها -

الموارد

عند تنفيذ أنشطة االتصال ،تمثل الموارد التالية األساس الالزم إلعداد الرسائل .وهذه القائمة ليست شاملة ،ولكن
-44
ينبغي أن تحظى باألولية قبل غيرها.

التقارير واالستراتيجيات الوطنية الرسمية
 -45تعتبر عمليات االتصال الرسمية لألطراف دعما التفاقية التنوع البيولوجي ،واستجابة لمقررات مؤتمر األطراف ،موردا
رئيسيا لالتصال .وتتسم هذه الرسائل بالصفة الرسمية وتوفر معلومات عن حالة تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي على المستوى
الوطني ،كما تنقل نوايا األطراف فيما يتعلق بالتنفيذ .وبالنسبة لجميع التقارير واالستراتيجيات الوطنية الرسمية ،ينبغي التعبير
عن اإلجراءات واألهداف الوطنية مقابل المؤشرات المتفق عليها.
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي .تمثل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
(أ)
البيولوجي نوايا سياسات األطراف .والحقيقة هي أن عددا قليال فقط من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
التي وضعت في إطار عملية االتفاقية يمتلك رؤية استراتيجية ،وخطة عمل .وهناك عدد منها ،وخاصة تلك التي وضعت منذ
سنوات ،في شكل تقارير بسيطة عن التنوع البيولوجي على المستوى الوطني .غير أنه في الحاالت التي تشتمل فيها
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي على خطة عمل ،ينبغي استخدامها لإلبالغ عن اإلجراءات على المستوى
الوطني .واضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تتضمن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أيضا استراتيجية اتصال.
وحيثما يمكن ،ينبغي أن تنطوي عملية وضع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أيضا على استراتيجية
اتصال وتوعية .وينبغي استخدام أدوات تعميم االتصاالت واعداد التقارير ،مثل أداة ملصق أهداف أيشي على شبكة اإلنترنت
التي أعدتها الوكالة األلمانية للتعاون التقني باالشتراك مع األمانة؛
التقارير الوطنية .ينبغي أن تستخدم األمانة واألطراف نفسها المعلومات الواردة في التقارير الوطنية بشكل
(ب)
أكبر .ويمكن استخدام هذه المعلومات إلظهار النجاحات في التنفيذ ،وكذلك تحديد المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من العمل.
كما ينبغي بذل جهود الستمداد بيانات منظمة من التقارير واستخدامها.

الوثائق الرسمية التفاقية التنوع البيولوجي

 -42تعبر الوثائق الرسمية ،بما في ذلك وثائق ما قبل الدورات وتقارير االجتماعات ،عن االتجاه السياساتي التفاقية التنوع
البيولوجي وبالتالي فهي تمثل موردا مهما ،وتوفر سردا لتطور المسائل في إطار االتفاقية .وتعتبر مقررات مؤتمر األطراف ذات
أهمية خاصة .ويجب أن تنشأ أي عمليات اتصال بالضرورة منها ،ومن المهم ضمان اتساق الرسائل معها.
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مطبوعات اتفاقية التنوع البيولوجي والموارد األخرى
 -41هناك عدد من الموارد والمطبوعات التقنية التي توفر مشورة علمية وتقنية متعلقة بتنفيذ االتفاقية .وتكون دقة هذه
الموارد ،المستمدة من طابع األعمال الخاضع الستعراض النظراء ،أساس شرعيتها في عقول الخبراء ،وكذلك أفراد عامة
الجمهور .ولذلك ،ينبغي أن تنشر أي عمليات تراسل هذه الموارد إلظهار األسس العلمية لعمل االتفاقية.
 -41وفي حين أن كل هذه الموارد ذات طابع تقني ،فإنها محددة إلى حد ما في شكلها وأهدافها وصيغتها .ولذلك ،ينبغي
أن تصاغ جميعها مع وضع مجتمعات معينة في االعتبار ،وينبغي أن يكون لها هياكل وروايات مناسبة .وال يوجد شكل واحد
فقط لها .غير أن كلها ينبغي أن يشمل بيانات وصفية محددة.
واو -

القنوات والعوامل المضاعفة

هناك مجموعة متنوعة من القنوات التي يمكن من خاللها نقل الرسائل إلى الجماهير .وفي هذا القسم ،نعرض بعض
-49
هذه القنوات ،وكذلك بعض الجهات الفاعلة التي يمكن أن تكون بمثابة عوامل مضاعفة للرسائل.

آلية غرفة تبادل المعلومات وخدمات المعلومات ذات الصلة بها
تمثل آلية غرفة تبادل المعلومات قناة وعامال مضاعفا على حد سواء .فالمقصود من آلية غرفة تبادل المعلومات هي
-51
أن تكون عنص ار أساسيا من شبكة معارف التنوع البيولوجي .ووفقا للفقرة  66من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي -6177
 ، 6161فإن آلية غرفة تبادل المعلومات ستكون القناة التي ستتاح من خاللها معارف وخبرة أي مجتمع من مجتمعات التنوع
البيولوجي لتيسير ودعم تعزيز تنفيذ االتفاقية .وفي آلية غرفة تبادل المعلومات ،سيتم إنشاء وتحديث نقاط وطنية آللية غرفة
تبادل المعلومات ،ت ضم شبكات من الخبراء ومواقع شبكية فعالة .وسيتم ربط تلك النقاط بآلية غرفة تبادل المعلومات المركزية
التي تشرف عليها األمانة .ويمثل الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي النقطة المركزية في هذه الشبكة .وتوجد عناصر
أخرى للجماهير المتخصصة ،مثل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم
المنافع.
 -57وتجدر مالحظة أن آلية غرفة تبادل المعلومات تفهم على أنها ليست الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي وبوابته
فقط ،ولكن أيضا كشبكة من المواقع الشبكية وخدمات المعلومات التي تحتفظ بها األطراف .ويتعين القيام بمزيد من العمل
لضمان أن تنقل المعلومات والرسائل في جميع أنحاء الشبكة.
 -56وينبغي أن توفر االستراتيجية الشبكية التفاقية التنوع البيولوجي ،والتي يجري وضعها حاليا ،منصة تيسر وتدعم
عناصر استراتيجية االتصال هذه .وينبغي أن تتيح تطوير البنية التحتية التي يمكن أن تدعم عمليات االتصال بمختلف الجهات
الفاعلة .وينبغي أن تضمن االستراتيجية الشبكية أيضا أن تكون وسائل اإلعالم االجتماعية متضمنة ومدمجة مع أي عملية
تطوير شبكية .وينبغي أن تركز أي عملية تطوير شبكية أو برمجية على طرائق ضمان التوافق مع وكاالت األمم المتحدة
األخرى والمعايير الشبكية لمنظومة األمم المتحدة.

وسائل اإلعالم االجتماعية والشبكات االجتماعية
 -53تشير وسائل اإلعالم االجتماعية إلى المواقع الشبكية والتطبيقات التي تُم ّكن المستخدمين من إنشاء وتبادل المحتوى
أو المشاركة في شبكات التواصل االجتماعي .وفي حين أن تطبيقات وسائل اإلعالم االجتماعية تختلف بين البلدان والمناطق،
فإن أكثر المنصات انتشا ار هي فيسبوك ،وتويتر ،وانستاغرام ،وسنابشات ،ويوتيوب ،ولينكدإن .وفي السنوات األخيرة ،أصبحت
وسائل اإلعالم االجتماعية والتواصل االجتماعي أدوات مهمة للغاية لتيسير العمل الجماعي .وفي الواقع ،كان أكبر نمو في
مجال التوعية التي تقوم بها األمانة في آخر  64شه ار في مجال وسائل اإلعالم االجتماعية.
 -54وتعد وسائل اإلعالم االجتماعية عنص ار مهما في أي استراتيجية اتصال ،وستستخدم األمانة مجموعة أساسية من
عمليات التراسل عبر وسائل اإلعالم االجتماعية ،التي يمكن أن تعيد الجهات الفاعلة األخرى إرسالها وتكييفها بعد ذلك.
وستصدر األمانة كل عام خطة لوسائل اإلعالم االجتماعية التي سيتم تقاسمها بعد ذلك .وفي عام  ،6172أصدر األمين
التنفيذي إخطارا ،مشي ار إلى أن على األطراف أن تتفاعل مع وسائل اإلعالم االجتماعية ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ،بما في
ذلك من خالل آلياتها لتبادل المعلومات .وفي حين أنه يمكن أن يكون لكل جهة من الجهات الفاعلة استراتيجيات مستقلة بشأن
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وسائل اإلعالم االجتماعية التي تخدم مجتمعاتها المميزة الخاصة بها ،فمن المهم تنسيق التراسل على هذه المنصات .واضافة
إلى ذلك ،فإن قوة وسائل اإلعالم االجتماعية تكمن في تبادل المحتوى عبر المنصات والجهات الفاعلة .ولذلك ،يمثل تبادل
المحتوى واعادة نشر المحتوى من الجهات الفاعلة األخرى استراتيجية مهمة.
 -55وتخدم منصات وسائل اإلعالم االجتماعية المختلفة أغراضا مختلفة .وفيما يلي بعض منصات وسائل اإلعالم
االجتماعية اإلرشادية:
فيسبوم .ينبغي أن تكون المنصة الرئيسية هي صفحة عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي على موقع
(أ)
فيسبوك .www.facebook.com/UNbiodiversity ،وينبغي أن يلتمس جميع األشخاص المشاركين في العمل مع اتفاقية
التنوع البيولوجي وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي إقامة رابط بهذه الصفحة .والجمهور الذي يطلع على هذه الصفحة متنوع
 ويشمل الخبراء العلميين ،وكذلك أفراد عامة الجمهور من حول العالم .ولهذا السبب ،فإن المحتوى في هذه الصفحة اليتضمن معلومات عن العمليات الرسمية التفاقية التنوع البيولوجي فقط ،ولكنه يتضمن أيضا رسائل أكثر شعبية؛
تويتر .موقع األمانة على منصة تويتر هو  .www.twitter.com/cbdnewsوتكتب األمانة تغريدات على
(ب)
هذه الصفحة على أساس األحداث والمناسبات .والجمهور الرئيسي لهذا الموقع هم المندوبون والمشاركون في عمليات اتفاقية
التنوع البيولوجي ،فضال عن المشاركين في المفاوضات الدولية األخرى .وينبغي أن يسعى الشركاء إلى إعادة إرسال محتوى
التغريدات حيثما يكون مناسبا؛
إنستاغرام .بدأت هذه المنصة تبرز بوصفها أداة مهمة للشباب من أدوات وسائل اإلعالم االجتماعية.
(ج)
وتستخدم منصة الصور ،ونصوص موضوعة عليها لتبادل األفكار والخبرات .وهي وسيط بصري أكثر من كونه نصي .وتقوم
األمانة ببناء قاعدة جمهور على موقع إنستاغرام .ويمكن أن يستخدمها المشاركون في استراتيجية االتصال هذه كوسيلة
الستخدام الصور لتبادل األفكار؛
سنابشات منصة مهمة أخرى للشباب .وهي تتيح تبادل مقاطع الفيديو القصيرة والنصوص التي ال تظل
(د)
قائمة بعد أكثر من عدة مشاهدات .وييسر المحتوى تبادل الخبرات المباشرة ،وعادة في حدث ما أو موقع ما؛
لينكدإن منصة مهنية تُستخدم بشكل متزايد لبناء مجتمعات من الممارسين في البيئات التي يبدو فيها
( ه)
فيسبوك عاميا جدا .وهي تحتوي على العديد من التجمعات المهنية والتقنية المتخصصة المتعلقة بالتنوع البيولوجي .ويمكن
استخدام هذه األداة لتيسير التواصل بين الجهات الفاعلة التقنية والعلمية المعنية بسياسات التنوع البيولوجي.

الشركاء والعوامل المضاعفة األخرى
عند تنفيذ هذه االستراتيجية ،يؤدي عدد من المنظمات دو ار مهما من أجل تنفيذها .وال تكون هذه المنظمات عوامل
-52
مضاعفة للرسائل فحسب ،ولكن تمثل أيضا دوائر يمكن أن تحقق مكاسب من تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي.
وتضم القائمة الجهات التالية على سبيل المثال ال الحصر:
االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي .لدى االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي خطط استراتيجية مشابهة
(أ)
ألهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ،إن لم تكن مرتبطة بها صراحة في بعض الحاالت .وينبغي تنسيق التراسل بين
تلك المنظمات بما في ذلك لأليام الدولية ،مثل اليوم العالمي لألراضي الرطبة ،واليوم العالمي لألحياء البرية وغيرها؛
إدارة األمم المتحدة لشؤون اإلعالم تعتبر وسيلة مهمة لربط عمل اتفاقية التنوع البيولوجي وجدول أعمال
(ب)
التنوع البيولوجي بحطة التنمية المستدامة لعام  6131واألنشطة األخرى .وتتضمن إدارة شؤون اإلعالم روابط أيضا بمراكز
األمم المتحدة لإلعالم التي يمكن أن توفر الدعم للعمل اإلقليمي بشأن االتفاقية؛
برنامج األمم المتحدة للبيئة وادارة االتصاالت والمعلومات العامة التابعة له عامل مضاعف مهم للرسائل.
(ج)
ويتضمن جدول أعمال برنامج األمم المتحدة للبيئة مكونا كبي ار بشأن التنوع البيولوجي ،ومدى وصول إدارة االتصاالت
والمعلومات العامة في مجال االتصال عالمي .وقد استفادت عملية إطالق تقارير اتفاقية التنوع البيولوجي في الماضي ،بما في
ذلك نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي من دعم البنية التحتية لالتصال في إدارة االتصاالت والمعلومات العامة؛
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فرق االتصال التابعة ألمانات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة
(د)
لمكافحة التصحر (اتفاقيات ريو) تعد شركاء مهمين لإلبالغ عن أوجه التآزر بين تنفيذ جداول أعمال التنوع البيولوجي وتغير
المناخ وتدهور األراضي .ويشمل ذلك من خالل منصات مثل جناح اتفاقيات ريو ،وغيرها من أنشطة االتصال المشتركة؛
( ه)
مالية لالتفاقية؛

أمانة مرفق البيئة العالمية شريكة مهمة للعمل المتعلق باالتصال ،نظ ار لدور مرفق البيئة العالمية كآلية

االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة شريك رئيسي الستراتيجية االتصال هذه ،نظ ار ألن عمل االتحاد الدولي لحفظ
(و)
الطبيعة كان أساسيا في تطور اتفاقية التنوع البيولوجي .وباإلضافة إلى الرسائل الصادرة عن أمانة االتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة ،هناك عمل مهم تقوم به لجانه الطوعية ،وأبرزها:
( )7

( )6

( )3

لجنة التعليم واالتصال التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة .أطلقت لجنة التعليم واالتصال ،بالتعاون مع
اللجنة العالمية للمناطق المحمية (المذكورة أدناه) مبادرة  ،#NatureForAllالتي أنشئت في أعقاب السنة
الدولية للتنوع البيولوجي ،وحملتي "الحب ال الفقدان" ،و"إلهام جيل جديد ".وتمثل الحملة وسيلة مهمة يمكن
أن تنقل رسائل عن االنخراط مع التنوع البيولوجي والطبيعة .ولجنة التعليم واالتصال شريك مهم في تنفيذ
هدف أيشي للتنوع البيولوجي 7؛
اللجنة العالمية للمناطق المحمية .اللجنة العالمية للمناطق المحمية شريك في مبادرة ،#NatureForAll
ولكنها قبل كل شيء ،لجنة تعمل على ضمان تنفيذ هدف أيشي للتنوع البيولوجي  77في إطار اتفاقية
التنوع البيولوجي .ولذلك يتعين على أنشطة التراسل التي تضطلع بها اللجنة العالمية للمناطق المحمية أن
تشجع تحقيق األهداف المتعلقة بالمناطق المحمية ،ويتعين أن تعمل اللجنة أيضا على التراسل الذي يوضح
كيف يوفر تحقيق هذا الهدف الدعم لمجموعة متنوعة من أهداف التنمية المستدامة األخرى؛

لجنة بقاء األنواع .تعد القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أداة اتصال مهمة لتوضيح حالة هدف
أيشي للتنوع البيولوجي 76؛

اليونسكو ليست شريكة أساسية لعلوم التنوع البيولوجي فقط ،ولكن أيضا لعملها بشأن التعليم من أجل
(ز)
التنمية المستدامة .ولهذا السبب ،يمكن أن يؤدي عملها إلى تضخيم الرسائل واالتصال بقوة لمجتمعات التعليم التي تعمل في
مجال التعليم النظامي وغير النظامي؛
حدائق الحيوان وحدائق األحيا المائية عامل مضاعف مهم نظ ار لمدى وصولها العالمي من خالل مئات
(ح)
الماليين من الزوار سنويا إلى مرافقها .ونظمت الرابطة العالمية لحدائق الحيوان وحدائق األحياء المائية حملة ناجحة جدا في
الماضي لتعزيز الوعي بالتنوع البيولوجي ،ومن شأن حمالت أخرى مثل هذه أن تحدث فرقا ضخما؛
الحدائق النباتية ومتاحف التاريخ الطبيعي يمكن أن تؤدي دو ار مشابها لدور حدائق الحيوان وحدائق
(ط)
األحياء المائية .وقد نظمت المنظمة الدولي لحفظ الحدائق النباتية حملة كبيرة دعما للتنوع البيولوجي وعقد األمم المتحدة للتنوع
البيولوجي ،ومن المقرر النظر في مواصلة العمل معهما؛
الصندوق العالمي للطبيعة شريك أساسي في عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي كعضو في فرق العمل
(ي)
الرئيسية واللجنة االستشارية غير الرسمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة .وتعتبر وسائل االتصال لفرق العمل ،بما في ذلك
مؤشر الكوكب الحي ،وساعة األرض وغيرها من المشاريع ،وسائل قوية لمضاعفة الرسائل ودفعها إلى جمهور أكبر؛
وسائل اإلعالم وعالقتها بالجمهور يشار إليها في أجزاء أخرى من هذه الوثيقة ،ولكن ينبغي النظر إليها
(ك)
كعامل مضاعف هنا أيضا .ويمكن أن توفر الشراكات االستراتيجية مع المؤسسات اإلعالمية دعما كبي ار وتأثيرات مضاعفة؛
(ل)

سفراء األمم المتحدة وغيرهم من المتحدثين المشاهير عامل مضاعف مهم أيضا.

األحداث
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 -51تمثل األحداث فرصا مهمة لالتصال ،حيث يمكن نشر الرسائل على مجموعة متنوعة من الجمهور ،في بيئة عادة ما
تكون مليئة بوسائل اإلعالم وتهم مجموعة متنوعة من المجتمعات .وعادة ما كانت المؤتمرات الدولية الكبيرة حول جدول أعمال
التنوع البيولوجي موضع التركيز الرئيسي لالتصال حتى اآلن .وهي ال تزال تمثل فرصا مهمة لتنفيذ جدول األعمال ،ولكنها
ليست الفرص الوحيدة .وتشمل بعض هذه االجتماعات ما يلي:
(أ)
(ب)
لمكافحة التصحر؛

-51

اجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛
اجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة

(ج)

اجتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

(د)

الدورات السنوية للجمعية العامة لألمم المتحدة؛

( ه)

اجتماعات االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وفي كل من هذه االجتماعات ،ينبغي اغتنام الفرص لنشر أهداف استراتيجية االتصال هذه وتوضيح الروابط.

 -59وتمثل األحداث ا لوطنية التي قد تكون ذات صلة بجدول أعمال التنوع البيولوجي ،ولكنها تتباين عنه ،فرصا مهمة
لالتصال أيضا .وينبغي أيضا االستفادة من االحتفاالت الثقافية أو احتفاالت االستقالل الوطنية لتوضيح االرتباط بين التنوع
البيولوجي والهوية الوطنية.
 -21كما تمثل أيام األمم المتحدة واأليام الدولية المهمة األخرى أحداثا مهمة يمكن خاللها اإلشارة إلى عمل االتفاقية
واالحتفاء به .وبالنسبة لهذه األيام الدولية ،ينبغي مواءمة التراسل بطريقة توضح كيف يمكن أن يساهم تنفيذ االتفاقية في تحقيق
أهداف كل يوم من هذه األيام .ومن أهم األيام التي يتعين مراعاتها ما يلي :اليوم العالمي لألراضي الرطبة ،واليوم العالمي
لألحياء البرية ،واليوم العالمي للمياه ،ويوم المحيطات ،ويوم األرض ،ويوم أمنا األرض ،ويوم البيئة العالمي ،واليوم العالمي
لمكافحة التصحر ،ويوم األغذية العالمي.
 -27كما ينبغي أن يكون اليوم الدولي للتنوع البيولوجي ،في  66مايو/أيار من كل عام ،حدثا مهما للغاية لتنفيذ أي عملية
اتصال .وينبغي أن تسترشد الجهات الفاعلة على المستوى الوطني بالموضوع الذي يحدده األمين التنفيذي وتغتنم هذا اليوم
كفرصة للتعبير عن الرؤى واالستجابات الوطنية.
زاي-

األدوار واإلج ار ات الرئيسية

 -26في ضوء جميع العناصر المذكورة أعاله ،تُتوخى األنشطة واألدوار التالية من أجل تنفيذ االستراتيجية .واألدوار المبينة
أدناه إرشادية ،وينبغي تعديلها بناء على المعلومات الجديدة.
 -23أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي .سيؤدي األمين التنفيذي وموظفو األمانة دو ار في وضع إطار االتصال ،وابقاء حالة
االتصال قيد االستعراض ،والسعي إلى تنسيق وتقديم المشورة إلى الجهات الفاعلة األخرى .وباإلضافة إلى ذلك ،سوف توفر
األمانة عمليات تراسل جامعة مع التركيز على األهداف الرئيسية الواردة في هذه االستراتيجية ،وستوفر الدعم لألطراف والجهات
المع نية األخرى لتنفيذ الخطة في شكل تنسيق من خالل فرق عمل االتصال القائمة ،بما في ذلك ،ضمن غيرهم ،موظفو
اإلعالم اإلقليميون لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،وفرق العمل المعنية باالتصال إلدارة األمم المتحدة لشؤون اإلعالم ،وفرقة عمل
االتصال لدوائر األعمال .وترد أدناه بعض الفرص الرئيسية لزيادة الجهود.
 -24وكاالت األمم المتحدة .تؤدي مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في األمم المتحدة دو ار رئيسيا في تنفيذ
االستراتيجية ،ليس فقط من حيث السعي إلى ربط عملياتها للتراسل بجدول األعمال العالمي للتنوع البيولوجي ،ولكن أيضا في
تحديد الوسا ئل التي يمكن بموجبها أن يوفر جدول أعمال التنوع البيولوجي الرسائل والمحتوى ألنشطتها .وينبغي بذل المزيد من
الجهود لتنفيذ حمالت منسقة بشأن االتصال من أجل التنوع البيولوجي ،على سبيل المثال:
األمين العام لألمم المتحدة :إبراز صورة عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي والتنوع البيولوجي ،على النحو
(أ)
المطلوب في قرار الجمعية العامة  ،727/25في جميع أنحاء منظومة األمم المتحدة؛
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إدارة شؤون اإلعالم :تقديم دعم للتراسل الخاص باألنشطة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي المتعلقة بخطة
(ب)
التنمية المستدامة لعام  ،6131واألنشطة األخرى بما في ذلك توفير روابط بمراكز األمم المتحدة لإلعالم حول العالم؛
اليونسكو :تقديم الدعم من خالل دمج التنوع البيولوجي في عملها بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة،
(ج)
وعملها بشأن التنوع البيولوجي في قطاع العلوم ،ودعم االتصال؛
برنامج األمم المتحدة للبيئة :تقديم الدعم من خالل تعبئة إدارة االتصاالت والمعلومات العامة وشبكة موظفي
(د)
اإلعالم اإلقليميين لدعم االتصال بشأن التنوع البيولوجي .والتنسيق بشأن االتصاالت لإلطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط
االستهالك واإلنتاج المستدامة؛ وايجاد سبل لالستفادة من اليوم العالمي للبيئة لتسليط الضوء على قضايا التنوع البيولوجي؛
القطري؛

( ه)

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :نشر الطرق التي ُيدمج بها التنوع البيولوجي في العمل على المستوى

(و)

المنظمة العالمية للسياحة :اتنسيق لتوجيه رسائل بشأن السياحة المستدامة؛

(ز)

منظمة األغذية والز ارعة :تنسيق تراسلها مع عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي حسب االقتضاء.

 -25وستكون األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي هي الوسيلة األساسية لنشر النسخ الوطنية لعمليات التراسل العالمية.
وبالتالي ،ستقوم بما يلي:
(أ)

تعديل الرسائل لتناسب الظروف الوطنية والجماهير الوطنية؛

(ب)

تنظيم أحداث وأنشطة تدعم استراتيجية االتصال هذه؛

(ج)

عرض الحالة الوطنية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي؛

(د)

توفير الموارد الالزمة لحمالت االتصال العالمية؛

( ه)

تتبع مستويات التوعية العامة بشأن التنوع البيولوجي وقيمه.

بناء الجسور في االتصال مع الو ازرات األخرى "غير التنوع البيولوجي" ،بما في ذلك الدمج وبما في ذلك
(و)
الو ازرات األخرى في أنشطة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.
 -22المنظمات غير الحكومية الدولية .تعد المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجاالت حفظ الطبيعة والتنمية
ال مستدامة واألعمال البيئية األخرى من الشركاء الرئيسيين .وسوف تسعى إلى التعريف بأهمية عملها في تحقيق الخطة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177واالستفادة من عمل االتصال الذي تقوم به دعما للخطة االستراتيجية.
 -21الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية .الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تمثل مجموعة رئيسية لالتفاقية
كأوصياء على المعارف التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام .ويتمثل دورها في توضيح:
والعالمي؛

(أ)

مساهمات المعارف التقليدية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام على المستويين الوطني

(ب)

المساهمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي .6161-6177

 -21منظمات المجتمع المدني الوطنية .يمكن أن تؤدي هذه المجموعات دو ار في تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني
وكذلك على المستوى الدولي .وعليها أن توضح الدعم لعمل االتفاقية ،وينبغي أن تسعى إلى بناء الدعم بين عامة الجمهور.
متاحف التاريخ الطبيعي والحدائق النباتية وحدائق الحيوان وحدائق األحيا المائية .ينبغي أن تواصل هذه
-29
المجموعات تطوير عملها في مجال االتصال ،بما في ذلك أي أنشطة بشأن تغيير السلوك.
-11

الشباب سوف ينشر دوره في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،بما في ذلك من خالل منظمات الشباب.

 -17دوائر األعمال سوف تنشر الطرق التي تحفظ بها التنوع البيولوجي وتستخدمه على نحو مستدام بما في ذلك من
خالل بيانات الجدوى ومبادرات االستدامة التي تدعم التنوع البيولوجي.
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 -16ويمكن إضافة منظمات وجهات فاعلة أخرى إلى تلك الجهات ،كلما يتم التعرف عليها وتنخرط في جدول أعمال
التنوع البيولوجي.
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المقرر - 11/31

بنا القدرات والتعاون التقني والعلمي ونقل
التكنولوجيا وآلية غرفة تبادل المعلومات

إن مؤتمر األطراف،
إذ يشير إلى المادتين  76و 73من االتفاقية وكذلك المقررات  6/76باء و 6/77و 5/71و 69/1و 76/1و74/9
و 72/71و،73/77
واذ يقر بالحاجة إلى نهج أكثر تكامال واتساقا لبناء القدرات والتعاون التقني والعلمي في دعم تنفيذ االتفاقية
وبروتوكوليها وكذلك االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
واذ يالحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها مختلف المنظمات والمبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية ،والدعم المقدم من
مرفق البيئة العالمية ،لدعم األطراف في التنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع
البيولوجي الواردة فيها،
واذ يحيط علما بتقييم فع الية أنشطة بناء القدرات التي تدعمها وتيسرها األمانة وبتحليل الثغرات في أنشطة بناء
219
القدرات التي تدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ،6161-6177
واذ يالحظ مع القلق أن عددا من أنشطة بناء القدرات التي طلبها مؤتمر األطراف في مقرراته السابقة لم تنفذ لعدد من
األسباب ،مثل صعوبة حشد الموارد من جميع المصادر،
واذ يأخذ في االعتبار االحتياجات الخاصة والمتنوعة لألطراف من البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا والدول
الجزرية الصغيرة النامية من بينها ،واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،وكذلك محدودية وصولها إلى األدوات
المتاحة على اإلنترنت،
واذ يشير إلى برنامج عمل آلية غرفة تبـادل المعلومـات لدعم الخطة االستراتيجيـة للتنوع البيـولوجي ،6161-6177

220

واذ يالحظ مع التقدير التقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي في تنفيذ الفقرات  1و 9و 71من المقرر  6/76باء ،بما في
ذلك التقدم المحرز بشأن بناء القدرات ،والتعاون التقني والعلمي ،بما في ذلك مواصلة تطوير مبادرة الجسر البيولوجي،
221
ومواصلة تطوير اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات واآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات،
واذ يأخذ علما بالمعلومات األساسية المقدمة في مذكرة األمين التنفيذي بعنوان "خطة العمل القصيرة األجل المنقحة
( )6161 -6171لتعزيز ودعم بناء القدرات لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع
222
البيولوجي الواردة فيها"،
يعتمد خطة العمل قصيرة األجل ( )6161-6171لتعزيز وبناء القدرات لدعم تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها،
-7
على النحو الوارد في المرفق بهذا المقرر؛

219
220
221

 UNEP/CBD/SBI/1/6و .UNEP/CBD/SBI/I/INF/29
.UNEP/CBD/COP/11/31

 UNEP/CBD/SBI/1/6و  UNEP/CBD/SBI/1/INF/19و  UNEP/CBD/SBI/I/INF/29و UNEP/CBD/COP/13/INF/21
و .UNEP/CBD/COP/13/INF/15
222
.UNEP/CBD/COP/13/13
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يحيط علما بمخصصات الميزانية لتنفيذ خطة العمل قصيرة األجل ( )6161-6171لتعزيز ودعم بناء
-6
القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها ،الواردة في المقرر  36/73بشأن الميزانية لبرنامج العمل المت كامل لالتفاقية،

والمقرر  CP-VIII/7والمقرر NP-2/13؛

يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،دعم أو تيسير أو تنسيق مع الشركاء اآلخرين ،حسب
-3
االقتضاء ،تنفيذ األنشطة الواردة في المرفق؛
يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى المساهمة في تنفيذ خطة العمل المشار
-4
إليها في الفقرة  7أعاله؛
يدعو أيضا األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى النظر في اتخاذ التدابير التكميلية
-5
التالية لتعزيز تنفيذ المادة  76من االتفاقية:
تشجيع ودعم مؤسسات التعليم والتدريب ذات الصلة لكي تؤدي دو ار رئيسيا في تنظيم وايصال برامج التعليم
(أ)
والتدريب من أجل مساعدة األطراف ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وأصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ االتفاقية
وبروتوكوليها ووبرامج عمل كل منها؛
تشجيع المؤسسات ذات الصلة على إعداد دورات وبرامج جديدة أو تحديث تلك القائمة لتلبية االحتياجات
(ب)
المحددة في مجالي التعليم والتدريب من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها وكذلك االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
حيثما أمكن ،وايالء األولوية للمواضيع التي لم يتم تناولها بطريقة كافية حتى اآلن ومراعاة ،حسب االقتضاء ،الظروف الوطنية
واألطراف التي لديها احتياجات مماثلة ولغة مشتركة؛
تنظيم دورات وحلقات عمل تدريبية موجهة ،مصممة خصيصا الحتياجات بلدان معينة ،وال سيما أقل البلدان
(ج)
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها ،والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،والشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية ،والنساء ،والشباب ومجموعات أخرى مستهدفة؛
تقديم منح زمالة قصيرة األجل وفرص للتدريب الداخلي لتمكين المشاركين من األطراف من البلدان النامية،
(د)
وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها ،واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من اكتساب
مهارات متخصصة واالستفادة من االبتكارات العلمية والتكنولوجية الجديدة؛
إعداد وتبادل مواد التعليم والتدريب اإلضافية ذات الصلة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي واتاحتها
(ه)
من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛
(و)

إدراج التعليم المتعلق بالتنوع البيولوجي في برامج التعليم والتدريب المهني وبناء القدرات األوسع نطاقا؛

إنشاء آليات لتيسير إقامة الشبكات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في تعزيز التعليم
(ز)
والتدريب المتعلقين بالتنوع البيولوجي على جميع المستويات؛
تعزيز الش اركات بين الحكومات والمؤسسات األكاديمية ،فضال عن المنظمات ذات الصلة ومراكز االمتياز
(ح)
لتنفيذ برامج تدريبية مصممة خصيصا لفائدة المسؤولين الحكوميين ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة
المعنيين؛
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مواصلة تنفيذ األنشطة ذات الصلة في إطار المكونين ( 7التعليم) و( 3التدريب) من خطة تنفيذ برنامج
(ط)
223
العمل المتعلق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة؛
استحداث دورات تدريبية على اإلنترنت ،حسب االقتضاء ،ومع مراعاة الظروف الوطنية ،والنظر في دعوة
(ي)
المشاركين من أطراف أخرى لديها احتياجات مماثلة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وأشكال أخرى من التعاون؛
تبادل المعلومات ذات الصلة والدروس المستفادة عن طريق آلية غرفة تبادل المعلومات والتقارير الوطنية
(ك)
والوسائل واآلليات األخرى ذات الصلة؛
يدعو األطراف إلى المساهمة في التعاون التقني والعلمي من خالل وسائل من بينها تقديم معلومات عن
-2
االحتياجات ذات األولوية ،وتوفير أمثلة للممارسات الفعالة/النقاط البارزة لتكرارها ،وتحديد أوجه التآزر في خططها وبرامجها
وأنشطتها في مجال العلوم والتكنولوجيا والتعاون التقني والعلمي ،وتيسير الربط بين احتياجات األطراف مع الدعم المتاح للتعاون
التقني والعلمي وتبادل هذه المعلومات من خالل اآللية المركزية لغرفة تبادل المعلومات ،ومن خالل اآلليات الوطنية لغرفة
تبادل المعلومات ،حسب االقتضاء ،والتقارير الوطنية؛

يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى تشجيع ودعم إشراك المؤسسات الوطنية أو اإلقليمية ذات الصلة،
-1
بما في ذلك المعاهد العلمية والتقنية والسياساتية ،ومجموعة الشركاء العلميين بشأن التنوع البيولوجي ،والشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية للمساهمة في التعاون التقني والعلمي؛
يشجع األطراف على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعميم التنوع البيولوجي في عملهم لتطوير برامج
-1
محددة لبناء القدرات؛
واذ يشير إلى الفقرة  1من المقرر  6/76باء ،يحث األطراف ،وال سيما األطراف من البلدان المتقدمة،
-9
ويدعو الحكومات األخرى والمؤسسات المالية الدولية ،والمصارف اإلنمائية اإلقليمية ،وغيرها من المؤسسات المالية المتعددة
األطراف إلى دعم وضع وصيانة برامج للتعليم العلمي والتقني والتدريب على تدابير لتحديد وحفظ التنوع البيولوجي ومكوناته
واستخدامهما المستدام ودعم برامج التعليم والتدريب هذه لتلبية االحتياجات الخاصة التي حددتها البلدان النامية؛
 -71يقرر تمديد والية اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات ،على النحو الوارد وصفه في
مبادئها التوجيهية التشغيلية ،ومواصلة استعراض هذه الوالية في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف؛
 -77يحيط علما باستراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكوليها التي أعدها األمين التنفيذي
االتصال التي اعتمدت في المقرر 66/73؛

224

واطار استراتيجية

 -76يشجع األطراف على االستمرار في بذل الجهود إلنشاء آليات وطنية فعالة لغرفة تبادل المعلومات وصيانتها
ومواصلة تطويرها دعما لتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 -73يشير إلى الفقرة ( 6أ) من المقرر  31/9التي تدعو األطراف إلى تعيين نقطة اتصال وطنية آللية غرفة
تبادل المعلومات ،ويشجع التعيين الكامل لنقطة االتصال الوطنية آللية غرفة تبادل المعلومات للعمل مع المستخدمين الوطنيين
المخولين المعنيين بتوفير نظام فعال لضمان جودة آلية غرفة تبادل المعلومات ،في أعقاب توجيهات بشأن الجماهير المستهدفة
ومجموعات المستخدمين في استراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكوليها؛

223
224

المقرر  ،6/8المرفق الثالث.

.UNEP/CBD/COP/13/14/Add
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 -74يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة التي هي في وضع يسمح لها بالقيام بذلك إلى
تقديم الموارد المالية والتقنية والبشرية لدعم بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي لفائدة األطراف من البلدان النامية والشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية ،ومواصلة تطوير اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات؛
-75

يطلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي ،رهنا بتوافر الموارد:

مواصلة العمل لتعزيز نهج أكثر تكامال وتنسيقا لبناء القدرات والتعاون التقني والعلمي ،عن طريق إقامة
(أ)
شراكات متعددة ،بما في ذلك مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى ذات الصلة؛
دعوة المنظمات الدولية ذات الصلة ،بما في ذلك هيئات األمم المتحدة ،إلى تعزيز اإلجراءات المتسقة
(ب)
المتعلقة ببناء القدرات ومن خالل منبر دعم متكامل من غرف تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية لتحديد احتياجات األطراف
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وربطها بالخبرة والمعارف المتاحة ،باستخدام آلية غرفة تبادل المعلومات؛
مواصلة الجهود الرامية إلى اعتماد نهج أكثر استراتيجية لتحديد واقامة شراكات مع المنظمات والكيانات
(ج)
األخرى التي لديها مزايا نسبية فيما يخص الخبرات والموارد والشبكات والقدرة على إضافة قيمة كبيرة لجهود بناء القدرات؛
حفز وتيسير تنفيذ خطة العمل قصيرة األجل المشار إليها في الفقرة  7أعاله ،بالتعاون مع األطراف
(د)
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،واالتفاقيات األخرى ذات الصلة ،والمنظمات الدولية ،والجامعات ،ومنظمات المرأة
والشباب ،والمنظمات األخرى ذات الصلة؛
دعوة األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة التي قد ترغب في المساهمة في تنفيذ األنشطة
( ه)
المحددة في خطة العمل القصيرة األجل إلى تقديم اهتماماتهم إلى األمين التنفيذي؛
االضطالع برصد وتقييم لنتائج وفعالية األنشطة الجارية لبناء القدرات التي تدعمها وتيسرها األمانة ،بغية
(و)
االستهداف والتحسين األفضل ألنشطة بناء القدرات في المستقبل ،وابالغ الهيئة الفرعية للتنفيذ بنتائج هذه األنشطة لتنظر فيها
في اجتماعها الثاني؛
التكليف بإجراء تقييم مستقل آلثار ونتائج وفعالية خطة العمل القصيرة األجل ( )6161 -6171لتعزيز
(ز)
ودعم بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها ،بما في ذلك توصيات لتحسين الخطة ،لتقديمه إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ لتنظر
فيه في اجتماعها الثالث؛
(ح)

مواصلة الجهود الرامية إلى تيسير أنشطة تنمية القدرات للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

(ط)

تنفيذ استراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكوليها ،بما يتماشى مع إطار استراتيجية االتصال؛

تحديث استراتيجية الويب مع اإلجراءات ذات األولوية الواجب اتخاذها قبل عام  6171استنادا إلى المقررات
(ي)
الصادرة عن االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف ،واالجتماع الثاني لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم
المنافع ،واالجتماع الثامن لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ،وال سيما مع اإلج ارءات المذكورة في خطة العمل
قصيرة األجل لبناء القدرات؛
مواصلة تطوير آلية غرفة تبادل المعلومات ،بما يتماشى مع استراتيجية الويب ومع برنامج العمل المتعلق
(ك)
بآلية غرفة تبادل المعلومات دعما للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177؛
تقديم تقرير مرحلي عن العناصر المذكورة أعاله للنظر فيه من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها
(ل)
الثاني ،مع مراعاة المعلومات المقدمة من خالل التقارير الوطنية ،وآلية غرفة تبادل المعلومات وبوابة المعارف التقليدية؛
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الشروع في عملية إعداد إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام  ،6161وضمان توافقه مع
(م)
متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وعمل البروتوكولين ،وضمان تنسيقه مع الجدول الزمني لتطوير
هذا اإلطار ،بهدف تحديد الوقت المناسب إلجراءات بناء القدرات ذات األولوية ،للنظر فيه من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ في
اجتماعها الثالث وللنظر فيه الحقا من قبل مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر؛
إعداد ،في سياق العملية المشار إليها في الفقرة (75م) أعاله ،اختصاصات لدراسة لتوفير قاعدة معرفية
(ن)
إلعداد اإلطار االستراتيجي طويل األجل للنظر فيها من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني وفي وقت الحق من قبل
مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر ،وضمان أن تأخذ الدراسة في االعتبار ،جملة أمور من بينها تنفيذ خطة العمل
القصيرة األجل لبناء القدرات المشار إليها في الفقرة  7أعاله والخبرات ذات الصلة التي ذكرتها األطراف في تقاريرها الوطنية؛
 -72يطلب إلى األمين التنفيذي ،ويحث األطراف ،ويدعو الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،إلى تعزيز
التآزر وفقا للمقرر  64/73بشأن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى ،عند تسهيل وتنفيذ أنشطة بناء القدرات.
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مرفق
خطة العمل قصيرة األجل ( )1111-1161لتعزيز دعم بنا القدرات لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها

225

ألف  -األنشطة واألدوات والخدمات الشاملة لدعم بنا القدرات والخدمات التي تنفذها/تنسقها األمانة
النشاط

226

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الجدول الزمني

 * .7إعداد أدوات على اإلنترنت لتمكين المق ــرر  6/76ب ــاء الفقـ ـرة 6161-6171
األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات ( 1و)؛ والمقرر 6/77
المحلية من تقييم وتسجيل احتياجاتها من
بناء القدرات ) (CBوالتعاون التقني والعلمي
) (TSCفي آلية غرفة تبادل المعلومات
)(CHM
)(S

النواتج/النتائج المتوقعة

أشكال مشتركة لتقييم االحتياجات من
بناء القدرات ونماذج طلبات المساعدة
للتعاون التقني والعلمي متاحة على
اإلنترنت من خالل آلية غرفة تبادل
المعلومات

المجموعة الممكنة للمؤشرات

227

الشركا المحتملون

228

االتجاهات في عدد األطراف التي BBI, IPBES, UNDP/ BES-Net,
NBSAP Forum (UNDP, UNEPتستخدم األشكال المشتركة لتقييم
WCMC), CTCN
وتسجيل احتياجاتها إلى بناء القدرات
والتعاون التقني والعلمي في آلية
غرفة تبادل المعلومات

مستودع/قاعدة
إنشاء
بيانات االتجاهات في عدد األطراف التي
الحتياجات وطلبات مفصلة لبناء قدمت طلبات للمساعدة
القدرات والتعاون التقني والعلمي التي
أعربت عنها األطراف والشعوب عدد االحتياجات المفصلة في قاعدة
األصلية والمجتمعات المحلية
البيانات المتطابقة مع الدعم المتاح
احتياجات بناء القدرات من األطراف
بشأن مراجعة االستراتيجيات وخطط
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتنفيذ
المفصل الوارد في قاعدة البيانات
بطريقة منظمة وقابلة للبحث

225

األنشــطة العالميــة ذات األولويــة التــي يمكــن أن تنفــذها األط ـراف ،والحكومــات األخــرى والمنظمــات الش ـريكة ذات الصــلة ،مبينــة بالتظليــل وبعالمــة النجمــة (*) .ويمكــن تحــديث هــذه القائمــة فــي ضــوء الخب ـرات المكتســبة وأي

إرشادات أخرى يمكن أن يقدمها أي من االجتماعات المقبلة لألطراف ولمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في في أحد البروتوكلين ،أو حسب الضرورة.
 226يشار إلى األنشطة التي يمكن لألمانة أن تلعب دو ار بالرمز ”.“S
 227سيتم تنقيح المخرجات /النواتج والمؤشرات الواردة في خطة العمل هذه كجزء من عملية تطوير رصد وتقييم اإلطار/اآللية المقترحة في النشاط  1الوارد أدناه.
228

ترد المختصرات واألسماء الكاملة للمنظمات والمبادرات في نهاية المرفق.
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النشاط

226

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الجدول الزمني

النواتج/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

227

االتجاهات في عدد سجالت مبادرات
بناء القدرات والتعاون التقني
والعلمي ،والموارد والفرص المتبادلة
من خالل البوابة اإللكترونية التفاعلية
سهلة االستخدام وقواعد البيانات

 * .6تطوير وصيانة بوابة إلكترونية وقواعد المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  6/76ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء6161-6171 ،
بيانات قابلة للبحث لمبادرات بناء القدرات الفقرتـ ــان (1و) و(9بـ ــاء)؛
والتعاون التقني والعلمي ،والموارد والفرص والمقرر6/77
(بما في ذلك مقدمي الدعم لبناء القد ارت
والتعاون التقني والعلمي) في آلية غرفة
تبادل المعلومات
)(S

تقدم األطراف بسهولة وتحصل على
المعلومات حول المبادرات القائمة لبناء
القدرات والتعاون التقني والعلمي،
والموارد والفرص من خالل البوابة
اإللكترونية التفاعلية سهلة االستخدام
وقواعد البيانات

 .3تطوير منبر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي المقــرر  6/76بــاء ،الفق ـرة 6161-6171
للتعلم اإللكتروني ) (LMSلتيسير استضافة (1ه)؛
دورات/وحدات التعلم اإللكتروني ،وادارتها والمقرر 6/77
وايصالها مع مدخالت من األطراف
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
)(S

تم وضع منبر كامل التشغيل للتعلم عدد دورات /وحدات التعلم
اإللكتروني في أمانة اتفاقية التنوع اإللكتروني التي يستضيفها المنبر
البيولوجي ويستخدم بنشاط من ِقبل
والشعوب
األطراف،
األصلية االتجاهات في عدد المسؤولين
الشعوب
وممثلي
والمجتمعات المحلية ،وأصحاب الحكوميين،
المصلحة المعنيين
األصلية والمجتمعات المحلية،

 * .4إنشاء مكتب للمساعدة لدعم األطراف في المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  6/76ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء6161-6171 ،
وصف احتياجاتها لبناء القدرات/التعاون الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـرات (1ز) ،و(9ب)
التقني والعلمي وشرح مشروعاتها للتعاون و(ج)؛
التقني والعلمي وتنسيق توافق الطلبات والمقرر6/77
للمساعدة مع الدعم المتاح (الموارد ،والخبرة،
وأدوات الدعم)
)(S

تم إنشاء مكتب مساعدة في األمانة االتجاهات في عدد األطراف التي
تمت مساعدتها من خالل مكتب
وهو يعمل على مساعدة األطراف
المساعدة للتعبير عن احتياجاتهم
تم إنشاء مكاتب المساعدة اإلقليمية وطلبات الحصول على المساعدة
في المؤسسات الشريكة االستراتيجية
لمساعدة األط ارف ،بالتعاون مع عدد مبادرات التعاون التقني والعلمي
مكتب المساعدة المركزي ،للتعبير التي أطلقت بعد المواءمة الناجحة

الشركا المحتملون

228

CSP and others

االتجاهات في عدد األطراف
المنظمات الشريكة التي تتبادل والمنظمات الشريكة الذين يسجلون
المعلومات حول دعمهم المتعلق ببناء ويحفظون سجالتهم في قواعد
القدرات والتعاون التقني والعلمي والموارد البيانات
من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
UNSSC

وغيرهم من األشخاص الذين
يضطلعون ويكملون نماذج/دورات
التعلم اإللكتروني من خالل المنبر
BBI partners, QCBS, CSP
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المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الجدول الزمني

النشاط

 * .5إنشاء موائد مستديرة مواءمة على هامش المقرر 6/77؛
حلقات عمل/اجتماعات اتفاقية التنوع والمق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  6/76ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء،
البيولوجي لربط األطراف التي لديها الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات (1ز) و(9ب)
احتياجات تقنية وعلمية مع األطراف أو و(ج)؛
المؤسسات التي تكون قادرة على تقديم
والم ـ ــادة  71م ـ ــن اتفاقي ـ ــة
المساعدة لتلبية تلك االحتياجات من خالل
التنوع البيولوجي
الشراكات المتبادلة ،بما في ذلك المشاركة
للشعوب األصلية
الكاملة والفعالة
والمجتمعات المحلية.
)(S

6161-6171

226

النواتج/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

227

الشركا المحتملون

228

عن احتياجاتهم والتعرف على فرص التي بذلت مع دعم مكتب المساعدة
الدعم التقني على المستوى اإلقليمي
االتجاهات في مستوى دعم مكاتب
المساعدة اإلقليمية التي تدعم بنشاط
األطراف
تم تسهيل األمور لألطراف للعثور االتجاهات في عدد العروض لدعم and
على مقدمي الدعم التقني المحتملين أنشطة التعاون التقني والعلمي
التي قد تلبي احتياجاتهم المتعلقة
بالتعاون التقني والعلمي األطراف االتجاهات في عدد الشراكات الفعالة
وأصحاب المصلحة اآلخرين في بين األطراف والمؤسسات والشبكات
وضع يمكنها التقديم االستباقي ذات الصلة
للدعم التقني للبلدان األخرى
مبلغ التمويل المشترك لمبادرات
مشاركة األطراف ،والحكومات التعاون التقني والعلمي الذي تم
األخرى ،وغيرها من الجهات تعبئته
المانحة والمبادرات المحتملة ،في
التمويل المشترك لمشاريع التعاون
التقني والعلمي

CSP

BBI partners,
stakeholders
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النشاط

226

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الجدول الزمني

 * .2إنشاء /تعزيز الشراكات مع مؤسسات المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  6/76ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء؛ 6161-6171
وشبكات التعليم والتدريب ،بما فيها تلك التي والمقرر 6/77؛
من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والمق ـ ــرر  ،63/73الفق ـ ـ ـرة
لتعزيز البحوث والتدريب من أجل التنفيذ  5والفقرتان (75ج) و(د)
الفعال لالتفاقية وبروتوكوليها
)(S

 * .1تطوير وتطبيق نظم لضمان الجودة المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  6/76ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء؛ 6161-6171
ألنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات والتعاون والمقرر 6/77؛
التقني والعلمي أو تيسيرها بواسطة األمانة والمقرر 63/73
بالتعاون مع المنظمات الشريكة
)(S

النواتج/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

227

الشركا المحتملون

228

مؤسسات وشبكات التعليم والتدريب االتجاهات في عدد الشراكات الفعالة various education and training
institutions and networks 229
على جميع المستويات تدمج بنشاط بين األطراف ومؤسسات التعليم
األنشطة األكاديمية والبحثية ذات والتدريب والشبكات المتعلقة بالتنوع
الصلة بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها البيولوجي
يتم تطوير مواد تعليمية عالية عدد ونطاق المواد التعليمية والتدريبية
الجودة وأساليب ذات صلة بتنفيذ الجديدة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
االتفاقية وبروتوكولينها واستخدامها التي تم تطويرها من أجل التعلم
الذاتي والتعليم األكاديمي
من قبل األطراف
تم وضع معايير جودة ألنشطة عدد األنشطة والمواد واألدوات التي
ومواد وأدوات بناء القدرات والتعاون تم بحثها بالمقارنة مع معايير الجودة
المحددة والمحسنة
التقني والعلمي

UNDP, UNEP

تم وضع وتطبيق إجراءات تشغيل النسبة المئوية للمشاركين الذين
أعطوا درجات عالية لجودة أنشطة
قياسية )(SOPs
ومواد وأدوات بناء القدرات والتعاون
تم تعزيز جودة أنشطة ومواد وأدوات التقني العلمي
بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي
أنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات
والتعاون التقني والعلمي هي فعالة
ومستجيبة لالحتياجات والظروف
المتغيرة لألطراف

 229أمثلة تشتمل على الشـراكة العالميـة للجامعـات بشـأن البيئـة مـن أجـل االسـتدامة ) ،(GUPESوتحـالف شـبكات الجامعـات األيبيريـة األمريكيـة مـن أجـل االسـتدامة والبيئـة ) ،(ARIUSAوشـبكة التـدريب البيئـي علـى المسـتوى
الجـامعي فـي آسـيا والمحــيط الهـادئ ) ،(NETTLAPوالشـبكات اإلقليميــة للمنـاطق المحميـة البحريـة ) ،(MedPAN, CaMPAM, RAMPAO, WIOMSAواألكاديميــة العالميـة لعلـوم المحيطــات للجنـة الحكوميـة الدوليــة
لعلــوم المحيطــات التابعــة لليونيســكو ،والم اركــز اإلقليميــة للتــدريب والبحــث التابعــة  ،WESTPACومركــز التــدريب علــى تكــاثر الطحالــب الضــارة للجنــة الحكوميــة الدوليــة لعلــوم المحيطــات التابعــة لليونيســكو ،وشــبكة خــدمات التنــوع
البيولوجي والنظام اإليكولوجي التي يديرها برنامج األمم المتحدة للبيئة ،وغيرها.

CBD/COP/13/25
Page 190

النشاط

226

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الجدول الزمني

 * .1إنشاء آليات للرصد والتقييم ) (M&Eالمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  6/76ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء؛ 6161-6171
ألنشطة ومواد وأدوات بناء القدرات والتعاون والمقرر 6/77؛
التقني والعلمي ،وتيسيرها بواسطة األمانة والمق ـ ــرر  ،63/73الفق ـ ـ ـرة
بالتعاون من المنظمات الشريكة
(75و)
)(S

النواتج/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

227

تم وضع نظام للرصد والتقييم واطار مدى استخدام إطار الرصد والتقييم
لتقييم األثر ألنشطة ومواد وأدوات باستمرار من قبل األمانة والشركاء
بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي لتقييم فعالية األنشطة

الشركا المحتملون

228

BBI partners

تقارير كل سنتين تحدد التقدم مستوى تحسن بناء القدرات على
المحرز ،والثغرات المتبقية والدروس أساس التعليقات المستلمة
المستفادة التي أعدتها ونظرت فيها
اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ مدى رصد االحتياجات التي أعربت
عنها األطراف ،ومطابقتها ومعالجتها
ومؤتمر األطراف
من قبل الدعم المتوفر لبناء القدرات
يتم تقييم أنشطة ومواد وأدوات بناء والتعاون التقني والعلمي
القدرات والتعاون التقني والعلمي
وتحسينها بانتظام

 * .9تطوير وصيانة آلية لمتابعة الدعم المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  6/76ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء؛ 6161-6171
للمستفيدين (الخريجين) من أنشطة بناء والمقرر 6/77؛
القدرات والتعاون التقني والعلمي التي قامت والمق ـ ــرر  ،63/73الفق ـ ـ ـرة
األمانة بدعمها أو تيسيرها بالتعاون من (75و)
المنظمات الشريكة لتعزيز التعلم من األقران
وتبادل الخبرات بين الممارسين من
األطراف
)(S

تم إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين االتجاهات في عدد األشخاص IDLO, , BBI partners,UNDP,
UNEP
and
(الخريجين) من األنشطة السابقة (الخريجين) المشتركين بنشاط في interested
organizations
لبناء القدرات والتعاون التقني شبكة دعم الخريجين والتبادالت فيما
بين النظراء
والعلمي التي دعمتها األمانة
تم إنشاء شبكة دعم على اإلنترنت عدد مجتمعات الممارسة النشطة
للخريجين من خالل آلية غرفة تبادل بشأن مختلف المجاالت المواضيعية
المعلومات لتيسير إقامة الشبكات
والتبادالت فيما بين النظراء
والمساندة؛
تم إنشاء مجتمعات للممارسة بشأن
مختلف المجاالت المواضيعية
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با -

األ نشطة الجوهرية لبنا القدرات من أجل التنفيذ الفعال التفاقية التنوع البيولوجي بما في ذلم المتعلقة بمختلف أهداف من أهداف أيشي التنوع البيولوجي
النشاط

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الخط الزمني

المخرجات/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

230

الشركا المحتملون

الهدف  6من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .71تطوير أدوات ومبادئ توجيهية بشأن المقــرر ،75/77الفق ـرة 5؛ 6171-6171
العامة والمقرر (6/76ج)
والتوعية
والتثقيف
االتصال
واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنيتة للتنوع
البيولوجي والتشجيع على استخدامهما
)(S

تم إعداد التوجيه وأفضل الممارسات للتواصل نوعية مواد التوجيه (على أساس التعقيبات
ونشرها واستخدامها من قبل أصحاب الواردة من المستخدمين)
المصلحة
عدد األطراف /أصحاب المصلحة التي تستخدم
األدوات والمبادئ التوجيهية

 * .77تنظيم حلقات عمل حول التراسل في إطار المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر(6/76ج)؛ 6171-6171
االتصال والتثقيف والتوعية العامة وعقد األمم والمقرر 71/76؛ والمقرر
2/1؛ والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ،36/9
المتحدة للتنوع البيولوجي
)(S
الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة 76؛ والمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
64/1؛ والمق ـ ـ ـ ــرر ،36/9
الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة 71؛ والمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
 6/76جيم ،الفقرة 3؛
والمقرر NP-1/9

تتمتع األطراف بالمهارات الالزمة للتواصل يطبق عدد من المسؤولين الحكوميين المدربين مثـ ـ ـ ــل رقـ ـ ـ ــم  71المـ ـ ـ ــذكور
وغيرهم من أصحاب المصلحة مهارات التراسل أعاله
الفعال مع الجماهير الرئيسية المستهدفة
المكتسبة في حمالت االتصال الوطنية
تستفيد األطراف من االستراتيجية العالمية
لالتصال

المقــرر ،5/76الفقرتــان 6161-6171 7
و 3مــن المرفــق؛ والمقــرر
 ،9/76الفقرتـ ـ ـ ـ ــان  3و5؛
والمق ـ ـ ـ ــرر  ،2/77الفقـ ـ ـ ـ ـرة
62

Global
عــدد الشــباب الــذين تــم تــدريبهم مــن خــالل حلقــات Youth
Biodiversity
العمل والندوات الشبكية
Network (GYBN),
DIVERSITAS,
UNESCO,
FAO,
UNEP,
Forum

 * .76البناء على مخرجات األنشطة التي جرت
في الفترة  ،6172-6175ودعم الشبكة
العالمية للشباب من أجل التنوع البيولوجي في
تنظيم وتقديم ثالث حلقات عمل إقليمية

يساهم الشباب بفعالية في الجهود التي يقودها
األطراف بشأن تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي
وبروتوكوليها ،بما في ذلك االستراتيجيات
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،

several partners 231

 230األنشطة ذات األولوية مبينة بالتظليل وبعالمة النجمة (*) .ويمكن تحديث هذه القائمة في ضوء الخبرات المكتسبة وأي إرشادات أخرى يمكن أن يقدمها أي من االجتماعات المقبلة لألطراف أو غير ذلك حسب الضرو ةر.
 231شعبة اإلعالم والمعلومات العامة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،وقسم المعلومات العامة التابع لألمم المتحدة ،واليونيسكو ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،وفريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي ،وفرقة العمل المعنية
بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،ومركز أسيان ASEANللتنوع البيولوجي ،والشراكة العالمية للجزر  ، GLISPAوكل من  ،Media Impact, Rare Conservation, WAZA, UEBTومعهد الدراسات المتقدمة التابع
لجامعة األمم المتحدة ،ومنتدى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيتة للتنوع البيولوجي ،واللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية العامة ،وغيرها من التي ذكرت في الفقرة  3من المقرر (6/76ج).
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النشاط

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الخط الزمني

لمتابعة لبناء القدرات للشباب ( بما في ذلك
الندوات التحضيرية)؛ واعداد مجموعة أدوات
لبناء القدرات الداعمة على أساس المبادئ
التوجيهية التي أعدت في عام  ،6172في
تسهيل مشاركة الشباب في اجتماعات اتفاقية
التنوع البيولوجي ذات الصلة ،وتنظيم قمة
عالمية للشباب والتنوع البيولوجي

 .73تطوير أدوات منقحة لالتصال والتثقيف المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر 6/76جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم؛ 6171-6171
والتوعية العامة واتاحتها من خالل آلية غرفة والمقرر 71/76؛ والمقرر
2/1؛ والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ،36/9
تبادل المعلومات
الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة 76؛ والمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
64/1؛ والمق ـ ـ ـ ــرر ،36/9
الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة 71؛ والمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
 6/76جيم ،الفقرة 3؛
والمقرر NP-1/9
 .74تطوير واتاحة أدوات تقنية وتوجيهات بشأن المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  6/76جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم؛ 6161-6171
تنفيذ مسوحات لتقييم مستويات التوعية العامة والمقرر 71/76؛ والمقرر

232

سيطلب أيضا الشراكة مع المنظمات واألطراف األخرى ذات الصلة.

المخرجات/النتائج المتوقعة

الشركا المحتملون

المجموعة الممكنة للمؤشرات

والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ع ـ ــدد الش ـ ــباب ال ـ ــذي تعـ ـ ــاون بش ـ ــكل فع ـ ــال مـ ـ ــع und
 6161-6177وأهداف أيشي الواردة فيها.
األطراف

Umwelt
Entwicklung/
DNR232

يشـ ـ ـ ـ ــارك الشـ ـ ـ ـ ــباب بفعاليـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي عمليـ ـ ـ ـ ــات عـ ــدد مجموعـ ــات األدوات التـ ــي طـ ــورت ألنشـ ــطة
واجتماعــات اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي ،بمــا فــي بناء القدرات للشباب التي تم نشرها واستخدامها
ذل ـ ـ ــك االجتم ـ ـ ــاع  67و  66للهيئ ـ ـ ــة الفرعي ـ ـ ــة
المعنيــة بالمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة
مسـتوى مشـاركة الشـباب فـي االجتمـاع  67و 66
واالجتماع  74لمؤتمر األطراف
للهيئــة الفرعي ــة المعني ــة بالمش ــورة العلمي ــة والتقني ــة
والتكنولوجية واالجتماع  74لمؤتمر األطراف
ت ـ ـ ــم تنظ ـ ـ ــيم قم ـ ـ ــة عالمي ـ ـ ــة للش ـ ـ ــباب والتن ـ ـ ــوع
البيولوجي بنجاح
ج ــودة وأهمي ــة حلق ــات العم ــل ومجموع ــة األدوات
التــي صــممت علــى أســاس التعقيبــات ال ـواردة مــن
الشابا المشاركين
تم تعزيز قدرة األطراف على تصميم وتنفيذ عدد األطراف التي تستخدم مجموعة أدوات مثل المذكور أعاله
أنشطة فعالة للتواصل والتثقيف والتوعية االتصال والتثقيف والتوعية العامة لتطوير
أنشطتها /أدواتها المتعلقة باالتصال
العامة
تحسنت االستراتيجيات والتراسل الوطنية نوعية مواد أدوات االتصال والتثقيف والتوعية
لالتصال والتثقيف والتوعية العامة لمختلف العامة المنتجة باستخدام مجموعة أدوات
الفئات المستهدفة باستخدام مجموعة أدوات االتصال والتثقيف والتوعية العامة (على أساس
التعقيبات الواردة من الجماهير المستهدفة)
االتصال والتثقيف والتوعية العامة
تتمتع األطراف وأصحاب المصلحة بالوصول االتجاهات في عدد األطراف
إلى التوجيهات بشأن عمليات المسوحات المصلحة التي تستخدم التوجيهات

وأصحاب UNESCO, IUCN-
CEC, UNEP, ACB
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النشاط

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الخط الزمني

2/1؛ و  ،36/9الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
76؛ والمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر 64/1؛
والمق ـ ـ ـ ــرر  ،36/9الفقـ ـ ـ ـ ـرة
71؛ والمقرر  6/76جيم،
الفقـ ـ ـرة 3؛ والمق ـ ــرر NP-
1/9
تسهيل تطوير مناهج دراسية عامة المقـ ـ ـ ــرر  ،75/77الفق ـ ـ ـ ـرة 6161-6171
.75
(نموذجية) لجامعة كي ( )Kذات صلة  ،5والمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر 9/1؛
بالتنوع البيولوجي الستخدامها على الصعيدين والمقرر 36/9
الوطني واإلقليمي مع المشاركة الكاملة
والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية

المخرجات/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

الشركا المحتملون

لتقييم مستويات التوعية العامة
تم استالم تعقيبات إيجابية

أُعدت المناهج العامة المتعلقة بالتنوع االتجاهات في عدد المؤسسات التي تستخدم مثل المذكور أعاله
البيولوجي لجامعة كي ( )Kواستخدمت على نموذج المناهج المتعلقة بالتنوع البيولوجي
الصعيدين الوطني واإلقليمي

الهدف  1من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * -72دعم بناء القدرات لتعميم التنوع البيولوجي المقـ ـ ــرر ،4/76الفق ـ ـ ـرة 3؛ 6171-6171
في عمليات التنمية ،والقضاء على الفقر والمق ـ ـ ـ ــرر  ،5/76الفقـ ـ ـ ـ ـرة
75
وتنفيذ خطة التنميةو المستدامة لعام 6131
)(S

حلقات العمل التجريبية دون اإلقليمية في االتجاهات في عدد البلدان المنخرطة في تعميم UNEP, UNDP and
others,
as
التنوع البيولوجي في عمليات التنمية والتخطيط
6171-6171
appropriate
والخطط والسياسات والبرامج القطاعية وعبر
تم تحسين قدرات األطراف على تخطيط القطاعية
ودمج أفضل للتنوع البيولوجي في تخطيط
عدد حلقات العمل وأنشطة التدريب التي تم
وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  6131تنظيمها
وأهداف التنمية المستدامة ،وخطط التنمية
الوطنية ،والسياسات والبرامج القطاعية
تم إتاحة عدد من المواد لتنمية القدرات من خالل
آلية غرفة تبادل المعلومات
مستوى التعقيبات اإليجابية الواردة من أصحاب
المصلحة
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النشاط

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الخط الزمني

المجموعة الممكنة للمؤشرات

المخرجات/النتائج المتوقعة

الشركا المحتملون

 * .71تطوير مجموعة أدوات لتوجيه دمج التنوع المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررات 63/76؛ 6171-6171
و7/76؛
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في 75/77؛
و5/76؛
و6/76؛
تطوير البنية التحتية الحضرية العامة
)(S
و9/76؛
و31/77؛
و2/77

SCBD,
تم تطوير مجموعة أدوات لتوجيه دمج التنوع االتجاهات في عدد الموظفين العموميين الذين ICLEI,
cities and other
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في يصلون ويستخدمون مجموعة األدوات
subnational
governments,
and
تطوير البنية التحتية ويجري استخدامها
GPLSAB233
عدد سياسات البنية التحتية الحضرية العامة
والخطط التي أدمجت اعتبارات التنوع البيولوجي

 * .71تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات بشأن المقرر 4/76
المحاسبة البيئية

6161-6171

UN-Stat,
تم تعزيز قدرات األطراف على دمج نظام االتجاهات في عدد البلدان التي تدمج التنوع World
Bank
and
the
WAVES
المحاسبة البيئية في سياساتها واستراتيجيتها البيولوجي وقيم النظم اإليكولوجية في سياساتها Global
Partnership,
واستراتيجيتها الوطنية للتنمية والخطط المالية EU,
الوطنية للتنمية والخطط المالية والقطاعية
UNECE, and others
والقطاعية

 * .79تطوير مواد التعلم اإللكتروني بشأن المقرر 4/76
المحاسبة البيئية

6161-6171

UN-Stat,
االتجاهات في عدد المشاركين الذين أكملوا وحدة World
Bank
and
the
WAVES
التعلم اإللكتروني بشأن تقييم التنوع البيولوجي Global
Partnership,
EU,
والمحاسبة
UNECE, FAO and
others

 .61تجميع واتاحة أمثلة لدراسات الحالة أو
قصص النجاح المتعلقة بتعميم التنوع
البيولوجي في جميع القطاعات الرئيسية
والحكومات دون الوطنية والمحلية ،بما في
ذلك قصص الشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية ،من خالل منصة مع آلية غرفة
تبادل المعلومات.

233

المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررات 63/76؛ 6161-6171
و7/76؛
و75/77؛
و5/76؛
و6/76؛
و9/76؛
و31/77؛
و2/77

الشراكة العالمية بشأن العمل المحلي ودون الوطني للتنوع البيولوجي )(GPLSAB

إتاحة وحدة التعلم اإللكتروني بشأن تقييم
التنوع البيولوجي والمحاسبة على منصة
التعليم اإللكتروني التفاقية التنوع البيولوجي
ويجري استخدامها من قبل األطراف
وأصحاب المصلحة

أمثلة لقصص النجاح بشأن تعميم التنوع عدد أمثلة قصص النجاح التي تم جمعها؛
البيولوجي عبر الحكومات دون الوطنية
المتاحة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات عدد األشخاص الذين يصلون إلى قصص
النجاح

ICLEI,
nrg4SD,
GPLSAB cities and
other
subnational
governments
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النشاط

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول
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الهدف  3من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .67تطوير مواد إرشادية وتعليمية بشأن التنفيذ المقــرر 31/77؛ والمقــرر 6171-6171
الكامل للهدف  3من أهداف أيشي بشأن 20/73
التدابير الحافزة ،بما في ذلك مجموعة من
حاالت الممارسات الجيدة والدروس المستفادة
)(S

SCBD,
تم زيادة قدرات األطراف لتنفيذ الهدف  3من عدد البلدان التي تنفذ أهداف المراحل الرئيسية
UNCCD/GM,
للتنفيذ الفعال للهدف  3من أهداف أيشي
أهداف أيشي
UNCTAD, UNDP,
World Bank, WTO,
OECD,
IUCN,
FAO

 .66تطوير أداة للتعلم اإللكتروني بشأن التنفيذ المقــرر 31/77؛ والمقــرر 6161-6171
الكامل للهدف  3من أهداف أيشي بشأن 61/73
التدابير الحافزة المراحل الرئيسية العتمادها،
بما في ذلك مجموعة من حاالت الممارسات
الجيدة والدروس المستفادة

UNCCD/GM,
تم زيادة قدرات األطراف لتنفيذ الهدف  3من عدد المشتركين في أداة التعلم اإللكتروني
UNCTAD, UNDP,
أهداف أيشي
(المخرجات) ،والبلدان التي تنفذ المراحل World Bank, WTO,
OECD,
األساسية من أجل التنفيذ الفعال للهدف  3من IUCN,
FAO
أهداف أيشي (النتيجة /األثر)

الهدف  4من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .63تطوير مواد إرشادية وتعليمية لقطاع المقــرر  ،71/76الفقرتــان 6171-6171
األعمال التجارية بشأن خيارات للمساهمة في ( 3ج) و(د)
تنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
)(S

الوثيقة التوجيهية؛ تم زيادة قدرات قطاع زيادة عدد الشركات التجارية التي أشارت إلى Global Partnership
for Business and
األعمال التجارية للمساهمة في تنفيذ أهداف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في االستراتيجيات Biodiversity, IUCN,
WBCSD, Natural
والخطط
أيشي
Capital Coalition,
BirdLife,
WWF,
FAO, etc.

 * .64تنظيم حلقات عمل تقنية بشأن األعمال المقـ ـ ـ ــرر  ،71/76الفق ـ ـ ـ ـرة 6171-6171
(3ب)
التجارية وتقارير التنوع البيولوجي.
)(S

تم تجهيز الشركات التجارية وهي تعمل على عدد الشركات التجارية التي تعد تقارير عن Global Partnership
for Business and
إعداد التقارير عن التقدم المحرز في تعميم تعميم التنوع البيولوجي
Biodiversity, IUCN,
WWF, WBCSD
التنوع البيولوجي
جودة التقارير المتعلقة باألعمال التجارية والتنوع
تم استفادة الشركات التجارية بقدر أكبر من البيولوجي الصادرة عن الشركات التجارية
التقارير

CBD/COP/13/25
Page 196

النشاط

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الخط الزمني

 * .65وضع دليل للممارسات الجيدة بشأن تحديد المقـ ـ ـ ــرر  ،71/76الفق ـ ـ ـ ـرة 6171-6171
وتقييم قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظام (3و)
اإليكولوجي للشركات التجارية

المخرجات/النتائج المتوقعة

تم إتاحة دليل الممارسات الجيدة
مزيد من الوعي بشأن قيم التنوع البيولوجي
وكيفية استخدامها من قبل الكيانات التجارية

المجموعة الممكنة للمؤشرات

الشركا المحتملون

االتجاهات في عدد الشركات التي تطبق أدوات Global Partnership
for Business and
لتقييم التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية.
Biodiversity, IUCN,
WWF, WBCSD

تم انعكاس قضايا التنوع البيولوجي بصورة
أفضل في سياسات المشتريات والممارسات
التجارية األخرى
 . 26وضع مبادئ توجيهية ومواد لبناء القدرات في
مجال التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية
القائمة على المناطق الحضرية

6161-6171

CLEI,
قدمت مبادئ توجيهية عملية لتقييم وتصميم عدد األشخاص الذين يستخدمون المبادئ local
authorities
حفظ التنوع البيولوجي القائم على المناطق التوجيهية
associations, GEF,
AIIB, WB
الحضرية المتاحة من خالل آلية غرفة تبادل
المعلومات وغيرها من الوسائل.

الهدف  4من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وغيره من األهداف (  68 65 64 61 66 61 9 8 5 4 3 1 6و)11
 * .61تعزيز التعاون التقني والعلمي بين األطراف المقـ ـ ـ ــرر  ،77/76الفق ـ ـ ـ ـرة 6161-6171
بشأن تنمية السياحة في النظم اإليكولوجية (4ب)
الساحلية والبحرية الحساسة

تم تعزيز التعاون التقني والعلمي في تطوير مستوى التعاون التقني والعلمي
السياحة

 * .61تنظيم أنشطة تدريبية (الندوات والدورات المقــرر  ،77/76الفقرتــان 6161-6171
على اإلنترنت) بشأن السياحة المستدامة مع (7د) ،و(4ج)
الشركاء.

تم تعزيز قدرات األطراف على تعزيز السياحة عدد المسؤولين الحكوميين المعنيين المدربين SCBD, UNWTO,
UNEP, UNESCO,
وتعزيز السياحة المستدامة
المستدامة
SPREP,
ACB,
FAS/SDSN, GPST,
STCA
فعالية عمليات التدريب (على أساس التعقيبات
الواردة من المتدربين)

 234تحالف توثيق السياحة المستدامة ). (STCA

UNWTO, UNEP,
UNESCO, SPREP,
ACB, FAS/SDSN,
GPST,
STCA,234
BBI
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 .69مراجعة ونشر وتعزيز "المبادئ التوجيهية المقــرر  ،77/76الفقرتــان 6161-6171
للمستخدم بشأن التنوع البيولوجي وتنمية (4ب) ،و(4ج)
السياحة"

المخرجات/النتائج المتوقعة

الشركا المحتملون

المجموعة الممكنة للمؤشرات

تم استعراض ونشر المبادئ التوجيهية عدد تحميالت الدليل من آلية غرفة تبادل , UNWTO, UNEP,
UNESCO, SPREP,
المعلومات
للمستخدم
ACB, FAS/SDSN,
GPST, STCA, BBI

األهداف  64 5و 65من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي (وبطريقة غير مباشرة األهداف  61 66 1و)63
 * .31تنظيم وتيسير حلقات عمل إقليمية لبناء المقـ ـ ـ ــرر  ،79/76الفق ـ ـ ـ ـرة 6161-6171
القدرات في مجال تصميم التقييمات وخطط 5؛ والمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ،72/77
االستعادة الوطنية لتحقيق األهداف  ،74 ،5الفقـرة 6؛ والمقــرر ،7/76
الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ،71 ،73
و75
)(S
و(61ج)

GPFLR235
تم تنظيم خمس حلقات عمل إقليمية؛ وخطة عدد األطراف واألشخاص المشاركين والذين تلقوا and CPF
members236
عمل مبادرة إصالح النظام اإليكولوجي الدعم التقني في حلقات العمل
للغابات )6171-6171 (FERI
التعقيبات /التقييمات الواردة من المشاركين،
ومتابعة اإلجراءات المتخذة
الملفات القطرية لمعالجة الثغرات والفرص
تم بناء القدرات من أجل إدماج مفاهيم التنوع
البيولوجي في ممارسات االستعادة

 * .37تطوير مواد تدريبية لحلقات العمل المعنية المقــرر  79/76الفق ـرة 5؛ 6171-6171
والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ،72/77
باالستعادة
الفقـ ـ ـ ـرة 6؛ والمق ـ ـ ــرر ،7/76
الفقرات  ،71 ،73و(61ج)

تم وضع وحدات التعلم اإللكتروني بشأن عدد مواد التدريب التي أُنتجت وتُرجمت وسلمت GPFLR and CPF
ُ
members, BirdLife,
في االجتماعات ذات الصلة؛ والتعقيبات من
استعادة النظم اإليكولوجية
Bioversity
المستخدمين بشأن المواد
تم إنتاج وترجمة وتسليم مواد التدريب

 * .36تقديم الدعم التقني لتمكين األطراف من المقـ ـ ـ ــرر  ،72/77الفق ـ ـ ـ ـرة 6161-6171
تنفيذ مشاريع رائدة في سياق مبادرة إصالح 5؛ المقــرر  79/76الفق ـرة
5؛
النظام اإليكولوجي للغابات )(FERI

Parties,
النظام GPFLR
and CPF members

إلصالح

تم تقديم المساعدة التقنية إلى ما ال يقل عن عدد المشاريع التجريبية
ستة مشاريع على المستوى القطري في دعم اإليكولوجي قد نفذت بنجاح
تنفيذ مبادرة إصالح النظام اإليكولوجي عدد المشاريع التجريبية إلصالح النظام
للغابات
اإليكولوجي التي تواءم االلتزامات الوطنية بشأن

 235يضم أعضاء الشراكة العالمية بشأن استعادة الغابات والمناظر الطبيعية ) (GPFLRكل منSCBD, ARC, CARE International, CIFOR, FAO, FORIG, UNCCD-GM, ICRAF, IMFN, IUCN, :
IUFRO, ITTO, PROFOR, Tropenbos International, UNCCD, UNFF, UNEP, UNEP-WCMC, World Bank, WRI, Wageningen University and WWF
(انظر .)http://www.forestlandscaperestoration.org
 236يضم أعضاء الشراكة التعانية بشأن الغابات ) (CPFكل منSCBD, CIFOR, FAO, GEF, ITTO, IUCN, IUFRO, UNCCD, UNDP, UNEP, UNFF, UNFCCC, ICRAF :
والبنك الدولي (انظر .)http://www.cpfweb.org/en/
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االستعادة مع أهداف اتفاقيات ريو
 .33تحديد وتقديم أفضل الممارسات والدروس المقـ ـ ـ ــرر  ،79/76الفق ـ ـ ـ ـرة 6161-6171
المستفادة في تصميم خطط االستعادة الوطنية 5؛ والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ،7/76
الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ،71 ،73
و(61ج)؛ والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
 ،72/77الفقرة 6

 .34إجراء تجميع ونشر دراسات حالة تعرض المقرر 7/76
كيف تعمل البلدان عمليا نحو بلوغ األهداف
 ،5و ،77و ،74و 75بطريقة منسقة

6161-6171

 .35دعم جهود األطراف في تنفيذ خطة العمل المقرر  ،5/73الفقرة 77
قصيرة األجل بشأن استعادة النظم
اإليكولوجية من خالل تيسير أنشطة بناء
القدرات (بما في ذلك حلقات العمل بشأن
التعاون فيما بين بلدان الجنوب) وتحديث
المعلومات عن اإلرشادات واألدوات
باستعادة النظم
المتعلقة
والمبادرات
اإليكولوجية واتاحتها من خالل آلية غرفة
تبادل المعلومات.

6161-6171

الخبرات القطرية وأفضل الممارسات المتاحة عدد أفضل الممارسات في مجال استعادة GPFLR and CPF
members
من خالل المنشورات المشتركة مع الشركاء الغابات والمناظر الطبيعية المحددة والمشتركة؛
تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين لوضع عدد البلدان والخبراء الوطنيين الذين حصلوا
خطط االستعادة الوطنية من خالل زيادة واستخدموا أفضل الممارسات والدروس المستفادة
فرص الحصول على أفضل الممارسات في تصميم خطط االستعادة الوطنية
والدروس المستفادة واستخدامها
تم إعداد ما ال يقل عن أربعة دراسات حالة
لدى األطراف والشركاء فكرة أفضل عن كيف
يمكن للبلدان أن تعمل عمليا نحو بلوغ
األهداف  ،5و ،77و ،74و75

عدد دراسات الحالة التي تم تجميعها واتاحتها GPFLR members,
SER, BES-Net
من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات

تم تعزيز قدرات األطراف وفهمها لكيفية عدد األطراف التي أشارت إلى أنشطة استعادة
تطبيق عناصر خطة العمل قصيرة األجل النظم اإليكولوجية في تقاريرها الوطنية السادسة
وغيرها من التقارير الوطنية والمنتديات
بشأن استعادة النظم اإليكولوجية
انعكاس قدرة األطراف على تقديم تقرير عن عدد األطراف التي أشارت إلى خطة العمل
التقدم المحرز في تعزيز األهداف الوطنية قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية
المتعلقة بالهدفين  5و 75من أهداف أيشي في تقاريرها الوطنية
في تقاريرها الوطنية السادسة

Forest
and
Landscape
Restoration
Mechanism of the
Food
and
Agriculture
Organization of the
United
Nations
)(FAO

الهدف  5من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واألهداف األخرى ذات الصلة بالغابات ( )11 69 68 64،65 63 61 66 61 9 1 5 3،4 1 6
 .32وضع وتنفيذ أنشطة موجهة لبناء القدرات لدعم المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررات 6161-6171 ،2/76
و،5/9
تنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلقة و2/77؛

تم وضع ونشر المواد المشتركة للتدريب عدد أدوات التعليم المشتركة والمواد التوجيهية UNFF and other
GPFLR and CPF
التقنية التي تم إنتاجها
والتوجيه
members, MFIs and
UN agencies
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بالغابات وتبسيط عملية اإلبالغ المتعلق بالغابات و32/71؛ و37/76
والروابط ألهداف التنمية المستدامة
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الشركا المحتملون

عدد أنشطة بناء القدرات بشأن اإلبالغ التي
تم تعزيز القدرات على حفظ التنوع البيولوجي نظمت بصورة مشتركة
للغابات ،والرصد واإلبالغ داخل نطاق
الترتيب الدولي المعني بالغابات 2017-
2030

 .31تنظيم حلقتي عمل إقليمية ،بالتعاون مع المقـ ـ ــرر  ،1/73الفقرتـ ـ ــان 6161-6171
الشركاء المعنيين ،بشأن اإلدارة المستدامة  4و5
لألحياء البرية ،بما في ذلك اإلصالحات
القانونية ،والتعاون اإلقليمي ،واشراك
المجتمعات المحلية ،وتقنيات إنفاذ القانون
وعمليات اإلنفاذ عبر الحدود الوطنية.

تم تعزيز وعي وفهم األطراف حول اإلدارة
المستدامة لألحياء البرية ،بما في ذلك
اإلصالحات القانونية ،والتعاون اإلقليمي،
واشراك المجتمعات المحلية ،وتقنيات إنفاذ
القانون وعمليات اإلنفاذ عبر الحدود الوطنية.

عدد األطراف الحاضرة وعلى دراية بتقنيات إنفاذ relevant partners
(members of the
القانون وعمليات اإلنفاذ عبر الحدود الوطنية في
International
Consortium
on
اإلدارة المستدامة لألحياء البرية.
Combating Wildlife
)Crime

تم تعزيز القدرات المؤسسية لألطراف بشأن
حفظ األحياء البرية وانفاذ القانون.

األهداف  66 61 1من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .31تنظيم حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررات 69/71؛ -6171
و71/77؛ 6161
والحوار بشأن مختلف القضايا البحرية من و71/77؛
237
و66/76؛ و63/76
خالل مبادرة المحيطات المستدامة

238

,
تم عقد ما ال يقل عن حلقتي عمل لبناء عدد أصحاب المصلحة المشاركين في حلقات IOC-UNESCO,
other 239
SOI
القدرات اإلقليمية لمبادرة المحيطات المستدامة العمل اإلقليمية
partners

 237انظ ــر  ، www.cbd.int/soiويمك ــن الحص ــول عل ــى مزي ــد م ــن التفاص ــيل عل ــى موق ــع خط ــة العم ــل لمب ــادرة المحيط ــات المس ــتدامة (https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2014- 6161-6175
)02/official/soiom-2014-02-actionplan-en.pdf
 238تم تنظيم حلقات عمل إقليمية حتى اآلن لغرب أفريقيا ،وشرق /غرب /جنوب شرق آسيا ،وأمريكا الجنوبية ،وشرق أفريقيا ،وجنوب المحيط الهادئ.
 239تشمل مبادرة المحيطات المستدامة مجموعة واسعة من المؤسسات/البرامج  /المبادرات العالمية واإلقليمية والوطنية ،التي تشترك في رؤية مبادرة المحيطات المستدامة ودعم أو المشاركة في مختلف أنشطة مبادرة المحيطات
المستدامة .وتم تقديم الدعم المالي السابق لمبادرة المحيطات المستدامة من قبل حكومة اليابان ،من خالل صندوق اليابان ل لتنوع البيولوجي ،وحكومة فرنسا ،من خالل الوكالة الفرنسية  ،MPAوحكومة جمهورية كوريا .وقد
قدمت مساهمات عينية من قبل الصين ومدغشقر ،وناميبيا ،وبيرو ،وجمهورية كوريا ،وساموا ،والسنغال ،من خالل استضافة حلقات العمل/االجتماعات؛ وتم تقديم الدعم التقني من أستراليا (من خالل منظمة الكومنولث للبحوث
العلمية والصناعية  ،)CSIROوألمانيا من خالل ) (Blue Solutions – GIZ, GRID-Arendal, IUCN, UNEPوموناكو من خالل ( مبادرة موناكو للبحار) ،وجمهورية كوريا (معهد كوريا البحري ،والمؤسسة الكورية لإلدارة
البيئية) ،وكل من  ،UNEP, FAO, UNDOALOS, Intergovernmental Oceanographic Commission-UNESCOومنظمات البحار اإلقليمية /المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك /المبادرات اإلقليمية األخرى ذات
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تم تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين عدد المسؤولين الحكوميين الذين تم تدريبهم
المعنيين في مجال القضايا البحرية
 * .39إجراء حلقات عمل تدريبية وتعليمية للتبادل المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررات 69/71؛ 6161-6171
و71/77؛
على المستوى الوطني من خالل مبادرة و71/77؛
و66/76؛ و63/76
المحيطات المستدامة

تم عقد حلقات عمل وطنية للتدريب والتبادل عدد المشاركين وأصحاب المصلحة المشاركين
في حلقات العمل على المستوى الوطني
في بلدان مختارة

SOI partners

 .41عقد حلقات عمل عالمية بشأن تدريب المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررات 69/71؛ 6161-6171
و71/77؛
المدربين من خالل مبادرة المحيطات و71/77؛
و66/76؛ و63/76
المستدامة

تم عقد حلقة عمل واحدة على األقل لتدريب عدد المشاركين وأصحاب المصلحة الذين شاركوا
في حلقات عمل تدريب المدربين
المدربين في مبادرة المحيطات المستدامة

SOI partners

 .47مواصلة تطوير وتحسين آلية تبادل المعارف المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررات 69/71؛ 6161-6171
و71/77؛
في مبادرة المحيطات المستدامة وجعلها في و71/77؛
المتناول من خالل آلية غرفة تبادل و66/76؛ و63/76
المعلومات

تم استخدام منصة قوية لتبادل المعارف في تم تبادل عدد من المواد اإلعالمية العلمية
المحيطات والتقنية المتعلقة بتحقيق أهداف أيشي ذات
مبادرة
المستدامة ) (www.cbd.int/soiوتعمل الصلة بالتنوع البيولوجي البحري من خالل
المنصة
بكامل طاقتها من قبل األطراف.

SOI partners

 .46تنظيم دورات تدريبية لتيسير استخدام دليل المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر 6161-6171 ،76/73
التدريب بشأن استخدام المعارف التقليدية في الفقرة 76
تطبيق المعايير للمناطق البحرية المهمة
إيكولوجيا أو بيولوجيا

التدريب الذي تم تنفيذه من خالل شكل عدد المشاركين وأصحاب المصلحة الذين شاركوا
في التدريب
حلقات العمل لبناء القدرات

SOI partners

الصلة( مثل اتفاقية أبيدجان ،وخطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ ،والشراكة من أجل اإلدارة البيئية للبحار شرق آسيا ،وهيئات مصاي د األسماك في جنوب شرق المحيط األطلسي ،وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي لمنطقة
المحيط الهادئ) ،ولجنة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  -فريق خبراء إدارة النظم اإليكولوجية ومصايد األسماك ،والمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي في المحيطات ،ومبادرة شبكة الحياة ،والشراكة العالمية للجزر ،وشبكة المناطق
المحمية في البحر األبيض المتوسط ،فضر عن الشبكات اإلقليمية األخرى للمناطق المحمية ) ،(CaMPAM, RAMPAO, WIOMSA, NAMPAN, NEAMPANو  ،Brest-Metropole Oceaneوغيرها من المنظمات
الشريكة العديدة األخرى.
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 .43تيسير بناء القدرات لتسهيل تنفيذ خطة العمل المقرر  ،77/73الفقرة 2
المحددة الطوعية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
في مناطق المياه الباردة في نطاق والية
االتفاقية

المخرجات/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

الشركا المحتملون

6161-6171

بناء القدرات التي نُفذت من خالل شكل عدد المشاركين وأصحاب المصلحة الذين شاركوا
في حلقات العمل
حلقات العمل

SOI partners

 .44تيسير بناء القدرات لتسهيل تنفيذ اإلرشادات المقــرر  ،71/73الفقرتــان 6161-6171
العملية الطوعية بشأن منع وتخفيف آثار  9و71
الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري
والساحلي والموائل

بناء القدرات التي نُفذت من خالل شكل عدد المشاركين وأصحاب المصلحة الذين شاركوا
في حلقات العمل
حلقات العمل

SOI partners

الهدف  1من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي (كذلم األهداف )65 64 63 8
 * .45تنظيم حلقات عمل مشتركة للتدريب وبناء المق ـ ـ ـ ـ ــرر  ،2/76الفقـ ـ ـ ـ ـ ـرة 6161-6171
القدرات بشأن دمج التنوع البيولوجي وخدمات 71؛ والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر 34/71
النظم اإليكولوجية في األغذية المستدامة الفقرتان  5و71
واإلنتاج الزراعي المستدام بالتعاون مع
منظمة األغذية والزراعة وغيرها من الشركاء.

FAO,
Bioversity
تم بناء القدرات لتعميم /دمج حلول خدمات عدد األشخاص الذين تم تدريبهم
and other CGIAR
النظم اإليكولوجية للزراعة المستدامة
partners,
IFPRI,
جودة حلقات العمل على أساس التعقيبات الواردة
IFAD
من المشاركين

 * .42تطوير مواد تدريبية ومبادئ توجيهية المقــرر  2/76الفق ـرة 71؛ 6161-6171
مشتركة ،بما في ذلك وحدات التعلم والمقــرر  34/71الفقرت ــان
اإللكتروني ،بشأن دمج التنوع البيولوجي  5و71
وخدمات النظم اإليكولوجية في األغذية
المستدامة واإلنتاج الزراعي المستدام بالتعاون
مع منظمة األغذية والزراعة وغيرها من
الشركاء ،مثل الشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية.
)(S

FAO,
تم وضع األدوات واإلرشادات المشتركة لبناء عدد أدوات بناء القدرات التي تم إنتاجها واتاحتها Bioversity
and other CGIAR
القدرات ونشرها
partners,
IFPRI,
IFAD

CBD/COP/13/25
Page 202

النشاط

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الخط الزمني

المخرجات/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

الشركا المحتملون

الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .41تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات في مجال المقرر  ،1/76الفقرة 9
إدارة األنواع الغريبة الغازية ،بما في ذلك
اآلفات واألمراض

6161-6171

تحسين التنفيذ المنسق لخطط إدارة األنواع جودة حلقات العمل على أساس التعقيبات الواردة IPPC, FAO, OIE,
WTO,
STDF,
الغريبة الغازية بما في ذلك (اآلفات من المشاركين
CITES,
IUCNواألمراض)
ISSG, CABI, and
IMO
عدد األفراد الذين تم تدريبهم
تحسين القدرات الوطنية واإلقليمية على تنفيذ
تدابير الصحة النباتية

 * .41تنظيم حلقات عمل لدعم تنفيذ الهدف  9المق ــرر  ،1/76الفق ـ ـرة 9؛ 6161-6171
من أهداف أيشي والهدف التشغيلي  3-6من وجميــع مقــررات االجتمــاع
الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة الس ــابع لم ــؤتمر األطـ ـراف
العامل كاجتماع لألطراف
للسالمة األحيائية 6161-6177
ف ـ ــي بروتوك ـ ــول السـ ـ ــالمة
األحيائية

تحسين القدرة في الدول الجزرية الصغيرة عدد األفراد الذين تم تدريبهم
النامية إلجراء الرقابة المناسبة على الحدود
بشأن األنواع الغريبة الغازية والكائنات الحية
المحورة واتخاذ التدابير المناسبة في حاالت
الطوارئ

 .49تطوير أداة ،بالتعاون مع الشراكة العالمية المق ــرر  ،1/76الفق ـ ـرة 9؛ 6161-6171
بشان معلومات األنواع الغريبة الغازية ،والمقـ ـ ــرر  ،61/77الفق ـ ـ ـرة
لمراقبة األنواع الغريبة الغازية لتمكين 66
األطراف من الوصول واستخدام موارد بيانات
األنواع الغريبة الغازية لتخطيط إدارة ورصد
واإلبالغ الوطني عن األنواع الغريبة الغازية
وتنظيم سلسلة ندوات إلكترونية حول كيفية
استخدام األداة

تصل األطراف بسهولة وتستخدم البيانات عدد األطراف التي تستخدم أداة المراقبة لتحسين
والمعلومات ( بشأن حدوث وآثار واجراءات نظم إدارة األنواع الغريبة الغازية ومراقبة الحدود
اإلدارة الممكنة لألنواع الغريبة الغازية)
واتاحتها من خالل أداة المراقبة إلدارة عدد موظفي إدارة األنواع الغريبة الغازية وغيرهم
التخطيط والرصد واإلبالغ الفعال عن األنواع من أصحاب المصلحة الذين تم تدريبهم
واستفادوا بشكل فعال من أداة مراقبة األنواع
الغريبة الغازية
الغريبة الغازية
لدى األطراف المهارات الالزمة لالستخدام
الفعال ألداة المراقبة الوطنية إلدارة التخطيط
والرصد واإلبالغ الفعال عن األنواع الغريبة
الغازية

 .51تنظم ،بالتعاون مع الشركاء اإلقليميين ،المق ــرر  ،77/76الفقـ ـرات 6161-6171
حلقات عمل تدريبية لبناء قدرات الجهات  ،6و(4أ) و(4ج)؛

تعزيز قدرات أصحاب المصلحة المعنيين عدد مشاريع مرفق البيئة العالمية بشأن األنواع SPC,
IOC(نقاط االتصال التفاقية التنوع البيولوجي الغريبة الغازية المقدمة من الدول الجزرية UNEP,

SPREP,
CABI,
IUCN-ISSG, FAO,
IPPC, OIE, WTO,
STDF IMO, UNEP,
UNDP, GLISPA,
Island Conservation

SCBD, GIASIP

SPREP,
CABI,
UNESCO,
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الفاعلة الرئيسية في الدول الجزرية الصغيرة والمقرر  ،75/77الفقرتان
النامية لتصميم وتقديم مقترحات للمشاريع  5و1
ذات النوعية الجيدة بشأن األنواع الغريبة
الغازية )(S
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UNDP, GLISPA,
ومرفق البيئة العالمية و ،NPPOsوما إلى الصغيرة النامية؛
Island
ذلك)
Conservation,
كمية األموال التي تم تعبئتها من مرفق البيئة IUCN-ISSG, WTO,
IMO, CITES
العالمية ومصادر أخرى إلدارة األنواع الغريبة
الغازية
تم حشد الموارد التقنية

الهدفان  61و 66من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .57تطوير وتشجيع استخدام أدوات التخطيط المقــرر 71/77؛ والمق ـرر 6161-6171
المكاني البحري والمواد اإلرشادية ،بالتعاون 63/76؛ والمقــرر ،9/73
الفقرة 4
مع المنظمات الشريكة ذات الصلة
)(S

Global
تم تجميع وتبادل أدوات تخطيط عملية ومواد عدد الشركاء في مبادرة المحيطات المستدامة Ocean
Biodiversity
إرشادية لتعزيز قدرات األطراف والحكومات المساهمين في تبادل أدوات التخطيط والمواد
Initiative
األخرى والمنظمات ذات الصلة بالتخطيط اإلرشادية بشأن التخطيط المكاني البحري
المكاني البحري واإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية على المستويات الوطنية واإلقليمية
ودون اإلقليمية

 * .56تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية المقــرر 69/71؛ والمقــرر 6161-6171
لتيسير وصف المناطق التي تستوفي معايير 71/77؛ والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 66/76
( )EBSAوتحديد األراضي الرطبة وأشجار
المنغروف المهمة بيولوجيا
)(S

تم إجراء تدريب إقليمي بشأن المناطق
البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لدعم
تنظيم حلقة عمل إقليمية بشأن وصف
المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
في البحر األسود/بحر قزوين

Global
عدد األطراف المدربين والقادرين على وصف Ocean
Biodiversity
Initiative,
المناطق التي تستوفى معايير المناطق البحرية IOC-
UNESCO
المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،ونوعية أوصاف
المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

الهدف  66من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .53تطوير األدوات التقنية واإلرشادات بشأن المقرر 64/77
استخدام مصطلح "تدابير الحفظ األخرى
الفعالة القائمة على أساس المناطق" وكيفية
تحقيق عناصر الهدف ( 77من خالل
االجتماعات والمشاورات مع الشركاء)

6171-6171

تم تزويد األطراف بالمعلومات واإلرشادات
المحددة بشأن كيفية تعريف مصطلح “تدابير
الحفظ األخرى الفعالة القائمة على أساس
المناطق" وكانت األطراف قادرة على تطبيقه
نحو تحقيق الهدف 77

PoWPA
عدد األطراف التي تستخدم اإلرشادات المقدمة Friends
Consortium,
UNDP,
والتي قدمت تقارير وفقا لذلك في التقارير UNEP,
IUCN,
IUCNالوطنية السادسة
WCPA, EU-JRC,
UNEP-WCMC,
BirdLife,
AZE,
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IPSI,
WCS,
regional partners,
including Regional
MPA networks

)(S

 * .54إنتاج ونشر األدوات التقنية واإلرشادات المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررات 64/77؛ 6171-6171
و71/9؛
بشأن المناطق المحمية ودمج المناطق المحمية في و37/71؛
قطاعات المناظر الطبيعية والمناظر البحرية ذات و64/1
الصلة على نطاق أوسع (مثل السياحة والزراعة
والتعدين والبنية التحتية)
 * .55تنظيم حلقات عمل إقليمية في سياق مبادرة المقـ ـ ـ ــرر  61/1والهـ ـ ـ ــدف 6161-6171
حوار السالم والتنوع البيولوجي لتحديد  3-7م ــن برنـ ــامج العمـ ــل
األولويات للحفظ عبر الحدود ،بما في ذلك للمناطق المحمية
مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية.
)(S
 .52تقديم دورات تعليمية عبر اإلنترنت بشأن المقرر 64/77؛ و37/71
عناصر الهدف ( 77المصممة للمناطق
المحددة والثغرات في التنفيذ)

6161-6171

األطراف تستخدم اإلرشادات التقنية بشأن عدد البلدان التي تستخدم المعلومات التقنية مثل المذكور أعاله
المناطق المحمية وخدمات النظم اإليكولوجية ،المقدمة
والحوكمة ،ودمج المناطق المحمية في قطاعات
المناظر الطبيعية والمناظر البحرية ذات الصلة
على نطاق أوسع
األطراف المتعاونة عبر الحدود الدولية لحفظ أجري عدد من حلقات العمل اإلقليمية لمبادرة
المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة حوار السالم والتنوع البيولوجي لتحديد األولويات
األخرى القائمة على أساس المناطق في تم إنشاء أو تعزيز عدد من ترتيبات التعاون عبر
النظم اإليكولوجية المشتركة
الحدود في النظم اإليكولوجية العابرة للحدود

 IUCNوشركاء آخرون

تم تقديم دورات التعلم عبر اإلنترنت؛ تم تم تقديم عدد من الدورات على اإلنترنت؛
تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق الهدف 11
عدد المشاركين الذين استكملوا الدورات على اإلنترنت

مثل المذكور أعاله

الهدف  64من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .51عقد حلقات عمل مستهدفة
ودون إقليمية بصورة مشتركة
البيولوجي والصحة ،بما في
الصحية للشعوب األصلية
المحلية ونساء الشعوب األصلية.

فنية إقليمية
بشأن التنوع
ذلك النظم
والمجتمعات

المق ــررات  ،67/76الفقـ ـرة 6161-6171
(9د)؛ و ،2/77الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
69؛ و ،61/71الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
71

تم تعزيز القدرات الوطنية بشأن دمج الصلة عدد حلقات العمل المنظمة بشأن التنوع WHO, EcoHealth
Alliance,
ESP,
البيولوجي والصحة
بين التنوع البيولوجي والصحة
Future Earth, FAO,
OIE,
تم تزويد األطراف بالمشورة التقنية والعلمية عدد األشخاص المدربين في قطاعي الصحة Bioversity,
WCS HEAL, UNUوالحفظ
بشأن الصلة بين التنوع البيولوجي والصحة
IAS, UNU-IIGH,
IUCN, FIOCRUZ,
عدد أدوات دعم بناء القدرات التي تم إعدادها
Biodiversity
and
Community Health
)Initiative (BaCH
عدد البلدان التي اعتمدت استراتيجيات وبرامج
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قطاعية مشتركة للتنوع البيولوجي والصحة
 .51تطوير ،بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررات 67/76؛ 6161-6171
بما في ذلك منظمات نساء الشعوب األصلية ،و ،2/77الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة 69؛
مواد وأدوات التدريب لتعميم ورفع مستوى و ،61/71الفقرة 71
الوعي بالروابط بين التنوع البيولوجي والصحة

WHO,
بناء القدرات بشأن تعميم /دمج التنوع عدد أدوات دعم بناء القدرات ومواد زيادة التوعية EcoHealth
Alliance, ESP, Future
البيولوجي في االستراتيجيات/البرامج الصحية التي تم وضعها واتاحتها من خالل آلية غرفة Earth, OIE, UNU-
IIGH,
and
تبادل المعلومات
واالستثمارات (والعكس)
Biodiversity
and
عدد الشراكات وأنشطة التعاون الجديدة المنشأة
Community Health
Initiative

الهدفان  64و 8من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 .59تطوير المواد التدريبية والمبادئ التوجيهية المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرران 61/71؛ 6161-6171
لتحسين مساهمة التنوع البيولوجي وخدمات و63/77
النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية للحد من
مخاطر الكوارث الطبيعية

FAO,
المواد التدريبية والمبادئ التوجيهية التي تم عدد أدوات دعم بناء القدرات ووحدات التعلم CGIAR
centres,
IFPRI,
وضعها واتاحتها
اإللكتروني التي تم وضعها واتاحتها من خالل UNEP, UNESCO,
WMO,
IWMI,
آلية غرفة تبادل المعلومات.
WWF, IUCN, TNC,
بناء القدرات لتعميم  /دمج حلول خدمات
CI, Oxfam, Ramsar
النظم اإليكولوجية في إدارة/استثمارات الموارد
المائية

األهداف  65و 64و 1من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .21تيسير أنشطة بناء القدرات لألطراف لتعزيز المقـ ـ ـ ــرر  ،33/71الفق ـ ـ ـ ـرة 6161-6171
الحلول/النهج القائمة على النظم اإليكولوجية (9ه)
للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر
الكوارث
)(S

 * .27مواصلة التعاون مع فريق الخبراء المعني المقـ ـ ـ ــرر  ،33/71الفق ـ ـ ـ ـرة 6161-6171

تم دمج النهج القائمة على النظم اإليكولوجية
للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه
في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
للتنوع البيولوجي
تنفيـ ــذ االسـ ــتراتيجيات وخطـ ــط العمـ ــل الوطنيـ ــة
للتنـ ــوع البيولـ ــوجي يعـ ــد مسـ ــتجيبا آلثـ ــار تغيـ ــر
المن ــاخ عل ــى التن ــوع البيول ــوجي وس ــبل كس ــب
العيش القائمة على التنوع البيولوجي.

عدد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع UNFCCC, WMO,
UNEP,
FAO,
البيولوجي التي تدمج آثار تغير المناخ و ُ
النهج UNESCO, IWMI,
WWF,
IUCN,
القائمة على النظم اإليكولوجية
CGIAR
centres,
IFPRI, TNC, CI,
Oxfam,
Regional
MPA networks

تم دمج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه عدد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع UNFCCC, WRI,
Cl, IUCN, BirdLife
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بأقل البلدان نموا التفاقية األمم المتحدة (9ه)؛ والمق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ،4/73
اإلطارية بشأن تغير المناخ بشأن تنظيم الفقرتان  73و74
حلقات عمل تدريبية إلدماج حفظ التنوع
البيولوجي واستخدامه المستدام في خطط
التكيف الوطنية
 .26توفير مكتب المساعدة لدعم تمكين البلدان المقرر 35/71
على إدماج الشواغل المتعلقة باألراضي
الجافة وشبه الرطبة في االستراتيجيات وخطط
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط
التنمية الوطنية

المخرجات/النتائج المتوقعة

المستدام في خطط التكيف الوطنية ،وعلى
العكس تم دمج التخفيف من آثار تغير
المناخ والتكيف معه في االستراتيجيات
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،
ويجري تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة
6161-6171

المجموعة الممكنة للمؤشرات

الشركا المحتملون

International
البيولوجي التي تدمج الشواغل المتعلقة بتغير and
SPREP, Regional
المناخ
MPA
networks,
MFIs
and
UN
agencies
نسبة خطط التكيف الوطنية التي تدمج التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والتآزر

UNFCCC,
تم دمج شواغل التنوع البيولوجي المتعلقة عدد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
UNCCD, WRI, Cl,
IUCN,
باألراضي الجافة وشبه الرطبة في البيولوجي التي تدمج شواغل األراضي الجافة BirdLife
International
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع وشبه الرطبة بفعالية
البيولوجي وخطط التنمية الوطنية ،ويتم تنفيذ
اإلجراءات ذات الصلة

الهدف  61من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .23مساعدة األطراف في جهود تنفيذ 6/71
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
البيولوجي من خالل توفير الدعم التقني وبناء
القدرات
)(S

6161-6171

 * .24تنفيذ مشروع تجريبي وتطوير مواد/أدوات 6/71
بناء القدرات (بما في ذلك المبادئ التوجيهية
وأدوات الممارسات الجيدة) بشأن إدراج
بيانات التنوع البيولوجي المكانية ،والبيانات
االجتماعية االقتصادية ،في عملية التخطيط
للتنوع البيولوجي وتنفيذ االستراتيجيات وخطط
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،باالعتماد

6171-6171

UNDP,
تم تزويد األطراف بالدعم التقني الالزم وتنفذ عدد البلدان التي ساعدتها أمانة اتفاقية التنوع UNEP-
WCMC,
IUCN,
استراتيجيتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي في التخطيط لتنفيذ االستراتيجيات BirdLife, NBSAP
Forum members
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
البيولوجي بفعالية
عدد خطط العمل المفصلة لتنفيذ االستراتيجيات
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم
وضعها
تم تعزيز قدرة األطراف على إدراج بيانات عدد الدول المشاركة في المشروع التجريبي
البيولوجي المكانية والبيانات
التنوع
االجتماعية واالقتصادية ،في عملية التخطيط تم نشر عدد مواد بناء القدرات في مجال إدماج
للتنوع البيولوجي وتنفيذ االستراتيجيات وخطط البيانات المكانية والبيانات االجتماعية
واالقتصادية في التخطيط للتنوع البيولوجي
العمل الوطنيتان لحفظ التنوع البيولوجي
وعمليات التنفيذ
تم وضع ونشر مواد بناء القدرات في مجال
إدماج البيانات المكانية والبيانات االجتماعية

UNEP-

IUCN,
WCMC
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على نتائج المشروع التجريبي
)(S
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واالقتصادية في تخطيط وتنفيذ عمليات التنوع
البيولوجي

 * .25تعزيز قدرة الحكومات المحلية على اعتماد المق ـ ـ ــرر 6/71؛ و9/76؛ 6161-6171
وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية و ،7/73الفقرة 74
للتنوع البيولوجي
)(S

مشاريع تجريبية تبين كيف يمكن للحكومات عدد الحكومات المحلية التي تكيفت مع ونفذت UCLG,
المحلية التكيف مع وتنفيذ االستراتيجيات االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
البيولوجي
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

ICLEI,
nrg4SD

 .22تقديم الدعم التقني للمجموعة الثانية من المقرر 6/71
المشاريع الوطنية التجريبية من  5إلى 71
لتمكين األطراف من توثيق وتبادل الخبرات
تطويرها
في
المستفادة
والدروس
لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
البيولوجي وعمليات مراجعتها

6161-6171

تم تطوير ونشر مواد بناء القدرات في عملية عدد الدول المشاركة في المرحلة  6من المشاريع UNEP-
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع التجريبية لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
للتنوع البيولوجي التي تتشارك ممارساتها الجيدة
البيولوجي
والدروس المستفادة.

IUCN,
WCMC

 .21إعداد مواد/أدوات لبناء القدرات بشأن مراجعة المقرر 6/71
وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
للتنوع البيولوجي (بناء على نتائج المرحلة
الثانية من المشاريع التجريبية في عمليات
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
البيولوجي)

6171-6171

تم تعزيز التعلم عن طريق تبادل الخبرات
والتبادل التقني بشأن االستراتيجيات وخطط تم االنتهاء من الدراسات القطرية بشأن عمليات
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنة للتنوع
العمل الوطنيتة للتنوع البيولوجي
البيولوجي
مواد/أدوات بناء القدرات بشأن مراجعة وتنفيذ عدد مواد بناء القدرات التي تم إنتاجها
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
البيولوجي التي تم إتاحتها

UNEP-

IUCN,
WCMC
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الهدفان  68و 61من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .21تنظيم برامج تدريب المدربين بشأن المعارف المقـ ـ ـ ـ ــرر  76/76ألـ ـ ـ ـ ــف6161-6171 ،
التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية للشعوب الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة 1؛ والمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
ونقاط  76/76باء ،الفقرة 1؛
األصلية والمجتمعات المحلية
التقليدية
االتصال الوطنية للمعارف
والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر NP-1/2؛
)(S
والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر NP-1/8؛
والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر NP-1/9؛
والمقـ ـ ــرر  ،41/71الفق ـ ـ ـرة
5؛ والمقــرر  74/77بــاء،
الفقـرة 7؛ والمقــرر ،7/73
الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة 63؛ والمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
 ،63/73الفقرة (75ح)

 * .29تطوير واتاحة المواد المناسبة ثقافيا لبناء المقـ ـ ـ ـ ـ ــرر  74/77بـ ـ ـ ـ ـ ــاء6171-6171 ،
الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة 6؛ المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
القد ارت بما في ذلك باللغات المحلية
)(S
 74/77بــاء ،الفق ـرة 71؛
المقـ ـ ـ ـ ـ ــرر  74/77بـ ـ ـ ـ ـ ــاء،
الفقرة 5؛

تم تسهيل برامج بناء قدرات تدريب المدربين عدد المدربين الذين تم تدريبهم الذين يوفرون
برنامج واحد على المستوى العالمي وأربعة بناء القدرات ذات جودة عالية لآلخرين
برامج على المستوى اإلقليمي
عدد التدابير التي وضعت
حصول المشاركين على الدعم المستمر من واألحكام المتصلة بها في
البيولوجي ،فضال عن
األمانة العامة
المرتبطة بأحكام الموارد
تحسين قدرة األطراف والشعوب األصلية بروتوكول ناغويا.
والمجتمعات المحلية على وضع تدابير لتنفيذ
المادة (1ي) واألحكام المتصلة بها في إطار
اتفاقية التنوع البيولوجي ،فضال عن المعارف
التقليدية المرتبطة بأحكام الموارد الجينية في
إطار بروتوكول ناغويا.

several partners240

لتنفيذ المادة (1ي)
إطار اتفاقية التنوع
المعارف التقليدية
الجينية في إطار

تم إتاحة المواد التدريبية المناسبة ثقافيا عدد المواد التدريبية التي تم وضعها واتاحتها من مثل المذكور أعاله
باللغات المحلية وتستخدم من قبل المشاركين خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
الذين تم تدريبهم

والمقرر NP-1/8

 .11تقديم المنح والمزيد من الدعم التقني المقـ ـ ـ ـ ــرر  76/76ألـ ـ ـ ـ ــف6161-6171 ،
لمنظمات المجتمعات األصلية والمحلية الفقرة 1؛

تم تسهيل ما يصل إلى  61حلقة عمل دون عدد المشاركين الذين تم تدريبهم ،بما في ذلك مث ـ ـ ـ ـ ــل الم ـ ـ ـ ـ ــذكور أع ـ ـ ـ ـ ــاله
نساء الشعوب األصلية ،وتقديم حلقات عمل دون
وطنية من المشاركين الذين تم تدريبهم؛

 240المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ()IIFB؛ شبكة التنوع البيولوجي لنساء الشعوب األصلية؛ شبكة معلومات الشعوب األصلية ()IIN؛ لجنة تنسيق شؤون الشعوب األصلية األفريقية ()IPACC؛

حلف شعوب آسيا األصلية ()AIPP؛ مؤسسة الروابط القبلية؛ منظمات الشعوب األصلية الوطنية؛ الجامعات ومراكز بناء القدرات.
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لتنظيم حلقات عمل دون وطنية واالستمرار و 74/77باء ،الفقرة 7
في تقديم الدعم لها في هذه الحلقات (انظر
النشاط  25أعاله)
 .17تقديم الدعم عبر اإلنترنت وغيره للمدربين المقـ ـ ـ ـ ــرر  76/76ألـ ـ ـ ـ ــف6161-6171 ،
الفقرة 1؛
الذين تم تدريبهم
والمقرر NP-1/8

المخرجات/النتائج المتوقعة

الدعم المتواصل المقدم من قبل أمانة اتفاقية
التنوع البيولوجي للمدربين

المجموعة الممكنة للمؤشرات

الشركا المحتملون

وطنية لبناء القدرات

يحصل المشاركون (المدربون في حلقة عدد المدربين الذين تم تدريبهم والذين يحصلون مثل المذكور أعاله
العمل) على الدعم المستمر من أمانة اتفاقية على الدعم المستمر من أمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي
التنوع البيولوجي

الهدف  69من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .16تنظيم حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات
لتقديم الدعم لألطراف في إنشاء وصيانة
اآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات تماشيا
مع استراتيجية الويب وبرنامج العمل آللية
غرفة تبادل المعلومات في دعم الخطة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177
)(S

المق ـ ــرر 75/71؛ و6161-6171 6/76
ب ــاء ،الفقـ ـرة 71؛ والمق ــرر
 ،63/73الفقرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان 76
و(75ك)

 * .13تنظيم حلقات عمل بشأن التفاعل بين المقــرر  6/76بــاء ،الفق ـرة 6161-6171
و"معرض/معارض 9
والسياسات
العلوم
المعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي" لتسهيل
تبادل أحدث المعارف العلمية والتطورات
التكنولوجية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
وتشجيع التبادل بين العلماء وصانعي

241

تم تحسين قدرة األطراف على تطوير الغرفة عدد األطراف التي لديها آليات وطنية لغرفة (EEA,
and
تبادل المعلومات مفعلة؛
الوطنية لتبادل المعلومات.

partners
Belgium
)others

تم إتاحة أدوات تعليمية ومواد إرشادية وهي نوعية األدوات التعليمية والمواد اإلرشادية التي
تساعد األطراف في إنشاء وصيانة غرفتها تم تقديمها (على أساس التعقيبات الواردة)؛
الوطنية لتبادل المعلومات

مزيد من التطوير لغرفة تبادل تماشيا مع عدد حلقات العمل لبناء القدرات والمشاركين
استراتيجية الويب وبرنامج العمل آللية تبادل عدد األطراف التي تصل إلى آلية غرفة تبادل
المعلومات في دعم الخطة االستراتيجية المعلومات
للتنوع البيولوجي 6161-6177
CSP,
تم تنظيم "معرض/معارض المعارف المتعلقة عدد ونوعية المعارض وغيرها من األنشطة QCBS,241
SPREP,
ACB,
المنظمة؛
بالتنوع البيولوجي"
FAS/SDSN for the
Amazon, BES-Net
تم إتاحة التفاعل بين العلوم ومعارف التنوع التعقيبات من أصحاب المصلحة
البيولوجي لألطراف من قبل الشركاء
عدد نقاط االتصال التفاقية التنوع البيولوجي
والجامعات وأصحاب المصلحة المعنيين
وصانعي السياسات الذين تم تدريبهم على

انظر مزيد من التفاصيل عن مجموعة الشركاء العلميين بشأن التنوع البيولوجي على الموقع التالي ، https://www.cbd.int/cooperation/csp/ :ومركز كيبيك لعلوم التنوع البيولوجي على الموقع.http://qcbs.ca :
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السياسات والممارسين
 .14تطوير كتيبات إرشادية ودورات تجريبية على المقرر  6/76باء،
اإلنترنت بشأن األمور التقنية والعلمية استنادا الفقرة 9
إلى االحتياجات ذات األولوية للبلدان

المخرجات/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

الشركا المحتملون

تم تعزيز فهم األطراف فيما يتعلق بالقضايا القضايا ذات الصلة بالتعاون التقني والعلمي
التقنية والعلمية والفرص والتحديات
6161-6171

CSP,
األطراف ،والمنظمات ذات الصلة وأصحاب عدد الكتيبات اإلرشادية التي تم وضعها ونشرها QCBS,
UNDP/BES-Net
المصلحة المعنيين الذين لديهم وصول إلى من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات.
الكتيبات اإلرشادية والدورات على اإلنترنت بشأن
عدد الدورات على اإلنترنت التي تُقدم من خالل
األمور التقنية والعلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
غرفة آلية تبادل المعلومات

الهدف  11من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 * .15تحديث اإلرشادات العملية بشأن إلبالغ المق ـ ـ ــرر  ،3/76الفقـ ـ ـ ـرات 6171-6171
 ،61و(36ب) و33؛
المالي الوطني وتنفيذ أهداف حشد الموارد
والمقرر  ،3/76الفقرات ،31
)(S
و ،37و36؛ والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
 ،4/77الفقرة 77

OECD
تــم إتاحــة وثيقــة إرشــادات عمليــة محدثــة بشــأن عـ ــدد م ـ ـرات تحميـ ــل اإلرشـ ــادات مـ ــن آليـ ــة غرفـ ــة DAC,
UNDP-BIOFIN,
حشـ ــد الم ـ ـوارد مـ ــن خـ ــالل آليـ ــة غرفـ ــة تبـ ــادل تبادل المعلومات
others
المعلومات

 * .12التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المقـ ـ ــرر 3/76؛ والمقـ ـ ــرر 6171-6171
لالستفادة من الدعم التقني وبناء القدرات  ،61/73الفقرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان 71
الذي توفره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي و77
) (BIOFINلمساعدة البلدان غير األطراف
في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي والشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية.
)(S

زيادة قدرة األطراف على القيام بحشد الموارد عدد أنشطة حشد الموارد
ووضع خطط مالية وطنية
االتجاهات في عدد البلدان التي تستخدم منهجية
مبادرة تمويل التنوع البيولوجي لتقييم احتياجات
التمويل القطري للتنوع البيولوجي

 .11التعاون مع أمانة مرفق البيئة العالمية المقـ ـ ــرر 3/76؛ والمقـ ـ ــرر 6161-6171
لالستفادة من بناء القدرات والتآزر بين 31/76؛
االتفاقيات من خالل دائرة حلقة العمل والمقرر 67/73
الموسعة لمرفق البيئة العالمية

UNDP-BIOFIN,
OECD-DAC, others

االتجاهات في عدد الخطط الوطنية لتمويل
التنوع البيولوجي التي تم وضعها.
قدرة األطراف على تطوير األنشطة ذات عدد المشاريع التي تتناول أهداف مشاريع
المتعددة
البيئية
لالتفاقيات
الصلة واستغالل التآزرالعملي بين االتفاقيات مختلفة
األطراف/ومتعددة النقاط لمرفق البيئة العالمية

GEF Secretariat
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 .11تشغيل مكتب المساعدة وتقديم الدعم التقني المقـ ـ ــرر 3/76؛ والمقـ ـ ــرر 6171-6171
المصمم وبناء القدرات الالزمة لإلبالغ المالي  ،61/73الفقرة (71ب)
من جانب األطراف

المخرجات/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

زيادة قدرة األطراف على استكمال التقارير عدد التقارير المالية
المالية

الشركا المحتملون

OECD
DAC,
UNDP-BIOFIN,
others

األنشطة الشاملة (جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي) – االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
 * .19تنظيم أنشطة موجهة لبناء القدرات لدعم المقــرر  75/76الفق ـرة 3؛ 6161-6171
والمقرر 71/71
تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
)(S

تم بناء القدرات العلمية والتقنية لتنفيذ أنشطة عدد المشاركين الذين تم تدريبهم؛
حفظ النباتات

تم تنظيم حلقات عمل وانتاج مواد تدريبية.

BGCI,
GPPC,
Missouri Botanical
Garden

عدد المواد التدريبية التي تم إنتاجها

تم دمج اعتبارات حفظ النباتات في عمليات
التنمية الوطنية
األنشطة الشاملة ( جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي) – المبادرة العالمية للتصنيف
 * .11تنظيم دورات لتدريب المدربين على تطبيق المقــرر 72/76؛ والمقــرر 6161-6171
61/77
تكنولوجيا الجزيئات لتحديد هوية األنواع

المسؤولون الوطنيون الذين تم تدريبهم في مجال عدد األشخاص الذين تم تدريبهم
تطبيق تكنولوجيا الجزيئات لتحديد هوية األنواع

International Barcode
of
Life,
GBIF,
Encyclopaedia of Life,
GTI-CM,
CSPB,
SANBI, University of
Johannesburg

األنشطة الشاملة (جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي) – تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية
 * .17جمع ونشر المعلومات واألدوات ذات المقـ ـ ـ ــرر  1/76الفق ـ ـ ـ ـرة 6161-6171 1
الصلة ،بما في ذلك االعتبارات الجنسانية والمرفق الفقرة 63
والتنوع البيولوجي ،وذلك بهدف إنشاء قاعدة
معلومات لإلبالغ عن إجراءات األطراف
)(S

IUCN,
إتاحة المعلومات حول االعتبارات الجنسانية عدد األطراف وغيرهم من المستخدمين الذين UNDP,
UNEP, IWBN
والتنوع البيولوجي من خالل آلية غرفة تبادل يصلون إلى المعلومات عن االعتبارات الجنسانية
والتنوع البيولوجي
المعلومات

6161-6171

IUCN,
تم تبادل أنشطة بناء القدرات والمعلومات تم تمثيل عدد التوازن بين الجنسين من UNEP,
UNDP, IWBN

 * .16تنظيم المزيد من أنشطة بناء القدرات المقرر  ،9/77الفقرة 1
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العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية لتبادل
الخبرات بشأن القضايا ذات الصلة بخطة
عمل مراعاة االعتبارات الجنسانية ،بما في
ذلك نساء الشعوب األصلية
)(S

المخرجات/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

الشركا المحتملون

على المستويات العالمية واإلقليمية ودون المشاركين ،وعدد األدوار المختلفة
اإلقليمية ذات الصلة بخطة عمل مراعاة
مجموعة الخبرات التي تم تبادلها
االعتبارات الجنسانية
عدد أنشطة المتابعة التي تم إنشائها لتحقيق
أهداف تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية

 * .13تنظيم االجتماعات التحضيرية والتدريب المقـ ـ ـ ــرر  ،1/76المرفـ ـ ـ ــق 6161-6171
للنساء ،وخاصة القيادات النسائية للشعوب الفقرة 42
األصلية قبل كل اجتماع لمؤتمر األطراف -
)(S

IWBN,
تحسين قدرة المرأة ،وال سيما النساء من عدد االجتماعات التحضيرية والدورات التدريبية UNEP,
UNDP, IUCN
الشعوب األصلية ،على المشاركة في التي عقدت
العمليات واتخاذ الق اررات في إطار االتفاقية
االتجاهات في عدد المشاركين من النساء
الق اررات التي تعمل على دمج االعتبارات
عدد العمليات والق اررات التي تعكس االعتبارات
الجنسانية
الجنسانية

المق ــرر  ،1/76الفق ـ ـرة 2؛ 6161-6171
والمرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة 69؛
والمقــرر  ،9/77الفق ـرة 3؛
والمقرر 6/71

IUCN,
UNDP,
عدد ونوع األدوات التي تم إنتاجها وتوزيعها؛
UNEP, Indigenous
Women’s
Biodiversity
التعقيبات الواردة من األطراف وأصحاب
)Network (IWBN
المصلحة

 .14مواصلة تطوير واتاحة أدوات تعليمية ومواد
إرشادية حول دمج االعتبارات الجنسانية (
بما في ذلك العدد  49من السلسلة التقنية
التفاقية التنوع البيولوجي) ،وذلك بالتعاون مع
المنظمات ذات الصلة

تم وضع وتحسين المنهجيات والمبادئ
التوجيهية بشأن تعميم مراعاة االعتبارات
الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي واألنشطة ذات
الصلة بالتنوع البيولوجي واتاحتها لألطراف
تم تعزيز قدرة األطراف على دمج االعتبارات
الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي

 .15إقامة شراكات وشبكات إلشراك الجهات المقـ ـ ـ ــرر  ،1/76المرفـ ـ ـ ــق 6161-6171
الفاعلة الوطنية (الجماعات النسائية وغيرها) الفقرة 36
في تعزيز تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية
في إطار االتفاقية

تم تحسين التعاون في مجال دمج االعتبارات االتجاهات في عدد الشركاء الذين يعززون UNDP,
IWBN,
الجنسانية في األنشطة ذات الصلة بالتنوع تعميم /دمج االعتبارات الجنسانية في استراتيجياتهم groups
وخطط عملهم الوطنية للتنوع البيولوجي وغيرها من
البيولوجي
األنشطة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

IUCN,
UNEP,
women’s
and others
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النشاط

المقررات الصادرة عن
مؤتمر األطراف أو
مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في كل
بروتوكول

الخط الزمني

 .12إجراء تقييم الحتياجات بناء القدرات بالتعاون المقـ ـ ـ ــرر  ،1/76المرفـ ـ ـ ــق 6161-6171
مع خبراء االعتبارات الجنسانية والنساء ،الفقرة 45
وبخاصة نساء الشعوب األصلية
 .11التعاون مع شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي المقرر  ،1/76الفقرة 74
للحصول على معلومات على المستوى
القطري لتطوير ووضع اللمسات األخيرة على
مجموعة من المؤشرات حول االعتبارات
الجنسانية والتنوع البيولوجي الذي تم تحديده
مبدئيا من قبل الشراكة والمناسب للتطبيق
على الصعيدين الوطني والمحلي.

6161-6171

المخرجات/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة للمؤشرات

الشركا المحتملون

تحسين الفهم والقدرة على التخطيط لتقييم أنواع ومدى بناء القدرات المحددة
احتياجات بناء القدرات للنساء ،وخاصة نساء
الشعوب األصلية في المشاركة في عمليات
صنع القرار في إطار االتفاقية

IWBN,
UNEP,
UNDP, IUCN

تم وضع مؤشرات لرصد دمج االعتبارات عدد ومجموعة المؤشرات التي تم وضعها
الجنسانية في تنفيذ أهداف أيشي

BIP,
IUCN,
UNDP, UNEP

تم تعزيز قدرات األطراف لرصد دمج
االعتبارات الجنسانية في تنفيذ الخطة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177
والهدف  61من أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي الواردة فيها

األنشطة الشاملة (جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي) – اإلبالغ الوطني
 .11تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات لدعم والمقـ ـ ــرر  ،61/73الفق ـ ـ ـرة 6161-6171
األطراف في إعداد التقارير الوطنية السادسة2 ،
بما في ذلك استخدام األداة الطوعية لإلبالغ
على االنترنت

تم تعزيز قدرة األطراف على إعداد تقاريرهم عدد حلقات العمل لبناء القدرات التي تم تنظيمها
الوطنية السادسة
عدد األطراف التي حضرت

عدد األطراف التي تستخدم األداة الطوعية
لإلبالغ على االنترنت
عدد التقارير الوطنية السادسة التي تم إعدادها
وارسالها إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

relevant partners
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جيم -

أنشطة بنا القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل المنصف للمنافع (بما في ذلم الهدف 61
242
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي)

النشاط

 * .19دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات
من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا

مقررات مؤتمر
األطراف العامل
كاجتماع لألطراف

NP-1/8

الجدول الزمني

النواتج/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة من المؤشرات

الشركا المحتملون

2020-2017
مستمر

تعزيز القدرة على التصديق على بروتوكول
ناغويا وتنفيذه

عدد حاالت التصديق اإلضافية على بروتوكول
ناغويا أو االنضمام إليه من البلدان المشاركة
في بناء القدرات في إطار هذه الخطة

مرفـ ـ ـ ـ ــق البيئـ ـ ـ ـ ــة العالميـ ـ ـ ـ ــة،
واليونيـ ـ ــب ،وبرنـ ـ ــامج األمـ ـ ــم
المتحـ ــدة اإلنمـ ــائي ،والف ـ ــاو،
والمعاه ـ ـ ــدة الدولي ـ ـ ــة بشـ ـ ـ ــأن
المـ ـ ـ ـ ـوارد الوراثي ـ ـ ـ ــة النباتي ـ ـ ـ ــة
لألغذي ــة والز ارع ــة ،ومب ــادرة
الحصـ ــول وتقاسـ ــم المنـ ــافع،
واالتح ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــدولي لحف ـ ـ ـ ــظ
الطبيع ــة ،والمنظم ــة الدولي ــة
للتنــوع البيولــوجي ،والمنظمــة
الدولي ـ ـ ـ ــة لق ـ ـ ـ ــانون التنمي ـ ـ ـ ــة،
وبرن ـ ـ ــامج البيئ ـ ـ ــة اإلقليم ـ ـ ــي
للمح ــيط اله ــادئ ،ومرك ــز
رابطة أمم جنوب شرق آسـيا
للتنـوع البيولــوجي ،والجماعــة
الكاريبي ـ ـ ــة ،ولجن ـ ـ ــة غاب ـ ـ ــات
وس ـ ــط أفريقي ـ ــا ،واألونكت ـ ــاد،
ومنظمات الشعوب األصـلية
والمجتمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المحلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
ومنظمات أخرى

تم تحديد المنظمات التي تساعد األطراف
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
على بناء قدراتها لتنفيذ البروتوكول
والربطها بينها
تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات في
تنفيذ اإلطار االستراتيجي
إبالغ األطراف والمنظمات بشأن بناء
القدرات في مجال الحصول وتقاسم
المنافع ،والمبادرات والفرص واالحتياجات
والثغرات ،من خالل غرفة تبادل معلومات
الحصول وتقاسم المنافع
تتبادل األطراف والمنظمات بنشاط
المعلومات والخبرات والدروس المستفادة
من أنشطة بناء القدرات في مجال
الحصول وتقاسم المنافع
زيادة قدرات 243المؤسسات البحثية غير
التجارية والجهات الفاعلة

242
243

على النحو المعتمد من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في المقرر .NP-2/8

قدرات لالمتثال لبروتوكول ناغويا.

عدد البلدان التي أتاحت معلومات وطنية في
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
عدد المنظمات المعنية ببناء القدرات في مجال
الحصول وتقاسم المنافع وربطها ببعضها
المجمعة لقياس مدى الرضا لدى
التعقيبات
ّ
المشاركين باألنشطة التي اضطلعت بها
المنظمات ذات الصلة ومقدمي خدمات بناء
القدرات
عدد مبادرات وموارد بناء القدرات المتاحة من
خالل من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول
وتقاسم المنافع
عدد البلدان التي قدمت تقاريرها الوطنية التي
تحدد فيها االحتياجات والثغرات
عدد شهادات االمتثال المعترف بها دوليا
واخطارات نقاط التفتيش المتاحة في غرفة تبادل
معلومات الحصول وتقاسم المنافع لألغراض
غير التجارية
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الجدول الزمني

النواتج/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة من المؤشرات

الشركا المحتملون

النشاط

مقررات مؤتمر
األطراف العامل
كاجتماع لألطراف

 * .91توسيع نطاق حلقات العمل التدريبية التي
تنظم باالشتراك مع المنظمة الدولية لقانون
التنمية بشأن وضع أطر قانونية لتنفيذ
بروتوكول ناغويا لصالح المزيد من األطراف

NP-1/8

2020-2017

تنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية و/أو
دون إقليمية

عدد البلدان المشاركة التي وضعت أطر وهياكل
مؤسسية في مجال الحصول وتقاسم المنافع ،أو
شرعت في عملية وضع أو تنقيح هذه األطر
والهياكل

المنظمـ ـ ـ ــة الدوليـ ـ ـ ــة لقـ ـ ـ ــانون
التنميـ ــة ،ومبـ ــادرة الحصـ ــول
وتقاس ــم المن ــافع ،ومنظم ــات
أخرى حسب االقتضاء

 * .97االستمرار في دعم الشبكة العالمية
اإللكترونية المعنية بقانون التنوع البيولوجي
حيث يمكن للمشاركين في الدورات التدريبية
المتعلقة بوضع أطر قانونية لتنفيذ بروتوكول
ناغويا الوصول إلى موارد محدثة وآخر األخبار
ومواصلة التعلم من األقران.

NP-1/8

2020-2017

 * .96مواصلة اإلسهام في أنشطة بناء القدرات
لتنفيذ بروتوكول ناغويا بطريقة متعاضدة مع
المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة بوسائل منها تنظيم حلقات
عمل وتطوير المواد.

NP-1/8

2020-2017

تدريب موظفي الحكومة على وضع/
تعديل تدابير الحصول وتقاسم المنافع
لتنفيذ البروتوكول

تنظيم ثماني حلقات عمل تدريبية إقليمية و/أو
دون إقليمية
تدريب ما ال يقل عن  721موظفا حكوميا على
وضع/تعديل تدابير الحصول وتقاسم المنافع
لتنفيذ البروتوكول

متابعة الدعم المقدم لألطراف من خالل
الشبكة العالمية المعنية بقانون التنوع
البيولوجي والتي تضم خبراء قانونيين في
مجال الحصول وتقاسم المنافع

عدد المشاركين الذين يستفيدون من الشبكة
العالمية المعنية بقانون التنوع البيولوجي والتي
تضم خبراء قانونيين في مجال الحصول وتقاسم
المنافع

تبادل األطراف والمنظمات ذات الصلة
للمعلومات والخبرات والدروس المستفادة
من تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع

عدد الموارد المتعلقة بالدروس المستفادة أو
الخبرات المتبادلة من خالل الشبكة العالمية
المعنية بقانون التنوع البيولوجي والتي تضم
خبراء قانونيين في مجال الحصول وتقاسم
المنافع

بناء قدرات نقاط االتصال الوطنية التابعة
لبروتوكول ناغويا وللمعاهدة الدولية بشأن
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
لتنسيق تنفيذ الصكين

عدد األطراف التي لديها تدابير متعاضدة بشأن
الحصول وتقاسم المنافع لتنفيذ المعاهدتين
عدد عمليات التبادل (حلقات العمل والدراسات
والخبرات) التي تعزز التنفيذ المتعاضد

المنظمـ ـ ـ ــة الدوليـ ـ ـ ــة لقـ ـ ـ ــانون
التنمي ـ ــة ،ومنظم ـ ــات أخ ـ ــرى
حسب االقتضاء

المعاه ـ ـ ـ ــدة الدولي ـ ـ ـ ــة بش ـ ـ ـ ــأن
المـ ـ ـ ـ ـوارد الوراثي ـ ـ ـ ــة النباتي ـ ـ ـ ــة
لألغذية والزراعة ،والمنظمـة
الدوليــة للتنــوع البيولــوجي،
ومب ـ ــادرة الحص ـ ــول وتقاس ـ ــم
المن ـ ــافع ،ومنظم ـ ــات أخ ـ ــرى
حسب االقتضاء
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الجدول الزمني

النواتج/النتائج المتوقعة

المجموعة الممكنة من المؤشرات

الشركا المحتملون

النشاط

مقررات مؤتمر
األطراف العامل
كاجتماع لألطراف

 * .93مواصلة تقديم الدعم التقني عند الطلب إلى
األطراف وتنظيم أنشطة بناء القدرات والتوعية،
بما في ذلك من خالل الحلقات الدراسية
الشبكية وأشرطة الفيديو والعروض لزيادة
المشاركة في غرفة تبادل معلومات الحصول
وتقاسم المنافع

NP-1/2

2020-2017

قدرة األطراف ،على وجه التحديد ،وكذلك
غير األطراف ،والشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة
اآلخرين على نشر المعلومات واستخدام
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم
المنافع بصورة فعالة

عدد ونوع أنشطة بناء القدرات التي نفذت؛ وعدد
البلدان المشاركة؛ وعدد األفراد المشاركين فيها؛

شـ ـ ـ ـ ــركاء آخـ ـ ـ ـ ــرون حسـ ـ ـ ـ ــب
االقتضاء

 * .94مواصلة دعم بناء القدرات في استخدام
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
من خالل تنظيم الدورات التدريبية واألحداث
الجانبية ،وتسهيل جلسات غرفة تبادل معلومات
الحصول وتقاسم المنافع في اجتماعات نظمها
الشركاء ،وترجمة وتحديث المواد التدريبية في
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

NP-1/2

2020-2017

بوسع األطراف وغير األطراف والشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب
المصلحة اآلخرين المشاركة بفعالية في
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم
المنافع واستخدامها

 * .95تدريب جهات االتصال ونشر مجموعة
أدوات زيادة التوعية بأحكام الحصول وتقاسم
المنافع أعدت خالل الفترة  ،6172-6175بما
في ذلك من خالل المشاركة في أنشطة زيادة
التوعية بأحكام الحصول وتقاسم المنافع على
المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي

NP-1/9

2020-2017

جهات االتصال المعنية بالحصول
المنافع على استخدام مجموعة
زيادة التوعية بأحكام الحصول
المنافع

زيادة مستوى نشر المعلومات الوطنية في
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم
المنافع

تدريب
وتقاسم
أدوات
وتقاسم

حصول األطراف والجهات الفاعلة ذات
الصلة على مجموع األدوات واستخدامها
لتنفيذ استراتيجية زيادة التوعية ببروتوكول
ناغويا

عدد زوار غرفة تبادل معلومات الحصول
وتقاسم المنافع
المجمعة لقياس مدى الرضا لدى
التعقيبات
ّ
المشاركين بأنشطة بناء القدرات والتوعية
عدد وأنواع السجالت المتاحة في غرفة تبادل
معلومات الحصول وتقاسم المنافع

عدد المواد التدريبية في غرفة تبادل معلومات
الحصول وتقاسم المنافع المعدة والمتاحة؛
توافر المواد التدريبية في غرفة تبادل معلومات
الحصول وتقاسم المنافع باللغات الرسمية الست
لألمم المتحدة
عدد ونوع السجالت المتاحة في غرفة تبادل
معلومات الحصول وتقاسم المنافع

عدد النسخ المنشورة من مجموعة األدوات
عدد جهات االتصال المدربة

مب ـ ـ ــادرة الحص ـ ـ ــول وتقاس ـ ـ ــم
المن ـ ــافع ،ومب ـ ــادرات أخـ ـ ــرى
حسب االقتضاء

CBD/COP/13/25
Page 217
النشاط

 * .92تحديث ثماني وحدات للتعلم اإللكتروني
وضعت باالشتراك مع المنظمة الدولية لقانون
التنمية لدعم األطراف في وضع أطر قانونية
لتنفيذ بروتوكول ناغويا

مقررات مؤتمر
األطراف العامل
كاجتماع لألطراف

NP-1/8

الجدول الزمني

النواتج/النتائج المتوقعة

2019-2020

تم إعداد وحدات للتعلم اإللكتروني التي
أخالل الفترة  6172-6175وهي تعكس
آخر تطورات تدابير الحصول وتقاسم
المنافع والخبرات القطرية

المجموعة الممكنة من المؤشرات

تم تحديث عدد وحدات التعلم اإللكتروني

الشركا المحتملون

المنظمـ ـ ـ ــة الدوليـ ـ ـ ــة لقـ ـ ـ ــانون
التنمي ـ ــة ،ومنظم ـ ــات أخ ـ ــرى
حسب االقتضاء

تعزيز قدرات األطراف على وضع/تعديل
تدابير أحكام الحصول وتقاسم المنافع
لتنفيذ البروتوكول

دال -
النشاط

.91

244

مقررات مؤتمر األطراف
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أنشطة بنا القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
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الجدول الزمني

النواتج /النتائج المتوقعة

* وضع مواد ومبادئ توجيهية لبناء القدرات المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  1138-1137 ،BS-VII/5إعداد نموذج تعلم إلكتروني وحزمة
أدوات بشأن تعميم السالمة األحيائية
بشأن تعميم السالمة األحيائية في الفقرة 31؛
واتاحتهما باللغات اإلنكليزية والفرنسية
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
والمق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ،BS-VII/1
واإلسبانية
البيولوجي وخطط التنمية الوطنية
الفقرة 5
تعزيز قدرة األطراف على إدماج قضايا
السالمة األحيائية في االستراتيجيات
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
وخطط التنمية الوطنية والسياسات
والبرامج القطاعية

على النحو المعتمد من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في المقرر .CP-VIII/3

مجموعة المؤشرات الممكنة

الشركا المحتملون

االتجاهات في عدد من األطراف التي تحصل جامعة ستراتيشكاليد
على نموذج التعلم اإللكتروني وحزمة األدوات
وتستخدمهما في تعزيز إدماج السالمة األحيائية
في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع
البيولوجي
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.91

* تنظيم تدريبات دون إقليمية بشأن تعميم
السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط
التنمية ،واالستفادة من نموذج التعلم
اإللكتروني وحزمة األدوات أعاله (النشاط
 ،)97بالتعاون مع الشركاء

المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  1138-1137 ،BS-VII/5تعزيز قدرة األطراف على إدماج قضايا عدد األشخاص المشاركين في التدريبات والذين برن ـ ـ ـ ــامج األم ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ــدة
السالمة األحيائية في االستراتيجيات يستخدمون مواد لتعزيز إدماج السالمة األحيائية للبيئ ـ ـ ـ ــة ،وبرن ـ ـ ـ ــامج األم ـ ـ ـ ــم
الفقرة 31؛
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في استراتيجياتهم وخطط عملهم الوطنية للتنوع المتحــدة اإلنمــائي ،ومنظمــة
والمق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ،BS-VII/1
األغذية والزراعة
البيولوجي؛
وخطط وبرامج التنمية الوطنية
الفقرة 5
واالتجاهات في عدد من البلدان التي تُدمج فيها
السالمة األحيائية في استراتيجياتها وخطط عملها
الوطنية للتنوع البيولوجي

.99

* دعم بلدان نامية منتقاة لتنفيذ المشاريع
التجريبية إلعداد وتطبيق تدابير ونُهج عملية
من أجل التنفيذ المتكامل لبروتوكول قرطاجنة
واتفاقية التنوع البيولوجي على المستوى
الوطني وتبادل الممارسات الجيدة والدروس
المستفادة الناشئة

عدد دراسات الحالة القطرية المتاحة بشأن التنفيذ برن ـ ـ ـ ــامج األم ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ــدة
المتكامل لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للبيئ ـ ـ ـ ــة ،وبرن ـ ـ ـ ــامج األم ـ ـ ـ ــم
المتحــدة اإلنمــائي ،ومنظمــة
واتفاقية التنوع البيولوجي
وعدد البلدان التي تتبادل خبراتها والدروس األغذية والزراعة
المستفادة

المقرر  ،19/31الفقـرات
33-9؛ والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
 ،BS-VII/5الفقرت ـ ـ ـ ـ ـ ــان
 31و38؛ والمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
،BS-VI/3
الفقرة 9

 1111-1137تعد  11بلدا على األقل إجراءات عملية
بهدف تعزيز التنفيذ الوطني المتكامل
لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
واتفاقية التنوع البيولوجي كما تعد
دراسات حالة بشأن خبراتها والدروس
المستفادة

 * .711تنظيم دورات تدريبية في مجال تقييم المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  1111-1137 BS-VII/12تعزيز قدرة األطراف على إجراء تقييم عدد الدورات التدريبية اإلقليمية التي ُنفذت بنجاح تحدد فيما بعد
مخاطر الكائنات الحية المحورة وفقا وعدد األشخاص المدربين على تقييم المخاطر
الفقرات 34-33
مخاطر الكائنات الحية المحورة
للبروتوكول
 * .717إعداد نماذج تعلم إلكتروني لتقييم مخاطر المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر  1111-1137 ،BS-V/12إتاحة نماذج تفاعلية للتعلم اإللكتروني عدد نماذج التعلم اإللكتروني المتاحة؛
لألطراف بوصفها وسيلة أكثر فعالية من وعدد عمليات تنزيل واستخدام نماذج التعلم
الفقرة (9د)
الكائنات الحية المحورة
اإللكتروني
حيث التكلفة لتقديم التدريب
 * .716تنظيم أنشطة إقليمية ودون إقليمية لتمكين المقرر BS-III/10
األطراف من تنفيذ متطلبات تحديد هوية
الكائنات الحية المحورة الواردة في الفقرة 1
(أ) من المادة  38والمقررات ذات الصلة

 1111-1137تجهيز األطراف بشكل أفضل التخاذ
تدابير لضمان أن شحنات الكائنات
الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة
كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز تُحدد
من خالل وثائق مصاحبة وللحيلولة
دون إجراء عمليات نقل غير مشروعة
عبر الحدود للكائنات الحية المحورة
وفرض عقوبات عليها

تحدد فيما بعد

عدد األطراف التي تتخذ تدابير محلية لضمان تحدد فيما بعد
أن جميع شحنات الكائنات الحية المحورة المراد
استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو
للتجهيز تُحدد من خالل وثائق مصاحبة؛
وعدد األطراف التي لديها تدابير محلية للحيلولة
دون إجراء عمليات نقل غير مشروعة عبر
الحدود
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 * .713تنظيم حلقات عمل بشأن أخذ عينات المقـ ـ ـ ـ ــرر  1111-1137 ،BS-VII/10تدريب وتجهيز األطراف على أخذ عدد حلقات العمل اإلقليمية في مجال بناء مركـ ـ ــز البحـ ـ ــوث المشـ ـ ــترك
التـ ـ ــابع لالتحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ــي
عينات الكائنات الحية المحورة والكشف القدرات التي ُنظمت بنجاح؛
الكائنات الحية المحورة والكشف عنها وتحديد الفقرة (5د) ؛
( ،)EU-JRCوالمختب ـ ـرات
وعدد المشاركين في حلقات العمل
عنها وتحديد هويتها؛
المقـ ـ ــرر ،CP-VIII/16
هويتها
المرجعية في كل منطقة
الوفاء
األطراف في
ومساعدة
الفقرة (71ب)
بالمتطلبات المنصوص عليها بموجب
المادة  37من بروتوكول قرطاجنة
 * .714تنظيم مناقشات ودورات لتقاسم المعارف المقرر  ،BS-V/9الفقـرة  1111-1137تجميع أدوات تقنية للكشف عن الكائنات عدد األطراف التي تستخدم أدوات للكشف عن شـ ـ ــبكة مختب ـ ـ ـرات الكشـ ـ ــف
عـ ـ ـ ـ ـ ــن الكائنـ ـ ـ ـ ـ ــات الحيـ ـ ـ ـ ـ ــة
الحية المحورة غير المشروعة/غير الكائنات الحية المحورة غير المصرح بها؛
عبر اإلنترنت من خالل شبكة المختبرات 5؛
وعدد التنزيالت من غرفة تبادل معلومات المح ـ ــورة وتحدي ـ ــد هويته ـ ــا،
المصرح بها واتاحتها لألطراف
بشأن الكشف عن الكائنات الحية المحورة المقـ ـ ــرر ،CP-VIII/16
والمختب ـ ـرات المرجعيـ ــة فـ ــي
السالمة األحيائية
الفقرة (71أ)
وتحديد هويتها
ك ــل منطق ــة وبرن ــامج األم ــم
المتحدة للبيئة
 * .715تنظيم حلقات عمل دون إقليمية بشأن المقرر BS-V/13
التوعية العامة والتثقيف فيما يتعلق بالكائنات
الحية المحورة

 1111-1137تعزيز قدرة األطراف على تعزيز وتيسير عدد حلقات العمل التي ُنظمت بنجاح؛
التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما وعدد األفراد المشاركين في حلقات العمل
يتعلق بالكائنات الحية المحورة

 * .712تنظيم دورات تدريبية بشأن المشاركة المقـ ـ ــرر  1111-1137 ،CP-VIII/18تعزيز قدرة األطراف على تعزيز وتيسير عدد الدورات التدريبية التي ُنظمت بنجاح؛
الحصول على معلومات السالمة وعدد األطراف المشاركة في الدورات التدريبية
العامة وحصول الجميع على المعلومات لدفع الفقرة 2
األحيائية والمشاركة العامة فيما يتعلق ولديها القدرة على الحصول على المعلومات
تنفيذ برنامج العمل بشأن التوعية العامة
بالكائنات الحية المحورة
والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات
الحية المحورة

برن ـ ـ ـ ــامج األم ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ــدة
للبيئة ،واتفاقية آرهوس
اتفاقية آرهوس

 .711إعداد مواد تدريبية بشأن أخذ عينات المقـ ـ ـ ـ ــرر  1111-1137 ،BS-VII/10تدريب األطراف على أخذ عينات عدد إجراءات التعاون القائمة بشأن تطوير شـ ـ ــبكة مختب ـ ـ ـرات الكشـ ـ ــف
عـ ـ ـ ـ ـ ــن الكائنـ ـ ـ ـ ـ ــات الحيـ ـ ـ ـ ـ ــة
الكائنات الحية المحورة والكشف عنها المناهج الدراسية المتعلقة ببناء القدرات
الكائنات الحية المحورة والكشف عنها وتحديد الفقرة (5د)
المح ـ ــورة وتحدي ـ ــد هويته ـ ــا،
وتحديد هويتها
هويتها بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة
والمختب ـ ـرات المرجعيـ ــة فـ ــي
ك ــل منطق ــة وبرن ــامج األم ــم
المتحدة للبيئة
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 .711إعداد مواد تعلم بشأن التوعية العامة المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرران  1111-1137 BS-V/12مواد للتعلم تحصل عليها األطراف عدد حزم األدوات وكتيبات أفضل الممارسات برنامج األمم المتحدة للبيئـة
واتفاقية آرهوس
وتستخدمها بسهولة وعلى نطاق واسع التي تم إنتاجها
والتثقيف فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة وBS-V/13
لتحسين قدراتها على زيادة التوعية
العامة والتثقيف فيما يتعلق بالكائنات وعدد تنزيالت المواد من غرفة تبادل معلومات
السالمة األحيائية
الحية المحورة
 .719دعم الشبكات والمجموعات والممارسة عبر المقرر BS-V/13
اإلنترنت لتيسير تبادل المعارف والخبرات
والدروس المستفادة بشأن التوعية العامة
والتثقيف والمشاركة

 1111-1137تتبادل األطراف الخبرات والدروس االتجاهات في عدد األفراد المشاركين في برنامج األمم المتحدة للبيئـة
المستفادة بشأن التوعية العامة والتثقيف منتديات ومجموعات الحوار الخاصة بالممارسة واتفاقية آرهوس
والمشاركة

 .771تنظيم حلقات عمل لزيادة الوعى ببروتوكول المقـ ـ ــرر  1111-1137 ،CP-VIII/11تحسين وعي األطراف وفهمها فيما عدد حلقات عمل بناء القدرات التي تم تنظيمها
يتعلق ببروتوكول ناغويا -كوااللمبور
ناغويا -كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية الفقرة 4
التكميلي بشأن المسؤولية والجبر وعدد األطراف التي حضرت حلقات العمل
والجبر التعويضي
التعويضي

قائمة بالمختصرات المستخدمة في الجداول
 = ABSمبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع )(www.abs-initiative.info

 = ACBمركز التنوع البيولوجي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا )(www.aseanbiodiversity.org
 = AIIBالبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية )(www.aiib.org

 = ARCتحالف األديان والحفظ )(www.arcworld.org

 = AZEتحالف من أجل منع مطلق لالنقراض )(www.zeroextinction.org

 = BBIمبادرة الجسر البيولوجي )(http://www.cbd.int/biobridge

 = BES-Netشبكة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )(http://www.besnet.world

 = BIOFINمب ـ ــادرة تمويـ ـ ــل التنـ ـ ــوع البيولـ ـ ــوجي (http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/biodiversity-
)finance-initiative/
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 = CGIARالجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية )(www.cgiar.org

 =CIمنظمة الحفظ الدولية )(www.conservation.org

 = CIFORمركز البحوث الحرجية الدولية )(www.cifor.org

 = CIRADمركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية )(http://www.cirad.fr/en

 = CITESاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )(http://www.cites.org

 = CPFالشراكة التعاونية بشأن الغابات )(http://www.cpfweb.org/en

 = CSPBاتحاد شركاء العلماء بشأن التنوع البيولوجي )(http://www.cbd.int/cooperation/csp
 = CTCNمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ )(http://www.ctc-n.org

 = EEAالوكالة األوروبية للبيئة )(www.eea.europa.eu

 = ESPشراكة خدمات النظم اإليكولوجية
)(http://es-partnership.org/community/workings-groups/thematic-working-groups/6b-ecosystem-services-public-health
 = EUاالتحاد األوروبي )(http://europa.eu/index_en.htm
 = EU-JRCمركز البحوث المشتركة لالتحاد األوروبي )(https://ec.europa.eu/jrc

 = FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )(www.fao.org

 = FAS/SDSNمؤسسة أمازوناس المستدامة )(http://fas-amazonas.org

 = FIOCRUZمؤسسة أوزوالدو كروز )(http://portal.fiocruz.br/en
 = GBIFالمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي )(www.gbif.org

 = GEFمرفق البيئة العالمية )(http://www.thegef.org

 = GEO BONشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض )(http://geobon.org

 = GIASIPالشراكة العالمية للمعلومات بشأن األنواع الغريبة الغازية )(http://giasipartnership.myspecies.info/en

 = GLISPAالشراكة الجزرية العالمية )(https://www.cbd.int/island/glispa.shtml

 = GPFLRالشراكة العالمية بشأن استعادة الغابات والمناظر الطبيعية )(http://www.forestlandscaperestoration.org

 = GPLSABالشراكة العالمية بشأن العمل المحلي ودون الوطني للتنوع البيولوجي )(http://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives
 = GPSTالشراكة العالمية للسياحة المستدامة )(www.gpstourism.org

 = GTI-CMآلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف )(http://www.cbd.int/gti/partner.shtml

 = GUPESالشراكة العالمية للجامعات بشأن البيئة من أجل االستدامة )(http://gupes.org
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 = GYBNالشبكة العالمية للشباب المعني بالتنوع البيولوجي )(https://gybn.org
 = HEALالصحة والنظم اإليكولوجية :تحليل للروابط )(www.wcs-heal.org

 = ICLEIالمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية )(http://cbc.iclei.org

 = ICRAFالمركز الدولي لألبحاث في مجال الحراجة الزراعية )(www.worldagroforestry.org

 = IDLOالمنظمة الدولية لقانون التنمية )(http://www.idlo.int

 = IFPRIالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية )(http://www.ifpri.org
 = IMOالمنظمة البحرية الدولية )(www.imo.org

 = IOC-UNESCOاللجنة األقرانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو )(www.ioc-unesco.org

 = IPBESالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )(http://www.ipbes.net

 = IUCNاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )(www.iucn.org

 = IUCN-CECلجنة التعليم واالتصال  -االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )(http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec
 = IUCN-WCPAاللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية  -االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )(www.iucn.org/wcpa
 = IMFNالشبكة الحرجية النموذجية الدولية )(www.imfn.net

 = IPSIالشراكة الدولية لمبادرة ساتوياما )(www.satoyama-initiative.org
 = IPPCاالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )(http://www.ippc.int

 = ITPGRFAالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )(www.planttreaty.org

 = ITTOالمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية )(www.itto.int
 = IUFROالشبكة العالمية لعلوم الغابات )(www.iufro.org

 = IWBNشبكة نساء الشعوب األصلية المعنية بالتنوع البيولوجي
 = IWMIالمعهد الدولي إلدارة المياه )(www.iwmi.cgiar.org
 = MEDPANشبكة المناطق المحمية في البحر األبيض المتوسط
 = NBSAPاالستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 = nrg4SDشبكة الحكومات اإلقليمية من أجل التنمية المستدامة )(http://www.nrg4sd.org
 = OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )(http://www.oecd.org
 = OIEالمنظمة العالمية لصحة الحيوان )(www.oie.int

 = PROFORالبرنامج المعني بالغابات )(www.profor.info
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 = QCBSمركز كيبيك لعلوم التنوع البيولوجي )(http://qcbs.ca

 = SANBIمعهد جنوب أفريقيا الوطني للتنوع البيولوجي )(www.sanbi.org

 = SBIالهيئة الفرعية للتنفيذ التفاقية التنوع البيولوجي
 = SBSTTAالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التفاقية التنوع البيولوجي
 = SCBDأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي )(www.cbd.int
 = SDSNشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة )(http://unsdsn.org
 = SOIمبادرة المحيطات المستدامة )(http://www.cbd.int/soi
 = SPCأمانة جماعة المحيط الهادئ )(www.spc.int
 = SPREPأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ )(http://www.sprep.org
 = TNCمنظمة حفظ الطبيعة )(www.nature.org
 = UCLGالمدن المتحدة والحكومات المحلية )(www.uclg.org
 = UNCCDاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )(www.unccd.int
 = UNCCD/GMاآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )(http://global-mechanism.org
 = UNCTADمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية – األونكتاد )(http://unctad.org
 = UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي) )(http://www.undp.org
 = UNECEلجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا )(http://www.unep.org
 = UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب) )(http://www.unep.org
 =UNEP-WCMCالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )(www.unep-wcmc.org
 = UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )(http://www.unesco.org
 = UNFCCCاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ()http://unfccc.int
 = UNFFمنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات )(www.un.org/esa/forests
 = UNITARمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث )(http://www.unitar.org
 = UNSSCكلية موظفي منظومة األمم المتحدة )(http://www.unssc.org
 = UN-Statشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة )(http://unstats.un.org
 = UNU-IASمعهد الدراسات العليا التابع لجامعة األمم المتحدة )(http://ias.unu.edu

 = UNU-IIGHالمعهد الدولي للصحة العالمية التابع لجامعة األمم المتحدة ((http://iigh.unu.edu
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 = UNWTOالمنظمة العالمية للسياحة التابعة لألمم المتحدة )(www.unwto.org

 = WAVESالشراكة المعنية بمبادرة حساب الثروة وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية )(www.wavespartnership.org

 = WBمجموعة البنك الدولي )(www.worldbank.org

 = WBCSDالمجلس العالمي لألعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة )(www.wbcsd.org
 = WCSجمعية المحافظة على الحياة البرية )(http://www.wcs.org

 =WG8Jالفريق المخصص المفتوح العضوية العامل بين الدورات المعني بالمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي
 = WHOمنظمة الصحة العالمية )(www.who.int
 = WRIالمعهد العالمي للموارد )(http://www.wri.org
 = WTOمنظمة التجارة العالمية )(https://www.wto.org
 = WWFالصندوق العالمي لألحياء البرية )(www.panda.org
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المقرر  - 14/31التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى

إن مؤتمر األطراف،
ألف -

التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والشراكات األخرى من أجل تعزيز
تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجية 1111-1166

إذ يحيط علما بتقرير األمين التنفيذي عن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والشراكات األخرى من أجل تعزيز
245
تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ،6161-6177
يرحب بالتعاون المتواصل بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية ،بغية
-7
التعجيل بالجهود الرامية إلى تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي بشكل
عام والعمل الخاص بالتنوع البيولوجي في الغابات بشكل خاص؛
يطلب إلى األمين التنفيذي أن يدرج ،في التقارير المستقبلية بشأن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية
-6
والشراكات األخرى ،معلومات عن نتائج ومنجزات أنشطة التعاون الحالية.
با -

خيارات لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

إذ يشير إلى المقرر ،2/76

يعرب عن تقديره للعمل الذي اضطلعت به األجهزة الرئاسية ومكاتبها ،واللجان الدائمة والهيئات المعادلة في
-3
االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المساهمة في العملية التي تقودها األطراف والمحددة بموجب المقرر 2/76؛
يقر ،في سياق العمل الجاري بشأن أوجه التآزر بين االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،بأهمية
-4
الخطط االستراتيجية لالتفاقيات ،والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأي عملية متابعة لها ،وخطة التنمية
المستدامة لعام  246،6131وأهداف التنمية المستدامة ،وما يتصل بها من تقارير ومؤشرات؛

ينوه بالعمل الذي اضطلع به برنامج األمم المتحدة للبيئة ،والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم
-5
المتحدة للبيئة ،ومساهماتهما ومدخالتهما القيمة التي قدمت لحلقة العمل التي عقدت في جنيف في فبراير/شباط  6172بشأن
247
تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
يحيط علما بالقرار  71/6الصادر عن جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في
-2
دورتها الثانية ،ويسلط الضوء على الحاجة إلى استغالل الموارد بصورة فعالة؛
يشير إلى المقرر  31/76بشأن اآللية المالية ،ويشدد على أهمية تعزيز أوجه التآزر البرنامجية بين
-1
االتفاقيات المعنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

يرحب بخيارات العمل ذات الصلة بتعزيز التعاون ،والتنسيق وأوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع
-1
البيولوجي التي وضعتها حلقة العمل التي عقدت في جنيف في فبراير/شباط 6172؛
يرحب أيضا بخيارات تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني
-9
الواردة في المرفق األول بهذا المقرر ،وب خارطة الطريق من أجل تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة التنوع البيولوجي
على المستوى الدولي  6161-6171الواردة في المرفق الثاني بهذا المقرر؛

.UNEP/CBD/COP/13/16 245
 246قرار الجمعية العامة  7/11المؤرخ  65سبتمبر/أيلول  6175المعنون "تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام  ،"6131المرفق.
 247نتائج مشروع برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن "تحسين فعالية االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتعاون بينها واستكشاف الفرص
لمواصلة التآزر" :مرجع للفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستويين الوطني واإلقليمي
( ،)UNEP, 2015ووضع خيارات لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
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 -71يدعو األجهزة الرئاسية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق على
المستوى العالمي في إطار والية كل منها ،وتعزيز أوجه التآزر فيما بينها ،والتشجيع على الق اررات المتعاضدة ،ومواصلة
جهودها للتوفيق بين استراتيجياتها والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة
فيها ،حسب مقتضى الحال ،ودعم تنفيذ خيارات العمل التي وضعتها األطراف والواردة في المرفق األول بهذا المقرر ،وخارطة
الطريق الواردة في المرفق الثاني بهذا المقرر؛
 -77يدعو األطراف والحكومات األخرى ،حسبما يتناسب مع ظروفها الوطنية ،وكذلك الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية ،والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة ،إلى تنفيذ خيارات العمل على المستوى
الوطني على النحو الوارد في المرفق األول بهذا المقرر ،ويدعو كذلك األطراف والحكومات األخرى إلى إنشاء أو تدعيم آليات
على المستوى الوطني لتعزيز التنسيق الفعال بين السلطات الوطنية ودون الوطنية ذات الصلة ،بما في ذلك نقاط االتصال
الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي ودعم التعميم؛
 -76يدعو كذلك األطراف إلى تحديد الفرص لتعزيز أوجه التآزر على المستويين المحلي واإلقليمي ،بما في ذلك
فيما يتعلق بالمواقع ذات تسميات دولية متعددة؛
 -73يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،وبالتشاور مع فريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة
بالتنوع البيولوجي ،أن يدخل المعلومات الناقصة في الجدول الوارد في المرفق الثاني بهذا المقرر ،وأن يحدد إطا ار زمنيا لمختلف
اإلجراءات المحددة ،واالضطالع إن أمكن باإلجراءات الوارد وصفها في الجدول؛
 -74يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يحيل خارطة الطريق إلى الهيئات المعنية في االتفاقيات األخرى عن
طريق أعضاء فريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بغية تيسير تنفيذ اإلجراءات ،وأن يقدم تقري ار عنها إلى
الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني؛
 -75يطلب كذلك إلى األمين التنفيذي ،بالتشاور مع المكتب ،ورهنا بتوافر الموارد ،أن يؤسس فريقا استشاريا غير
رسمي معنيا بأوجه التآزر يتألف من ممثلين عن األطراف مع تحقيق التوازن في التمثيل ،بما في ذلك إقليميا ،من أجل إسداء
المشورة إلى األمين التنفيذي والمكتب وفريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بما يلي:
(أ) مواصلة تحديد أولويات اإلجراءات الواردة في الجدول الوارد في المرفق الثاني بهذا المقرر؛ (ب) وتنفيذ اإلجراءات ذات
األولوية ،وينبغي للفريق للحصول على هذه المشورة أن يحدد وُيشرك ويستشير ،حسب االقتضاء ،الخبراء المعنيين ،بما في ذلك
خبراء من االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات األخرى ،وأن يقدم تقري ار إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في
اجتماعها الثاني؛
 -72يطلب إلى األمانة والمكتب التواصل بانتظام مع الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بأوجه التآزر
المشار إليه في الفقرة  75أعاله؛
 -71يدعو أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،واألجهزة الرئاسية لالتفاقيات ،والمنظمات الدولية التي
تعمل كأمانات لهذه االتفاقيات فضال عن ممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والمنظمات العالمية غير الحكومية،
وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة إلى أن تضطلع ،حسب االقتضاء ورهنا بتوافر الموارد ،باإلجراءات المشار إليها في
المرفق الثاني ،ويدعو كذلك أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى تيسير مشاركة الخبراء المعنيين في عمل الفريق
االستشاري غير الرسمي المعني بأوجه التآزر؛
 -71يدعو فريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى أن يواصل ويدعم ،في تعاون وثيق مع
برنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واالتحاد
الدولي لحفظ الطبيعة ،وكذلك مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،وبرنامج األمم المتحدة للتنمية ،عمله لتعزيز االتساق
والتعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،بما في ذلك في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ،6161–6177
وأي عملية متابعة لهذه الخطة االستراتيجية ،ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يوفر معلومات عن التقدم المحرز إلى الهيئة
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الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني ،والى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر ،بما في ذلك أي مقترحات لمواصلة التقدم
في هذا العمل؛
 -79يدعو أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم إلى تقديم مدخالت ودروس مستفادة بشأن عملياتها المتعلقة
بأوجه التآزر إلى فريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،حسب االقتضاء.

المرفق األول

خيارات لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني

-7

ألف  -مقدمة

معلومات أساسية

يركز هذا المرفق على خيارات العمل التي اتخذتها األطراف في مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتعزيز
-7
أوجه التآزر على المستوى الوطني .وهي مستمدة من نتائج حلقة العمل المتعلقة بأوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع
البيولوجي واإلجراءات كما هي معروضة في مذكرة األمين التنفيذي بشأن التوصيات الممكنة الناشئة عن خيارات العمل التي
حددتها حلقة العمل 248،التي استندت هي ذاتها على مجموعة من األعمال السابقة ،بما في ذلك تلك التي قام بها برنامج األمم
المتحدة للبيئة من خالل مشروعه بشأن التعاون والتآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 249،والتي يستجيب كل منها
250
عموما بالوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة "المستقبل الذي نصبو إليه".

-6

الغرض والنطاق

ويراد منها أن تكون بمثابة اقتراحات وارشادات ،عند الضرورة ،لألطراف لتعزيز أوجه
-6
تعتبر خيارات العمل طوعية ُ
التآزر والتعاون في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،واستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي والخطة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي .6161-6177
-3
الوطني.

والمقصود منها أن توفر خيارات عمل يمكن أن تتخذها األطراف لدعم التنفيذ الفعال والمتسق لالتفاقيات على الصعيد

وينبغي أن يكون تنفيذ هذه الخيارات للفائدة المتبادلة لالتفاقيات المعنية ومتوافقا مع أحكامها والتزاماتها ووالياتها
-4
وأهدافها ،مع احترام طبيعتها المستقلة.
وينبغي أن تكون الخيارات التي اختارت األطراف اتباعها مناسبة لتوافق الظروف الوطنية .وال ينبغي أن تنطبق جميع
-5
251
خيارات العمل على جميع البلدان ويمكن أن تأخذ البلدان في االعتبار أيضا بعض الخيارات اإلضافية غير المدرجة في هذه
المذكرة.
وقد تك ون بعض خيارات العمل مناسبة لتعزيز أوجه التآزر بين اتفاقيتين فقط أو بين مجموعة فرعية منها ،بدال من
-2
أن تكون بين جميع االتفاقيات .وقد تكون بعض الخيارات ذات أهمية خاصة بالنسبة لبروتوكولي اتفاقية التنوع البيولوجي.

.UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1 248
" 249تحسين الفعالية والتعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واستكشاف الفرص لمزيد من أوجه التآزر" .انظر الوثيقتين
 UNEP/CBD/SBI/1/INF/36و.UNEP/CBD/SBI/1/INF/37
 250قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،611/22المرفق.
 251فعلى سبيل المثال ،يوفر مرجع برنامج األمم المتحدة للبيئة المعنون "مرجع للفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين االتفاقيات المتعلقة
بالتنوع البيولوجي على المستويين الوطني واإلقليمي" طيفا واسعا من الخيارات بناء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الخبرات
الوطنية.
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ويمكن تشجيع األطراف على االختيار من بين مختلف الخيارات بهدف تعزيز أوجه التآزر حسبما يكون مناسبا
-1
لظروفها الوطنية ،مع مراعاة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي ،واإلبالغ عن أي إجراءات تُتخذ لتعزيز أوجه
التآزر على المستوى الوطني في تقاريرها الوطنية ،حيثما أمكن.
با -

خيارات العمل لدى األط ارف في مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
لتعزيز أوجه التآزر على المستوى الوطني

-7

أطر التخطيط وآليات التنسيق

يمكن أن تعمل أطر التخطيط المشتركة وآليات التنسيق كأدوات مفيدة لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة
-1
بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني.

(أ)

الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،6161-6177وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستراتيجيات وخطط العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي

( )7

األساس المنطقي

يمكن أن تعمل استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بالمواءمة مع الخطة االستراتيجية للتنوع
-9
البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة فيها كإطار موحد لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة
بالتنوع البيولوجي  ،كما يمكن للخطط الوطنية المتوائمة مع خطة التنمية المستدامة لعام  6131وأهداف التنمية المستدامة 252أن
تساهم في هذا الصدد.

( )6

خيارات للعمل

 -71تُشجع األطراف على ما يلي:
أن تدرج في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي ،إجراءات مالئمة لتنفيذ االلتزامات
(أ)
وال توصيات في إطار كل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي هي طرف فيها ،بما يتماشى مع االلتزامات
والتوصيا ت المتفق عليها بموجب االتفاقيات المعنية .وعند القيام بذلك ،قد ترغب األطراف في مراعاة اإلرشادات القائمة من
مؤتمر األطراف المتعلقة بتحديث أو تنقيح وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،بما في ذلك المقررات
 ،1/9و 6/71و 2/77الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي ،فضال عن الق اررين  71-1و 71-71الصادرين عن اتفاقية
المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية ،والقرار  6173/2الصادر عن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية
النباتية لألغذية والزراعة ،والمقرر  37 COM 5Aالصادر عن لجنة التراث العالمي ،والقرار  2-77الصادر عن اتفاقية
األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور المائية ،والمراجع التي أعدتها أمانات اتفاقية التنوع
البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض واتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة
253
من الحيوانات الفطرية؛

 252قرار الجمعية العامة  ،7/11المرفق.
 253تتوافر وحدات تدريبية حول االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (اتفاقية التنوع البيولوجي  ،)6175على الموقع:
 :https://www.cbd.int/nbsap/training/default.shtmlالمساهمة في استعراض االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
وتحديثها وتنقيحها – مشروع د ليل لألطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض ( CITES
 ،)2011على اإلنترنت على الموقعhttp://www.cites.org/eng/notif/2011/E026A.pdf :؛ والمبادئ التوجيهية بشأن إدراج األنواع
المهاجرة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ( ،)UNEP/CMS/Conf.10.27أمانة اتفاقية المحافظة على األنواع
الموقع:
على
)،(2011
Prip,
C
و
الفطرية،
الحيوانات
من
المهاجرة
..http://www.cms.int/sites/default/files/document/doc_27_guidelines_nbsap_e_0.pdf
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رسم خريطة واجراء تحليل ثغرات إلجراءات التنفيذ ذات الصلة ،بما في ذلك اإلجراءات الوارد وصفها في
(ب)
الفقرة الفرعية (أ) أعاله واإلجراءات المتصلة بالمساهمات في إطار خطة التنمية المستدامة لعام  6131وأهداف التنمية
المستدامة ،وتحديد االحتياجات الممكنة؛
النظر ،عند تنقيح أو تحديث استراتيجيات وخطط عمل أخرى ذات صلة ،في المواءمة مع أهداف أيشي
(ج)
للتنوع البيولوجي في التنفيذ الوطني لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
استخدام المؤشرات ذات الصلة باتفاقيات أخرى في تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف أيشي للتنوع
(د)
البيولوجي ،واعداد حسب االقتضاء ،مؤشرات وطنية ذات صلة لالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي بهدف تتبع التنفيذ
الفعلي ورصد اإلجراءات وكذلك إدخالها في اإلجراءات الوطنية ذات الصلة بخطة التنمية المستدامة لعام  6131وأهداف
التنمية المستدامة؛
ضمان المشاركة المناسبة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك النساء والشباب والشعوب
(ه)
األصلية والمجتمعات المحلية في وضع الصيغة النهائية وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل
صياغة وتخطيط أفضل لتحقيق أوجه التآزر؛
ربط االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط واستراتيجيات التنفيذ الوطنية األخرى ذات
(و)
الصلة باآللية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات و/أو المراكز األخرى لتبادل المعلومات.

(ب)

الترتيبات المؤسسية وآليات التنسيق

( )7

األساس المنطقي

 -77ستشكل آليات التنسيق واإلجراءات المنسقة أساسا لتعزيز االتساق وأوجه التآزر في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع
البيولوجي عبر جميع مجاالت المسائل.
 -76وتُتخذ الترتيبات المؤسسية والتنسيقية حسب السلطة التقديرية للطرف بحيث ينبغي أن يأخذ أي نظر في آليات
التنسيق ما يلي( :أ) التباين الكبير في الظروف الوطنية ،بما في ذلك االتفاقيات التي يكون البلد طرفا فيها ،الذي له تأثير على
الحاجة؛ (ب) واالختالفات بين االتفاقيات فيما يخص متطلباتها إزاء السلطات الوطنية.
 -73ويمكن إيالء االعتبار لبناء أو تعزيز آليات التنسيق بشأن نقاط االتصال الوطنية والسلطات المماثلة لالتفاقيات على
المستويين الفردي والمؤسسي .وينبغي االستفادة من المؤسسات القائمة ذات الصلة للعمل بشأن المسائل المشتركة في إطار
االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

( )6

خيارات للعمل

 -74تُشجع األطراف على إجراء تقييم لالحتياجات الوطنية فيما يخص تنسيق وأوجه تآزر االلتزامات والتوصيات في إطار
االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
 -75وتُشجع األطراف على إنشاء أو تعزيز آلية تنسيق رسمية من أجل التنسيق الفعال بين نقاط االتصال الوطنية
والسلطات المعنية باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والنظر في مواصلة تعزيز آليات التنسيق هذه عن طريق إتاحة
المشاركة المفيدة ألصحاب المصلحة اآلخرين ،بمن فيهم النساء والشباب والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وفقا
للتشريعات والقواعد والممارسات ذات الصلة.
-72

ويمكن آلليات التنسيق الوطنية هذه أن تقوم ،في جملة أمور ،بما يلي:

تيسر التعاون والتنسيق بين نقاط االتصال الوطنية أو الهيئات المماثلة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع
(أ)
البيولوجي ،بما في ذلك تبادل المعلومات عن األولويات فيما يخص إجراءات التنفيذ واالحتياجات من الموارد لكي يكون هناك
فهم مشترك؛
تكفل توفير مدخالت منسقة ضمن عملية تحديد األولويات الوطنية ،بما في ذلك خيارات التمويل ،من أجل
(ب)
العمل بشأن مجاالت االهتمام المشترك وتحقيق أوجه التآزر؛
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تيسر عمليات تقييم االحتياجات المنسقة ،على سبيل المثال بشأن اتخاذ إجراءات مشتركة لتنفيذ االتفاقيات
(ج)
المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،ولبناء القدرات الموجهة؛
تيسر عملية التنسيق الوطني المتعلقة باإلبالغ الوطني إلى مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
(د)
من أجل أمور من بينها مايلي:
( )7

تنسيق جمع البيانات واإلبالغ عنها ،من خالل عدة أمور منها اإلبالغ النموذجي؛

( )6

ربط نقاط االتصال والمؤسسات لمساعدة كل منها في تلبية متطلبات اإلبالغ؛

( )3

اإلشراف على مراقبة الجودة ،واتساق اإلبالغ بمعلومات مماثلة عبر االتفاقيات حسب االقتضاء؛

تيسر تعزيز التنسيق بين االتفاقيات على المستوى الوطني فيما يخص التواصل وتبادل المعلومات وزيادة
(ه)
التوعية الذي من شأنه أن:
( )7

يم ّكن الجهات الوطنية المسؤولة عن مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من التعاون في مجال
تطوير التواصل وزيادة التوعية ،بما في ذلك من خالل االحتفاالت الدولية التي تتعلق باالتفاقيات ،واجراء
حمالت مشتركة للتوعية وتبادل المعلومات؛ وادماج وتنسيق رسائل ذات صلة بمختلف االتفاقيات المتعلقة
بالتنوع البيولوجي التي هي طرف فيها؛

( )6

يم ّكن من إعداد استراتيجية وخطة تنفيذ للتواصل والتوعية على المستوى الوطني ذات صلة بالتنوع
البيولوجي؛

تيسر التنسيق فيما بين االتفاقيات على المستوى الوطني فيما يتعلق بحشد الموارد واستعمالها في إطار
(و)
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الذي من شأنه أن:
( )7

يم ّكن من وضع استراتيجية مشتركة لحشد الموارد ،مع األخذ بعين االعتبار الخطط االستراتيجية لفرادي
االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتعميم التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات؛

( )6

يعزز التنسيق والتعاون بين نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والنقاط المحورية
التشغيلية لمرفق البيئة العالمية ،وكذلك نقاط االتصال لالتفاقيات األخرى التي يعمل مرفق البيئة العالمية
كآلية مالية لها ،حسب االقتضاء؛

( )3

يم ّكن النظر في إجراء مشاريع تجريبية لتعزيز أوجه التآزر في المجاالت المواضيعية ،مثل الصحة النباتية
والحيوانية لدعم األمن الغذائي وسالمة األغذية وحماية البيئة ،بما في ذلك تصميم مشاريع مبتكرة للتمويل
من خالل مرفق البيئة العالمية للمساهمة في العمل التعاوني؛

( )4

يمك ن نقاط االتصال الوطنية ،حسب االقتضاء ،لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من تنسيق جهود
التمويل من أجل زيادة أوجه التآزر بين االتفاقيات من خالل االنخراط مع ممثلي الدول المانحة في بلدانهم؛

تيسر التنسي ق فيما بين االتفاقيات على المستوى الوطني فيما يتعلق ببناء القدرات ،على سبيل المثال تدريب
(ز)
نقاط االتصال الوطنية ،وتنظيم حلقات عمل مشتركة في المجاالت المشتركة للمسؤولية فيما بين االتفاقيات ،مثل اإلبالغ
الوطني وحشد الموارد ،وتحديد المجاالت المشتركة الحتياجات بناء القدرات وتقديم بناء القدرات المنسقة من أجل تنفيذ
االتفاقيات (انظر القسم الفرعي  2أدناه)؛
تساعد على تسهيل عقد اجتماعات تحضيرية وطنية قبل اجتماعات األجهزة الرئاسية لالتفاقيات المتعلقة
(ح)
بالتنوع البيولوجي ،التي يشارك فيها المسؤولون وأصحاب المصلحة المرتبطين باالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
تمكين نقاط االتصال الوطنية ،أو ما يعادلها من هيئات ،لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من التعاون
(ط)
مع القطاعات األخرى ،حسب االقتضاء (مثل تغير المناخ ،والحوار فيما بين الو ازرات).
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-6

إجراءات في مجاالت مسائل محددة

 -71باإلضافة إلى خيارات العمل التي يمكن أن يسهلها تعزيز آليات التنسيق ،الوارد وصفها في الفقرات  74إلى 72
أعاله ،توضح األقسام التالية خيارات عمل محددة في مجال :إدارة المعلومات والمعارف ،واإلبالغ الوطني ،والرصد والمؤشرات؛
والتواصل وزيادة التوعية؛ والتفاعل بين العلوم والسياسات؛ وبناء القدرات؛ وحشد الموارد واستخدامها.

(أ)

إدارة المعلومات والمعارف ،واإلبالغ الوطني ،والرصد والمؤشرات

( )7

األساس المنطقي

 -71يمكن أن يتيح التعاون في تبادل المعلومات وادارة المعارف منافع مشتركة في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع
البيولوجي ،وال سيما فيما يتعلق باإلبالغ والرصد .والفرص المتاحة لتخفيف عبء اإلبالغ قد تكمن في تداخل متطلبات البيانات
والوصول إلى البيانات المالئمة انطالقا من مصادر مشتركة .وقد يكون لوضع وتحسين مؤشرات ألهداف التنمية المستدامة
آثار على االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والوكاالت التي تعمل بمثابة جهات راعية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

( )6
-79

خيارات للعمل

تشجع األطراف على ما يلي:

تطوير و /أو تعزيز ،عند اإلمكان ،قواعد بيانات مواضيعية ،أو تعزيز قواعد البيانات الموجودة ،التي تكون
(أ)
مفتوحة ،وقابلة للتشغيل المتبادل بين االتفاقيات؛
تبادل المعلومات والخبرات عبر االتفاقيات حول األدوات واآلليات وأفضل الممارسات لجمع البيانات
(ب)
ولإلبالغ وكذلك إدارة المعلومات والمعارف؛
النهج عبر االتفاقيات
(ج)
إجراء جرد لمجموعات بياناتها ،كلما أمكن ،من أجل فهم أفضل لتوافر المعلومات و ُ
وتحديد القواسم المشتركة بين البيانات عبر بعض االتفاقيات أو جميعها؛
االستخدام األمثل لرصد وجمع البيانات لتلبية االحتياجات من المعلومات المتبادلة بين بعض االتفاقيات أو
(د)
جميعها ،واستعراض مدى تقديم قواعد البيانات والمؤشرات الوطنية المستخدمة لدعم التنفيذ المتسق لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع
البيولوجي التي يكون البلد طرفا فيها ،بالفعل مدخالت إلى قاعدة البيانات اإلحصائية الوطنية؛
(ه)
البيولوجي؛

تحديث آليات غرفة تبادل المعلومات لتبسيط اإلبالغ في إطار مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع

النظر في كيفية استفادة اإلبالغ في إطار كل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من جمع
(و)
المعلومات من االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
المساهمة المتبادلة في المناقشات بصدد المؤشرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار كل االتفاقيات وفي
(ز)
المناقشات بصدد وضع وتحسين مؤشرات ألهداف التنمية المستدامة؛
إنشاء روابط لنقاط االتصال الوطنية مع الوكالة المخصصة لإلبالغ عن تحقيق أهدف التنمية المستدامة
(ح)
(وكالة اإلحصاء الوطنية في العديد من البلدان) لتنسيق المعلومات عن أهداف ومؤشرات أيشي للتنوع البيولوجي؛
استكشاف إمكانية الروابط بين قواعد بيانات الوطنية في االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وقاعدة
(ط)
البيانات اإلحصائية الوطنية؛
تعزيز استخدام األدوات العالمية بما في ذلك المنبر التفاعلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبوابة معلومات
(ي)
األمم المتحدة بشأن االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف المعروفة باسم .InforMEA
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(ب)

التواصل وزيادة التوعية

( )7

األساس المنطقي

 -61يكتسي فهم األهمية االجتماعية واالقتصادية لألهداف المتوخاة من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعالقتها
المتعاضدة أهمية جوهرية فيما يخص تعزيز أوجه التآزر في تنفيذها.

( )6
-67

خيارات للعمل

تُشجع األطراف على القيام بما يلي:
اتخاذ تدابير لتحسين فهم األهداف المحددة والمتصلة بكل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
(أ)

اتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن الكيانات الوطنية المسؤولة تتعاون بشأن مختلف االحتفاالت الدولية ذات
(ب)
الصلة التي تروج لها االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي تكون طرفا فيها من أجل زيادة التوعية باالتفاقيات ،والقضايا
التي تعالجها والترابط فيما بينها؛
(ج)

االستفادة من المعلومات من جميع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

تطــوير أدوات التواصــل علــى شــبكة اإلنترنــت للجمــاهير الوطنيــة ذات الصــلة فــي جميــع االتفاقيــات المتعلق ـة
(د)
ب ــالتنوع البيول ــوجي ،وأه ــدافها وأوج ــه الت ــآزر فيم ــا بينه ــا ،والت ــي ق ــد تش ــتمل عل ــى نقط ــة دخ ــول واح ــدة لتوجي ــه المس ــتخدمين إل ــى
المعلومات المطلوبة وغيرها من المعلومات ذات الصلة والسمات التفاعلية بما في ذلك من أجل تبادل قصص النجاح.

(ج)

التفاعل بين العلوم والسياسات

(أ)

األساس المنطقي

 -66تتوخى االتفاقيات هدفا مشتركا وهو بناء تقدم السياسات وتقييم التقدم المحرز على أفضـل اإلنجـازات العلميـة المتـوافرة،
واالســتفادة فــي إطــار مجــاالت التــداخل مــن مجموعــة المعلومــات والمعــارف المش ـتركة .ويمكــن أن يســهم المنبــر الحكــومي الــدولي
للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في كل اتفاقية من هذه االتفاقيات.

( )6
-63

خيارات للعمل

تشجع األطراف على القيام بما يلي:

النظــر فــي إنشــاء قائمــة وطنيــة لخب ـراء فــي جميــع االتفاقيــات المتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي وأن تســتفيد مــن هــذه
(أ)
القائمة فيما يتعلق باألمور الشاملة؛
تيسير التعاون والمشاركة للعلماء الوطنيين المشاركين فـي عمليـات االتفاقيـات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي فـي
(ب)
التفاعــل بــين العلــوم والسياســات ،علــى ســبيل المثــال التــي تتعلــق بــالمنبر الحكــومي الــدولي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التنــوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
إنش ــاء منب ــر للعل ــوم والسياس ــات أو آلي ــة للتنس ــيق عل ــى المس ــتوى ال ــوطني ،بمش ــاركة جمي ــع المؤسس ــات ذات
(ج)
الصلة ،من أجل تعزيز استخدام أفضل للمعارف المتاحة وتعزيز تنفيذ االتفاقيات؛ بما في ذلـك تيسـير إجـراء مناقشـات بـين نقـاط
االتصال الوطنية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ونقطة االتصال للمنبر فيما يتعلـق باألولويـات الوطنيـة للعمـل المكلـف بـه
المنبر؛
وضــع ترتيبــات مؤسس ــية لتمكــين التفاع ــل بــين العلم ــاء والمس ــؤولين ال ــوطنيين المس ــؤولين ع ــن وضــع وتنفي ــذ
(د)
السياسات المتعلقة باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
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(د)

بناء القدرات
( )7

األساس المنطقي

 -64يعتبر تعزيز القدرات الوطنية للتنفيذ موضع اهتمام مشترك لكل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
ويشمل ذلك ،حسب االقتضاء ،ضرورة تعزيز المعارف والمهارات ،بما في ذلك أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع
البيولوجي؛ وزيادة بناء القدرات المنسقة وجهود زيادة التوعية بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ وزيادة الموارد البشرية
والمالية المخصصة لتنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتحقيق تماسك أكبر في تنفيذها؛ وتعزيز استدامة بناء القدرات.

( )6
-65

خيارات للعمل

تشجع األطراف على القيام بما يلي:

تحديــد أولويــات مهــارات وقــدرات الم ـوارد البش ـرية ،بمــا فــي ذلــك نقــاط االتصــال الوطنيــة لالتفاقيــات المتعلقــة
(أ)
بالتنوع البيولوجي ،وتعيين أو تفويض األدوار والمسؤوليات بشكل مناسب؛
توفير التدريب المشترك وفرص التعلم األخرى لنقـاط االتصـال الوطنيـة لالتفاقيـات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي
(ب)
وغيرها من الموظفين المعنيين لبناء القدرات والفهم المتبادل لما يلي:
( )7

كل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،بما في ذلك أهدافها المحددة ،بهدف تعزيز أوجه التآزر
والموارد المجمعة ،واإلبقاء على المهارات والمعارف؛

( )6

دور المعارف األصلية والمحلية لتحقيق التكامل المنسق في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

( )3

وسائل التواصل لزيادة التوعية حول قيمة التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة مـع صـانعي القـ اررات
السياسية رفيعي المستوى؛

( )4

المعارف التقنية عن أوجه التآزر والتنسيق.

تنظــيم حلقــات عمــل مشــتركة لبنــاء القــدرات للهيئ ـات التــي تض ــطلع بمس ــؤوليات االتفاقي ــات المتعلقــة بــالتنوع
(ج)
البيولوجي في المجاالت المشتركة للمسؤوليات فيما بين االتفاقيات ،مثل اإلبالغ الوطني وحشد الموارد؛
(د)

تحديد المجاالت المشتركة الحتياجات بناء القدرات من خالل نهج منسق وتعاوني؛

( ه)

إجراء بناء قدرات منسق لتنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

(و)

اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان استدامة بناء القد ارت الوطنية ،التي يمكن أن تشمل ،عند االنطباق ،ما يلي:

( )7

توفير التدريب للمدربين بصدد االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،بمن فيهم العلماء وصانعو السياسات؛

( )6

إنشــاء وتحــديث و/أو تحســين قواعــد البيانــات ومنصــات لتبــادل المعلومــات لضــمان الــذاكرة المؤسســية وتوحيــد
الموارد البشرية المتاحة لتنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

( )3

تطوير المناهج الدراسية بشأن التنوع البيولـوجي والـدعوة إلـى إدراجهـا فـي الكليـات فـي الحامعـات ذات الصـلة
لدعم وضمان االستدامة في بناء القدرات والتنفيذ التآزري لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

( )4

إجـ ـراء بن ــاء ق ــدرات المجتمع ــات المس ــتهدفة لالس ــتيعاب الفع ــال والتنفي ــذ المنس ــق لالتفاقي ــات المتعلق ــة ب ــالتنوع
البيولوجي في الموقع وعلى المستوى الوطني.

 -62وينبغي أن تستفيد األطراف من فرص التواصل القائمـة لبنـاء القـدرات بغيـة مسـاعدة التتفيـذ التـآزري لالتفاقيـات المتعلقـة
بالتنوع البيولوجي.

(ه)

حشد الموارد واستخدامها

( )7

األساس المنطقي
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 -61يوفر االعتراف المشترك بين االتفاقيات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي بـأن الخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي -6177
 6161واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هي أطر مشتركة تقـدم فرصـا لتعزيـز أوجـه التـآزر بـين االتفاقيـات
في مجاالت حشد الموارد واستخدامها ،بما في ذلك من خالل اآلليات والصكوك المالية الدولية ذات الصلة.

( )6
-61

خيارات للعمل

تشجع األطراف على القيام بما يلي:

ضمان توفير العدد الكافي من الموظفين المخصصين لالتفاقيـات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي لتنفيـذها علـى نحـو فعـال؛
(أ)
وزيادة الدعم المالي المناسب من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقيات من خالل تنظيم أنشطة الدعوة وتبيان المنافع المستفادة؛
إدراج اعتمــادات فــي مقترحــات التمويــل ،حســب االقتضــاء ،مــن أجــل اســتعمال بعــض مخصصــات التمويــل
(ب)
الوطنية لمرفـق البيئـة العالميـة فـي تنفيـذ جوانـب مـن االسـتراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة للتنـوع البيولـوجي التـي تخـدم األهـداف
المشتركة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،مـع األخـذ فـي االعتبـار االحتياجـات الخاصـة والواليـات المسـندة لكـل اتفاقيـة مـن
هذه االتفاقيات؛
التعاون على الصعيد اإلقليمي بغية استكشاف فرص إقليمية لجمع الموارد المالية من أجل تعزيز أوجه
(ج)
التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتبادل ،على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي ،أفضل الممارسات والدروس
المستفادة من الوصول الناجح إلى المجال البؤري للتنوع البيولوجي في مرفق البيئة العالمية.

المرفق الثاني

خارطة طريق لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على
الصعيد الدولي للفترة 1111-1161
ألف  -مقدمة

معلومات أساسية

-7

المبينــة فــي هــذا المرفــق إلــى تعزيــز أوجــه التــآزر بــين االتفاقيــات المتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي ،بطريقــة
-7
تهــدف التــدابير ّ
تتماشــى مــع الواليــات المنوطــة باالتفاقيــات وأماناتهــا ،والمنظمــات الدوليــة المعنيــة التــي لــديها واليــة لمعالجــة المســائل ذات الصــلة
بـالتنوع البيولــوجي .ووفقـا للعمــل التشـاوري الــذي طلبتــه الهيئـة الفرعيــة للتنفيـذ مــن األمــين التنفيـذي فـي توصـيتها  ،1/7تحــدد هــذه
التدابير نتائج حلقة العمل المعنية بأوجه التآزر بين االتفاقيـات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي وتوحـدها وتبسـطها ،وكـذلك اإلجـراءات
المقدمــة فــي المــذكرة التــي أعــدها األمــين التنفيــذي بشــأن التوصــيات الممكنــة الناجمــة عــن خيــارات اإلجـراءات التــي حــددتها حلقــة
العمل 254،التي استندت هي ذاتها إ لى مجموعة من األعمال السابقة ،بما في ذلك تلك التي قام بها برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة
من خالل مشروعه بشأن التعاون والتآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 255،والتـي يسـتجيب كـل منهـا عمومـا بالوثيقـة
الصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة "المستقبل الذي نصبو إليه".

-6

النطاق

ينبغ ــي أن يك ــون تنفي ــذ ه ــذه الت ــدابير للفائ ــدة المتبادل ــة لالتفاقي ــات المعني ــة ومتوافق ــا م ــع أحكامه ــا والتزاماته ــا ووالياته ــا
-6
وأهدافها ،مع احترام طبيعتها المستقلة .كما ينبغي أيضا لهذه التدابير احترام الجهود الجارية الرامية إلى تعزيـز أوجـه التـآزر ،مـع
مراعاة الحاجة إلى االستخدام الفعال للموارد وتؤدي إلى تحسين تنفيذ االتفاقيات المعنية وزيادة فعالية وبساطة العمليات.
-3

ويبسط هذا المرفق هذه التدابير في ثالثة مجاالت:
(أ)

تعزيز آليات التعاون والتنسيق؛

.UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1 254
 255تحسين الفعا لية والتعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واستكشاف الفرص لمزيد من أوجه التآزر" .انظر الوثيقتين
 UNEP/CBD/SBI/1/INF/36و. UNEP/CBD/SBI/1/INF/37
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(ب)

تعزيز إدارة المعلومات والمعارف واإلبالغ الوطني والرصد والمؤشرات ،وتجنب االزدواجية المتعلقة بها؛

(ج)

تعزيز توفير بناء القدرات واإلرشاد؛

ويوفر المرفق كذلك لمحة عن اإلجراءات المضطلع بها في المجاالت الثالثة خالل الفترة  6171إلى .6161
با -

تعزيز آليات التعاون والتنسيق

ستستند عدة خيارات العمل لتعزيز أوجه التآزر إلـى آليـات التعـاون والتنسـيق أو تتطلبهـا .ولـذلك سـتبذل الجهـود لتعزيـز
-5
آليات التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي.

-7

تعزيز عمل فريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

يضطلع فريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي الذي يتـألف مـن أمانـات االتفاقيـات ،بـدور مهـم فـي
-2
تيســير التعــاون بــين االتفاقيــات المتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي .وثمــة مجــال لتعزيــز أوجــه التــآزر وهــو تعزيــز عمــل فريــق االتصــال،
بوســائل منهــا مــوظفين نظ ـراء األمانــات المعنيــة ،لمعالجــة مجــاالت محــددة حســب الحاجــة ،مثــل فــرق عمــل حشــد الم ـوارد ،وبنــاء
القــدرات وتكنولوجيــا اإلنترنــت .ويمكــن أن تشــمل مجــاالت العمــل المشــترك اإلضــافي التواصــل 256،واإلبــالغ والمؤش ـرات ،بمــا فــي
ذلك المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة .فضال عن إعداد مـواد إرشـادية لألطـراف المبينـة فـي القسـم ذي الصـلة الـوارد
أدناه.

-6

إشراك المنظمات المعنية األخرى في عمل فريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

تض ــطلع المنظم ــات الدولي ــة واإلقليمي ــة المعني ــة ب ــدور مه ــم ف ــي دع ــم األطـ ـراف ف ــي تنفي ــذ االتفاقي ــات المتعلق ــة ب ــالتنوع
-1
البيولـوجي وتعزيــز أوجـه التــآزر فـي تنفيــذها .ومــن أجــل تعزيــز أوجـه الكفــاءة ،فــإن هــذه المنظمـات مــدعوة للمســاهمة فــي تحضــير
مناقشـات فـي فريـق االتصـال التـابع لالتفاقيـات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي والمشـاركة فـي اجتماعاتـه ،حسـب االقتضـاء .وســتكون
هــذه المشــاركة مكمل ـة آلليــات أخــرى ذات صــلة مثــل فريــق إدارة البيئــة التــابع لألمــم المتحــدة وفرقــة عمــل أهــداف أيشــي للتنــوع
البيولوجي .وسـيمثل هـذا األمـر أهميـة علـى وجـه الخصـوص بالنسـبة للمنظمـات الدوليـة التـي أسـندت لهـا واليـة لمعالجـة المسـائل
المتعلقة بالتنوع البيولوجي .وتشمل هذه منظمة األغذيـة والز ارعـة لألمـم المتحـدة ،واالتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعـة ،وبرنـامج األمـم
المتحــدة اإلنمــائي ،ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة وبرنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة .كمــا تشــمل أمــانتي مرفــق البيئــة
العالمية والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
ويمكن أن تكون إحدى المجاالت التي سيكون اإلعداد والحوار المعززان ضمن فريق االتصـال مفيـدا مـن أجـل التعـاون
-1
وتنسيق العمـل علـى نطـاق المنظومـة بشـأن بنـاء القـدرات بغيـة تسـهيل تنفيـذ االتفاقيـات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي .وهنـاك مجـال
آخر وهو المساعدة في توضيح األدوار والمسـؤوليات فـي األنشـطة المتعاضـدة .وسيضـطلع الفريـق أيضـا بوظيفـة أخـرى أال وهـي
توفير الروابط مع عمليات مناسبة ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن آليات التعاون والتنسيق المعززة هذه ستفيد أيضا تعزيز التعاون والدعم الذي توفره المنظمات
-9
واآلليــات اإلقليميــة لألطـراف ،بمــا فــي ذلــك فــي مجــاالت التواصــل وزيــادة التوعيــة ،وحشــد المـوارد واالســتفادة منهــا ،وبنــاء القــدرات
وأوجــه التــآزر علــى مســتوى التفاعــل بــين العلــوم والسياسـات .واضــافة إلــى ذلــك ،تقــوم المنظمــات اإلقليميــة المعنيــة بــدور مهــم فــي
االستراتيجيات والمبادرات اإلقليمي ة ويمكن أيضا أن تسهم في ضمان امتـداد المناقشـات والخيـارات المتعلقـة بتعزيـز التنفيـذ الفعلـي
والتعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى اتفاقات واتفاقيات إقليمية أيضا.

-3

إعداد وتعزيز برامج عمل مشتركة بين االتفاقيات

 256يهدف عمل فرق االتصال ،التي تم بالفعل تأسيسه ،إلى تعزيز التعاون بين األمانات في جهودها في مجال االتصاالت في دعم
األطراف الخاصة بها ،بما في ذلك التعاون بشأن الرقابة الدولية.
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 -71توفر برامج العمل الثنائية بين أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وسيلة لتعزيز التعاون في مجاالت التي بها
مصــالح مشــتركة وضــمن واليــات االتفاقيــات المعنيــة .وقــد أســس العديــد مــن األمانــات مــذكرة تعــاون تقــدم إطــا ار لخطــط العمــل
المشتركة الجارية 257.وينبغي مواصلة تطوير وتعزيز هذه اآلليات بين صكين أو أكثر.

-4

تعزيز عمل رؤساء الهيئات االستشارية العلمية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 -77يشــمل رؤســاء الهيئــات االستشــارية العلميــة لالتفاقيــات المتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي ) (CSABممثلــين عــن األطـراف فــي
االتفاقيــات – رؤســاء الهيئــات االستشــارية العلميــة – باإلضــافة إلــى األمانــات .وانضــمت عــادة منظمــات أخــرى إلــى اجتماعاتهــا.
وعقدت اجتماعاتها على هامش اجتماعات الهيئات العلمية على أساس مناسبات وبصفة غير منتظمـة ،ألنهـا لـيس لـديها واليـات
رس ــمية أو ميزاني ــة .وق ــد ينظ ــر م ــن جدي ــد ف ــي إتاح ــة حـ ـوافز لرؤس ــاء الهيئ ــات االستش ــارية العلمي ــة لالتفاقي ــات المتعلق ــة ب ــالتنوع
البيولـوجي للعمـل كآليــة بـين االتفاقيـات ،والمنبــر الحكـومي الــدولي للعلـوم والسياسـات فــي مجـال التنـوع البيولــوجي وخـدمات الــنظم
اإليكولوجية ،وأماناتها لتمكن االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من اإلسهام بطريقة منسقة في وضع التقييمـات والسـيناريوهات
والنماذج وأدوات أخرى حفزها المنبر وتقييمها الحتياجاتها من المدخالت بالنسبة لبرنامج العمل المقبل للمنبـر وتجنـب االزدواجيـة
في الجهود.
جيم  -تعزيز إدارة المعلومات والمعارف واإلبالغ الوطني والرصد والمؤشرات وتجنب االزدواجية فيها
 -76سيش ــكل التع ــاون ف ــي إدارة المعلوم ــات والمع ــارف والمواءم ــة عل ــى مس ــتوى جم ــع البيان ــات الوطني ــة واإلب ــالغ والرص ــد
والمؤشرات ،حسـب االقتضـاء ،أساسـا مهمـا لتعزيـز أوجـه التـآزر والكفـاءة بـين االتفاقيـات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي .واإلجـراءات
مبينــة فــي هــذا القس ـم بــدل أن تبــين فــي القســم جــيم أدنــاه المتعلــق ببنــاء القــدرات
الراميــة إلــى دعــم بنــاء القــدرات فــي هــذا الصــدد ّ
واإلرشــاد .وســيطلب مــن أمانــات االتفاقيــات المتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي اتخــاذ ه ــذه اإلجـ ـراءات ،بم ــا فــي ذلــك ف ــي إطــار فريــق
االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومن قبل المنظمـات المعنيـة ،بمـا فـي ذلـك برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة مـن
خــالل مبــادرة االتفاقــات البيئيــة المتعــددة األط ـراف وادارة المعــارف ( )MEA-IKMوالمركــز العــالمي لرصــد حفــظ الطبيعــة التــابع
لبرنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة ( .)WCMCوســيتم التأكيــد علــى الــدور المهــم لمبــادرة االتفاقــات البيئيــة المتعــددة األط ـراف وادارة
المع ــارف وبواب ــة معلوم ــات األم ــم المتح ــدة بش ــأن االتفاق ــات البيئي ــة المتع ــددة األطـ ـراف المعروف ــة باس ــم  InforMEA258بالنس ــبة
لالتفاقيــة ومــن أجــل تعزيــز أوجــه التــآزر بــين االتفاقيــات المتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي وســتقوم األط ـراف وحكومــات أخــرى بدعمــه.
وتخضــع هــذه اإلج ـراءات للســلطة القانونيــة وواليــات االتفاقيــات ،ويمكــن أن تشــمل التــدابير الـواردة فــي القســم بــاء 7-مــن الجــدول
المقدم في القسم هاء أدناه.
 -73ويمكــن أن تــوفر المنظمــات المعنيــة كــذلك ،بمــا فــي ذلــك برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي
ال ــدعم ف ــي مجــال بن ــاء القــدرات للبل ــدان عل ــى الصــعيد ال ــوطني فــي مج ــال إدارة المعلوم ــات والمع ــارف ،بم ــا فــي ذل ــك األنش ــطة
المعروضة في القسم باء– 6من الجدول المقدم في القسم هاء أدناه.
دال -

تعزيز توفير بنا القدرات واإلرشاد

 -74يركز العديد من خيارات العمل التي تتخذها المنظمات الدولية ،بما في ذلك أمانات االتفاقيـات ،علـى بنـاء القـدرات ،أو
توفير اإلرشاد لدعم أوجه التآزر في تنفيذ االتفاقيات .ويشمل ذلك توفير عدد من المواد اإلرشادية األساسـية التـي يمكـن إعـدادها
أو إتاحتها بسهولة أكبر من خالل إجراء فوري وكذلك من خالل مبادرات/آليات لبناء القدرات التي يمكن أن تنطوي على أعمـال
وعمليات تحضيرية .ومـع األخـذ فـي الحسـبان خطـة العمـل قصـيرة األجـل ( )6161-6171لتعزيـز ودعـم بنـاء القـدرات مـن أجـل
تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها (المقرر  63/73الصادر عن مؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي) ،يمكـن لهـذه اإلجـراءات
أن تشمل التدابير المحددة في القسم جيم من الجدول المقدم في القسم هاء أدناه.
 257من بين تلك التي تشرك اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها هناك خطط العمل الثنائية مع أمانات اتفاقية المحافظة على أنواع
الحيوانات البرية المهاجرة ،واتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور المائية ،والمعاهدة الدولية بشأن
الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 InforMEA 258هي البوابة اإللكترونية الخاصة بمبادرة االتفاقات البيئية المتعددة األطراف وادارة المعارف (.)MEA-IKM
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-7

المواد اإلرشادية

 -75إن الم ـواد اإلرشــادية القائم ــة ،الموجهــة للجمهــور عل ــى مســتوى نق ــاط االتص ــال والس ــلطات الوطني ــة والجهــات األخ ــرى
الفاعلة المعنية المشاركة في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولـوجي ،ينبغـي أن تكـون معروفـة بقـدر أكبـر ومتاحـة بسـهولة أو
إعداد مواد جديدة لمعالجة أي ثغرات ،على النحو الوارد في القسم جيم– 7من الجدول المقدم في القسم هاء أدناه.

-6

بناء القدرات

 -72تضــطلع أمانــات االتفاقيــات والمنظمــات الدوليــة بــدور مهــم فــي دعــم بنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مختلــف المجــاالت ذات
المبينة في القسم باء أعاله ،يمكن أن يشمل ذلك اتخاذ أمانات االتفاقيـات
الصلة .ومن خالل االستفادة من آلية التنسيق المعزز ّ
والمنظمات المعنية إلجراءات على النحو الوارد في القسم جيم– 6من الجدول المقدم في القسم هاء أدناه.
واو -

اإلج ار ات الخاصة بالفترة 1111-1161

 -71يحدد الجدول الوارد في نهاية هذا القسم اإلجـراءات الرئيسـية المرغـوب فيهـا لتعزيـز أوجـه التـآزر علـى المسـتوى الـدولي
للفتـرة  6171إلــى  .6161وبعــض اإلجـراءات قــد يتطلــب إصــدار مقـ ّـرر مــن قبــل مــؤتمر األطـراف فــي اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي،
وفـي بعـض الحـاالت ،مــن قبـل اإلجهـزة الرئاســية لالتفاقيـات األخـرى المتعلقــة بـالتنوع البيولـوجي والمنظمــات الدوليـة .كمـا سـتكون
هناك آثار على مستوى الموارد المالية والبشرية ذات الصلة ببعض هذه اإلجراءات .ويمكن إيالء االهتمام لهذه المسائل من قبـل
األجهـ ـزة اإلداري ــة التابع ــة لالتفاقي ــات المتعلق ــة ب ــالتنوع البيول ــوجي خ ــالل الفتـ ـرة  6171إل ــى  ،6161م ــع م ارع ــاة الج ــدول الزمن ــي
الجتماعاتها على النحو التالي:
تجتمــع الجمعيــة العامــة للــدول األطـراف فــي اتفاقيــة حمايــة التـراث الثقــافي العــالمي والطبيعــي مـرة كــل ســنتين
(أ)
(ال ــدورة الحادي ــة والعش ــرون ،نوفمبر/تشـ ـرين الث ــاني  )6171خ ــالل دورات الم ــؤتمر الع ــام لمنظم ــة األم ــم المتح ــدة للتربي ــة والعل ــم
والثقافة؛ وتجتمع لجنة التراث العالمي مرة في السنة (الدورة الحادية واألربعون 71-6 ،يوليو/تموز )6171؛
يجتمع مؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدوليـة وخاصـة بوصـفها مـوئالً للطيـور

(ب)
المائية مرة كل ثالث سنوات (االجتماع الثالث عشر )6171 ،وتجتمع لجنته الدائمة مرة في السنة (الدورة الثالثة والخمسون69 ،
مايو/أيار إلى  6يونيو/حزيران )6171؛
يعقد الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتيـة لألغذيـة والز ارعـة دو ارتـه العاديـة مـرة كـل
(ج)
سنتين على األقل (الدورة السابعة)6171 ،؛
(د)

تجتمع هيئة تدابير الصحة النباتية

259

مرة في السنة (الدورة الثانية عشرة 77-5 ،أبريل/نيسان )6171؛

يجتم ــع م ــؤتمر األطـ ـراف ف ــي اتفاقي ــة المحافظ ــة عل ــى أنـ ـواع الحيوان ــات البري ــة المه ــاجرة مـ ـرة ك ــل ث ــالث س ــنوات
(ه)
(االجتماع الثـاني عشـر 61-66 ،أكتوبر/تشـرين األول )6171؛ وخـالل الفتـرة الفاصـلة بـين الـدورات تجتمـع عـادة لجنتـه الدائمـة
مرة في السنة ،وكذلك فو ار قبل وبعد انعقاد كل اجتماع لمؤتمر األطراف؛
يجتمـع مـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيــة التجـارة الدوليـة بـأنواع الحيوانـات والنباتــات البريـة المهـددة بـاالنقراض مـرة
(و)
كل ثالث سنوات (االجتماع الثامن عشر)6179 ،؛ وخالل الفترة الفاصلة بين الدورات تجتمع لجنته الدائمـة مـرتين ،وكـذلك فـو ار
قبل وبعد انعقاد كـل اجتمـاع لمـؤتمر األطـراف (االجتمـاع التاسـع والسـتون 61 ،نوفمبر/تشـرين الثـاني  7 -ديسـمبر/كانون األول
)6171؛
(ز)

يجتمع مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي مرة كل سنتين (االجتماع الرابع عشر.)6171 ،

 259تأسست بموجب المادة  77من النص المراجع الجديد ) (NRTلالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) (IPPCالموافق عليه من مؤتمر
منظمة األغذية والزراعة في نوفمبر/تشرين الثاني  7991لخدمة الجهاز الرئاسي الجديد لالتفاق العالمي.
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جدول اإلج ار ات األساسية المرغوب في تنفيذها من أجل تعزيز أوجه التآزر على المستوى الوطني للفترة  1161إلى 1111
(ينبغي قراءة هذا الجدول بالتزامن مع النص الكامل في المرفق الثاني)
المجال/النتائج
المتوقعة

النشاط

(وصف النشاط)

ألف – آليات

تعزيز التعاون
والتنسيق

 -7تعزيز فعالية عمل فريق االتصال

التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع
البيولوجي وعملياته( ،فريق االتصال

اإلجرا األساسي

اإلطار الزمني
1111-1161

(وصف اإلجراء األساسي .يسلط الضوء على اإلجراءات
ذات األولوية)

(تحديد البداية
والمدة)

موظفين نظراء عاملين معنيين بمجاالت محددة

2020-2017

المنظمة (المنظمات) الرئيسية
المحتملة

(المنظمة الرئيسية،
والمنظمات الشريكة،
واألطراف)

أمانات االتفاقيات

*

الوالية المسندة من
اتفاقية التنوع

الوالية المسندة
من االتفاقيات

(الوالية الحالية
(مثل المقرر
 )2/76أو والية
إضافية قد تكون
ضرورية)

(الوالية
الحالية أو
والية إضافية
قد تكون
ضرورية)

البيولوجي

المصدر

األخرى

(المصدر وثيقة اإلجراء المعتزم ،مثال:
المرفق الثاني من
UNEP/CBD/COP/13/15؛
ومقررات مؤتمر األطراف؛ ومقررات
أو ق اررات االتفاقيات األخرى)
UNEP/CBD/COP/13/15

المعني بالتنوع البيولوجي).

 -6إشراك المنظمات األخرى ذات

الصلة في عمل فريق االتصال التابع
لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
للقيام بجملة أمور من بينها ،تيسير

اتخاذ إجراءات متسقة تشمل المنظومة
بأكملها بشأن بناء القدرات؛ وتوضيح
األدوار والمسؤوليات في األنشطة

دعوة للمساهمة في مناقشات فريق االتصال التابع

2020-2017

أمانات االتفاقيات*

2020-2017

أمانات االتفاقيات*

لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتحضيرها

المشاركة في اجتماعات فريق االتصال التابع

لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

UNEP/CBD/COP/13/15

والمنظمات ذات الصلة

UNEP/CBD/COP/13/15

والمنظمات ذات الصلة

الداعمة المشتركة؛ وتقديم روابط
بالعمليات المعنية المتعلقة بأهداف

*

إشراك أمانات االتفاقيات ،حسب مقتضى الحال.

** تتمثل مسؤولية فريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في هذا النشاط في تعزيز اإلشراف المنسق ،مثال لضمان أن اإلجراءات واألولويات تتماشى مع إرشاد وواليات االتفاقيات
المعنية وأجهزتها الرئاسية.
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المجال/النتائج
المتوقعة

اإلجرا األساسي

النشاط

اإلطار الزمني
1111-1161

المنظمة (المنظمات) الرئيسية
المحتملة

الوالية المسندة من
اتفاقية التنوع
البيولوجي

الوالية المسندة
من االتفاقيات

المصدر

األخرى

التنمية المستدامة؛ وتيسير وتعزيز الدعم

المقدم إلى األطراف على المستوى
اإلقليمي.

 -3دعم التعاون في المجاالت ذات
المصالح المشتركة وضمن واليات

مواصلة تطوير وتعزيز برامج العمل المشتركة
ومذكرات التفاهم

 -4تعزيز عمل رؤساء الهيئات
االستشارية العلمية ) (CSABفي

التنسيق بين رؤساء الهيئات االستشارية العلمية بما
في ذلك لتمكين هذه الهيئات من العمل كآلية بين

اتفاقيتين أو أكثر.

باء – تعزيز
إدارة المعلومات

والمعارف
واإلبالغ الوطني
والرصد

االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

االتفاقيات ،والمنبر الحكومي الدولي )(IPBES

 -7التعاون في إدارة المعلومات
والمعارف ومواءمتها مع عملية جمع

النهج
(أ) إجراء تحليل للثغرات وازدواجيات األدوات و ُ
القائمة في مجال إدارة المعلومات وادارة المعارف

البيانات واإلبالغ الوطني والرصد
والمؤشرات.

أمانات االتفاقيات*

2020-2017

أمانات االتفاقيات *،وأمانة
المنبر الحكومي الدولي

UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1

(الفقرة ( 63أ))

UNEP/CBD/COP/13/15

)(IPBES

وأماناتها

وتقييم فعاليتها.

مباد ةر االتفاقات البيئية المتعددة
األطراف وادا ةر المعارف

UNEP/CBD/COP/13/15

(MEA)IKM/INFORMEA

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
والمركز العالمي لرصد

والمؤشرات،
وتجنب
االزدواجية

حفظ الطبيعة التابع لبرنامج
األمم المتحدة للبيئة،
بالتعاون مع أمانات

المتعلقة بها

االتفاقيات المتعلقة بالتنوع
البيولوجي*
(ب) توفير الدعم لتصميم ُنظم جمع البيانات والرصد

المركز العالمي لرصد حفظ
الطبيعة التابع لبرنامج

(ج) المضي قدما في إجراء دراسات الحالة اإلفرادية

المركز العالمي لرصد حفظ

UNEP/CBD/COP/13/15

األمم المتحدة للبيئة ،وأمانات
االتفاقيات*

UNEP/CBD/COP/13/15

CBD/COP/13/25
Page 240

المجال/النتائج
المتوقعة

النشاط

اإلجرا األساسي

ذات الصلة بشأن إدارة المعلومات واستخدامها ،مثل

تلك الدراسات المبينة في مرجع اليونيب لتبرنامج
األمم المتحدة للبيئة بشأن تعزيز التعاون بين
االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على الصعيدين

اإلطار الزمني
1111-1161

المنظمة (المنظمات) الرئيسية
المحتملة

الوالية المسندة من
اتفاقية التنوع
البيولوجي

الوالية المسندة
من االتفاقيات

المصدر

األخرى

الطبيعة التابع لبرنامج

األمم المتحدة للبيئة ،وأمانات
االتفاقيات*

الوطني واإلقليمي (مرجع اليونيب).

(د) توفير اإلرشاد بشأن قواعد البيانات الوطنية

مبادرة االتفاقات البيئية

والحصول على البيانات واستخدامها وتبادل التجارب
في مجال وضع قاعدة البيانات الوطنية واستخدامها،

المتعددة األطراف وادارة
المعارف (MEA-

ومبادرة االتفاقات البيئية المتعددة األطراف وادارة المعارف
وبوابة معلومات األمم المتحدة بشأن االتفاقات البيئية
المتعددة األطراف ،MEA IKM/InforMEA

حفظ الطبيعة التابع
ليونيب ،بالتعاون مع
أمانات االتفاقيات المتعلقة

(ه) دعم الجهود الوطنية في مجال جمع البيانات
الوطنية ،واإلبالغ والرصد والمؤشرات ،باالستفادة من

أمانات االتفاقيات *،وفريق
االتصال المعني بالتنوع

(و) زيادة مطابقة البيانات إلى أقصى حد وتعزيز

أمانات االتفاقيات* ،وفريق

مع مراعاة واستخدام المبادرات ذات الصلة بما في
ذلك المبادرات الموجودة في غرفة تبادل معلومات
السالمة األحيائية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي،

والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي

عمل بوابة معلومات األمم المتحدة بشأن االتفاقات
البيئية المتعددة األط ارف وعمليات المطابقة المحددة
في مرجع اليونيب

)IKM/InforMEA
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
والمركز العالمي لرصد

بالتنوع البيولوجي*

UNEP/CBD/COP/13/15

البيولوجي** بالتعاون مع
برنامج األمم المتحدة للبيئة

الروابط بين ُنظم بيانات االتفاقيات ومنتجات المعارف
العالمية ذات الصلة؛ وتحسين المواءمة وايجاد الروابط
والتشغيل المتبادل لجميع مبادرات البيانات ذات

االتصال المعني بالتنوع
البيولوجي** والمنظمات
التي لديها تمثيل متبادل

(ز) المساهمة في العمليات الجارية بشأن المؤشرات

أمانات االتفاقيات *،وفريق

الصلة بالتنوع البيولوجي

UNEP/CBD/COP/13/15

UNEP/CBD/COP/13/15

UNEP/CBD/COP/13/15

CBD/COP/13/25
Page 241

المجال/النتائج
المتوقعة

النشاط

اإلجرا األساسي

الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ،بما في ذلك

المعلومات والمعارف

تحسينها ،والمساهمة في مناقشة المؤشرات ذات
الصلة بالتنوع البيولوجي في إطار كل االتفاقيات
األخرى
(ح) توفير بناء القدرات ،على المستويين اإلقليمي

أمانات االتفاقيات*،

ودون اإلقليمي ،فيما يتعلق بإدارة البيانات واإلبالغ
الوطني ،بما في ذلك التدريب على ُنظم قواعد
البيانات

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
ومنظمات دولية أخرى
يُسند إليها والية تناول

(ط) إبقاء فرص التعاون في مجال اإلبالغ بموجب

أمانة اتفاقية التنوع

قابلية التشغيل المتبادل بين ُنظم أو منصات اإلبالغ،
260
من خالل إعداد نهج وأدوات محتملة واالستفادة منها

دولية أخرى ذات صلة

(أ) توفير األدوات والتقنيات المناسبة لتطوير قواعد
البيانات

برنامج األمم المتحدة
للبيئة ،وبرنامج األمم

(ب) دراسات تجريبية بشأن تخطيط وادارة قواعد

برنامج األمم المتحدة

البيانات ،على سبيل المثال في بلدين للمنطقة

260

البيولوجي

األخرى

االتصال المعني بالتنوع

البيولوجي**

االتفاقيات قيد االستعراض ،بما يتماشى مع المقرر
 61/73الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية
التنوع البيولوجي بشأن اإلبالغ الوطني ،ولضمان

 -6تزويد البلدان ببناء القدرات على
المستوى الوطني في مجال إدارة

اإلطار الزمني
1111-1161

المنظمة (المنظمات) الرئيسية
المحتملة

الوالية المسندة من
اتفاقية التنوع

الوالية المسندة
من االتفاقيات

المصدر

UNEP/CBD/COP/13/15

المسائل المتعلقة بالتنوع
البيولوجي

UNEP/CBD/COP/13/15

البيولوجي ،وأمانات
االتفاقيات *،وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ومنظمات

UNEP/CBD/COP/13/15

المتحدة للتنمية ومنظمات
دولية أخرى ذات صلة
UNEP/CBD/COP/13/15

للبيئة ،وبرنامج األمم
المتحدة للتنمية ومنظمات

مثل النهج النمـوذجي لإلبـالغ فـي المكتـب االتحـادي لشـؤون البيئـة ،والمركـز العـالمي لرصـد حفـظ الطبيعـة التـابع لبرنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة ،والمشـورة بشـأن الطبيعـة ( .)6172عناصـر مـن أجـل عمـل إبـالغ وطنـي مقابـل

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،كامبريدج (.)UNEP/CBD/COP/13/INF/24
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المجال/النتائج
المتوقعة

النشاط

اإلجرا األساسي

اإلطار الزمني
1111-1161

المنظمة (المنظمات) الرئيسية
المحتملة

الوالية المسندة من
اتفاقية التنوع
البيولوجي

الوالية المسندة
من االتفاقيات

المصدر

األخرى

دولية أخرى ذات صلة
جيم – تعزيز

توفير بناء
القدرات واإلرشاد

 -7زيادة نطاق المعرفة بالمواد

اإلرشادية الحالية واتاحتها أو إعداد مواد
جديدة لسد أي ثغرات

(أ) قائمة للمواد اإلرشادية القائمة بشأن أوجه التآزر

(ب) دليل ومواد تواصل أخرى بشأن االتفاقيات

المركز العالمي لرصد حفـظ

UNEP/CBD/COP/13/15

الطبيعـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــابع لبرنـ ـ ـ ــامج
األمم المتحدة للبيئة
فريق االتصال المعني

المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،والعالقات وأوجه التآزر
الموجودة بينها

بالتنوع البيولوجي**،
وأمانات االتفاقيات*،
وبرنامج األمم المتحدة

(ج) اإلرشاد المتعلق بأوجه التآزر في تنفيذ

فريق االتصال المعني

UNEP/CBD/COP/13/15

للبيئة

االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
واستراتيجيات وخطط عمل مماثلة لالتفاقيات األخرى

بالتنوع البيولوجي**،
وأمانة اتفاقية التنوع

(د) الوثيقة اإلرشادية بشأن الفرص الممكنة العتماد

أمانة اتفاقية التنوع

الصندوق األخضر للمناخ حسب االقتضاء و/أو
حيثما أمكن

وبالتشاور مع أمانات
االتفاقيات األخرى المتعلقة
بالتنوع البيولوجي

المتعلقة بالتنوع البيولوجي

نهج منسق للحصول على التمويل من مرفق البيئة
ونظم أخرى متعددة األطراف بما في ذلك
العالمية ُ

(ه) تجميع قصص النجاح ألوجه التآزر في تنفيذ

االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتاحتها ،بما في
ذلك من خالل غرفة تبادل المعلومات ومنتدى
استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

UNEP/CBD/COP/13/15

البيولوجي ،وأمانات
االتفاقيات *،وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة
UNEP/CBD/COP/13/15

البيولوجي ،بالتعاون مع أمانة
مرفق البيئة العالمية

أمانة اتفاقية التنوع

البيولوجي ،وفريق االتصال
المعني بالتنوع
البيولوجي **،وأمانات

UNEP/CBD/COP/13/15
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النشاط

المجال/النتائج
المتوقعة

اإلجرا األساسي

اإلطار الزمني
1111-1161

المنظمة (المنظمات) الرئيسية
المحتملة

الوالية المسندة من
اتفاقية التنوع
البيولوجي

الوالية المسندة
من االتفاقيات

المصدر

األخرى

االتفاقيات *،ومرفق البيئة

العالمية
(و) توفير معلومات بشأن أوجه التآزر ،مثل مرجع

اليونيب ،وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،والقضايا
المشتركة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
ومصادر التمويل الخاصة بالتنوع البيولوجي ،على
المواقع الشبكية لكل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة
بالتنوع البيولوجي ،على سبيل المثال من خالل

أمانات االتفاقيات *،وفريق

UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1

(الفقرة ( 31د))

االتصال المعني بالتنوع
البيولوجي**

صفحة مخصصة بعنوان "أوجه التآزر"

 -6بناء القدرات

(أ) تحديد مجاالت مشتركة فيما يخص االحتياجات
الوطنية لبناء القدرات في إطار االتفاقيات

أمانات االتفاقيات*،
ومنظمات أخرى ذات صلة

UNEP/CBD/COP/13/15

(ب) تبادل المعلومات بشأن برامج بناء القدرات

أمانات االتفاقيات*،

UNEP/CBD/COP/13/15

المقررة والمقبلة ،والمشاريع والمبادرات ذات
الجارية و ّ
الصلة باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من أجل
تيسير اعتماد نهج منسق ،وتجنب االزدواجية في

ومنظمات أخرى ذات صلة

الجهود وضمان االتساق في تنفيذها ،واستخدامها
على نحو أمثل وتمكين التعاون على مستوى التنفيذ
حسب االقتضاء

(ج) توفير أنشطة بناء قدرات منسقة ،بما في ذلك من
خالل اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية وآليات عبر
اإلنترنت ،مع االستفادة من فرص التواصل القائمة
لبناء القدرات ومعالجة االحتياجات والمجاالت
المشتركة التفاقيتين أو أكثر من االتفاقيات وادراج
بناء القدرات من أجل التنفيذ التآزري لالتفاقيات

أمانات االتفاقيات*،

ومنظمات أخرى ذات صلة

المقرر 63/73

UNEP/CBD/COP/13/15
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المجال/النتائج
المتوقعة

النشاط

اإلجرا األساسي

اإلطار الزمني
1111-1161

المنظمة (المنظمات) الرئيسية
المحتملة

(د) إجراء حلقات دراسية شبكية وحلقات عمل إقليمية

أمانة اتفاقية التنوع

على التمويل في المجال المحوري للتنوع البيولوجي
لمرفق البيئة العالمية

وأمانات االتفاقيات
األخرى *،ومنظمات أخرى
ذات صلة

وغيرها من األنشطة لفائدة نقاط االتصال الوطنية
لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن الحصول

(ه) إعداد لقاءات مشتركة مثل جناح خاص

باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي تُعقد في
االتفاقيات والمؤتمرات الدولية

البيولوجي ،بالتعاون مع
أمانة مرفق البيئة العالمية،

أمانات االتفاقيات *،وفريق

االتصال المعني بالتنوع
البيولوجي**

الوالية المسندة من
اتفاقية التنوع
البيولوجي

الوالية المسندة
من االتفاقيات

المصدر

األخرى

غير مطلوبة

UNEP/CBD/COP/13/15

UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1

(الفقرة ( 31ب))
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المقرر  - 15/31طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ وآليات دعم استعراض التنفيذ

إن مؤتمر األطراف،
-3

يعتمد طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ على النحو المرفق بهذا المقرر؛

يحيط علما بالتقدم المحرز في إنشاء آلية طوعية الستعراض النظراء ،وخاصة وضع مشروع منهجية
-1
لالستعراض ،ويطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،أن ييسر مواصلة اختبار وتطوير المنهجية ،بما في ذلك تطبيقها
من خالل مرحلة تجريبية ،وتقديم تقرير عن التقدم المحرز ،بما في ذلك معلومات عن تكلفة المرحلة التجريبية ،إلى الهيئة
الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني؛
يدعو األطراف إلى تطوير عمليات وطنية وتعزيزها واالستفادة منها الستعراض التدابير التي اتخذتها
-1
النهج التشاركية واشراك الشعوب
األطراف لتنفيذ االتفاقية والخطط االستراتيجية ذات الصلة ،بما في ذلك ،حسب االقتضاءُ ،
األصلية والمجتمعات المحلية ،والمجتمع المدني ،والنساء والشباب ،لتحديد العقبات التي يمكن أن تعترض هذا التنفيذ ،وتبادل
هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛

يطلب إلى األمين التنفيذي أن يعد ،رهنا بتوافر الموارد ،وبالتشاور مع األطراف وأصحاب المصلحة
-4
المعنيين ،معلومات عن العقبات المحددة في الفقرة  1أعاله ،وأن يحدد كذلك الممارسات الفعالة المتعلقة بتنفيذ األهداف الوطنية
والعالمية ،استنادا إلى التقارير الوطنية ،بما في ذلك النظر في العناصر الممكنة آلليات استعراض التنفيذ ،مثل اآللية الطوعية
الستعراض النظراء لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،ومراعاة اآلراء التي أعربت عنها األطراف والمراقبون
في االجتم اع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ واآلراء اإلضافية المقدمة من األطراف والمراقبين ،بما في ذلك الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية ،لتنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني؛
يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يواصل تطوير أداة تتبع المقررات ،مع مراعاة أي آراء أو تعليقات
-5
تقدمها األطراف أو الحكومات األخرى ،وأن يواصل استعراض مقررات مؤتمر األطراف التي اتُخذت منذ االجتماع األول حتى
االجتماع السابع ،فضال عن مقررات االجتماعين العاشر والحادي عشر ،وتقديم تحديث عن ذلك إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في
اجتماعها الثاني؛
يؤكد أهمية ضمان التكامل وتجنب االزدواجية في طلباته المقدمة إلى هيئاته الفرعية ،على النحو المحدد في
-6
261
الفقرة  1من اختصاصات الهيئة الفرعية للتنفيذ؛
يطلب إلى األمين التنفيذي أن يحدد خيارات لتعزيز العمليات الرامية إلى دمج المسائل المتعلقة بالشعوب
-7
األصلية والمجتمعات المحلية في عمل الهيئة الفرعية للتنفيذ وفقا للعملية المشار إليها في المقرر  ،16/31الفقرة .1

مرفق
طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ
ألف  -الوظائف
ستؤدي الهيئة الفرعية للتنفيذ وظائفها تحت إرشاد مؤتمر األطراف في االتفاقية ،ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في
بروتوكولي قرطاجنة وناغويا للبنود التي تحيلها إليها المؤتمرات .ووظائف الهيئة الفرعية للتنفيذ هي تلك الواردة في
اختصاصاتها (المقرر  ،16/31المرفق).
با -

مجاالت العمل

تعكس وظائف الهيئة الفرعية للتنفيذ ،على النحو الوارد في اختصاصاتها ،مجاالت العمل األربعة المترابطة الوارد وصفها أدناه.
وتضطلع الهيئة الفرعية للتنفيذ بالعمل في هذه المجاالت ،مع إجراء ما يلزم من تعديل ،فيما يتعلق بالمسائل التي يحيلها إليها

261

المقرر  ،16/31المرفق.
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مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول
ناغويا.
-3

استعراض التقدم المحرز في التنفيذ

سيتضمن ذلك بنودا تتعلق باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية ذات الصلة ،بما في ذلك
-7
استعراض التقدم المحرز في توفير الدعم للتنفيذ ،وعلى وجه الخصوص التقدم الذي أحرزته األطراف في وضع أهدافها
واجراءاتها الوطنية وتحقيقها فضال عن نتائج هذه اإلجراءات ،والتقدم الذي أحرزه فرادى األطراف ،فضال عن مساهمة األهداف
الوطنية التي تبلغ عنها األطراف نحو بلوغ أهداف االتفاقية ،مع مراعاة التقييمات العلمية ،والتوصيات والمشورة المقدمة من
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.
-1

اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز التنفيذ

سيتضمن ذلك بنودا تتعلق بتحديد إجراءات استراتيجية وتقديم إرشادات لتعزيز التنفيذ استنادا إلى استعراض التقدم
-6
المحرز في التنفيذ والمعلومات األخرى ذات الصلة ،بما في ذلك النظر في توجهات تنفيذ االتفاقية في المستقبل .وقد يتضمن
ذلك ،حسب االقتضاء ،إجراءات تتعلق بالتعميم؛ ووضع تدابير متسقة وفعالة وأطر مؤسسية داعمة وتنفيذها؛ وأوجه التآزر مع
االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،وشراكات مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية األخرى؛
وتحسين دور الجهات الفاعلة ذات الصلة في التنفيذ ،بما فيها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص
والحكومات دون الوطنية.
-1

تعزيز وسائل التنفيذ

سيتضمن ذلك بنودا تتعلق بحشد الموارد ،واآللية المالية ،والجوانب العامة واالستراتيجية واآلليات المؤسسية من أجل
-3
التعاون التقني والعلمي ،وآلية غرفة تبادل المعلومات ،وبناء القدرات ،ونقل التكنولوجيا واالتصال والتثقيف والتوعية العامة.
-4

عمليات االتفاقية :تحسين فعالية العمليات واألنشطة

سيتضمن ذلك بنودا تتعلق بسبل ووسائل زيادة كفاءة العمليات ،بما في ذلك اتباع نهج متكامل لتنفيذ االتفاقية
-4
وبروتوكوليها ،وخاصة التي تحتوي على بنود مشتركة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها ،وأي إجراءات تدعم مجاالت العمل الثالثة
األخرى للهيئة الفرعية ،والمسائل المتعلقة بإدارة االتفاقية ،بما في ذلك عمليات األمانة.
جيم  -المسائل اإلجرائية
-3

سيجري عمل الهيئة الفرعية للتنفيذ وفقا ألحكام المقرر  16/31ذات الصلة ،بما في ذلك ما يلي:

تمشيا مع الفقرة  5من المادة  16من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف ،يسري النظام الداخلي
(أ)
الجتماعات مؤتمر األطراف ،مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال ،على اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ باستثناء المادة ،38
التي لن تسري؛
ينبغي أن تجتمع الهيئة الفرعية للتنفيذ في كل فترة بين الدورات .وينبغي إبراز عدد ومدة اجتماعات وأنشطة
(ب)
الهيئة الفرعية للتنفيذ ومكوناتها في الميزانية التي يعتمدها مؤتمر األطراف أو مصادر التمويل األخرى من خارج الميزانية؛
عندما تخدم الهيئة الفرعية للتنفيذ أحد برتوكولي االتفاقية ،فإن المقررات في إطار هذا البروتوكول ال يتخذها
(ج)
إال األطراف في هذا البروتوكول؛
ينبغي أن تضطلع الهيئة الفرعية للتنفيذ بأي مهام تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والمهام المحالة إليها من
(د)
مؤتمر األطراف أو من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في كل من بروتوكوليها ،وأن تقدم تقري ار عن عملها إلى هذه
الهيئات.
وسيعمل مكتب مؤتمر األطراف ،الذي يتكون من الرئيس ونوابه وفقا للنظام الداخلي (المرفق بالمقررين 3/3
-1
و ،)11/5كمكتب الهيئة الفرعية للتنفيذ .غير أن مؤتمر األطراف سينتخب رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ لضمان المشاركة الفعالة
في العملية التحضيرية فضال عن تيسير االجتماع .وسيتم ترشيح الرئيس من المجموعات اإلقليمية ويتم انتخابه في اجتماع
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عادي لمؤتمر األطراف ،ويتولى منصبه اعتبا ار من اختتام اجتماع مؤتمر األطراف ،وسيظل في منصبه حتى يتولى خليفته
المنصب في نهاية االجتماع العادي التالي لمؤتمر األطراف .وكقاعدة عامة ،ينبغي تناوب رئاسة الهيئة الفرعية للتنفيذ بين
المجموعات اإلقليمية لألمم المتحدة 262.وينبغي أن يكون لدى المرشحين لمنصب رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ خبرة في عمليات
االتفاقية وكفاءة في المسائل المتعلقة باالتفاقية .وينبغي للمجموعات اإلقليمية ،عند تحديد أحد المرشحين ،أن تأخذ في الحسبان
الوقت الذي يتيحه المرشحون لعمل الهيئة الفرعية للتنفيذ .وفي الحالة التي يكون فيها الرئيس من بلد ليس طرفا في أحد
البروتوكولين أو في كليهما ،سيعين بديل من بين أعضاء المكتب ويكون ممثال لطرف في البروتوكول ليرأس النظر في البنود
المتصلة بأحد البروتوكولين أو بالبروتوكول اآلخر .ويكون رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ عضوا في مكتب مؤتمر األطراف بحكم
منصبه .وسيدعو رئيس مؤتمر األطراف رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى رئاسة جلسات المكتب فيما يتعلق بالمسائل المتصلة
بالهيئة الفرعية.
وبناء على مقرر يصدر عن مؤتمر األطراف ورهنا بتوافر الموارد ،يجوز أن تنشئ الهيئة الفرعية للتنفيذ منتدى مفتوح
-1
العضوية لزيادة دعم استعراض تنفيذ االتفاقية والخطط االستراتيجية ذات الصلة بهدف تيسير تبادل المعلومات والخبرات بين
األطراف .ويمكن تنظيم هذا المنتدى في جلسة تُعقد أثناء اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ ومؤتمر األطراف.

وبناء على مقرر يصدر عن مؤتمر األطراف يرى فيه أن من الضروري أن تنجز الهيئة الفرعية واليتها ،ورهنا بتوافر
-4
الموارد ،يجوز إنشاء أفرقة خبراء مخصصة متوازنة إقليميا لتساعد في التحضير لعمل الهيئة الفرعية للتنفيذ .ويختار األمين
التنفيذي ،بالتشاور مع رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ ومكتب مؤتمر األطراف ،الخبراء من بين الترشيحات المقدمة من األطراف.
ويجب أال تضم أفرقة الخبراء المخصصة في العادة أكثر من خمسة عشر خبي ار من الخبراء الذين ترشحهم األطراف ،مع إيالء
االعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي ،والتوازن الجنساني والظروف الخاصة للبلدان النامية ،السيما أقل البلدان نموا ،والدول
الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصادها بمرحلة انتقالية .وعند االقتضاء ،يمكن أيضا اختيار عدد محدود من
الخبراء من المنظمات .ويجب أال يتجاوز عدد الخبراء من المنظمات عدد الخبراء الذين ترشحهم األطراف.
ويمكن أن تقدم الهيئة الفرعية للتنفيذ ،في حدود موارد الميزانية التي يعتمدها مؤتمر األط ارف أو مؤتمر األطراف
-5
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة أو بروتوكول ناغويا فيما يتعلق بمقرر محدد تصدره هذه الهيئات في إطار
والية الهيئة الفرعية ،طلبات إلى األمين التنفيذي وأن تستخدم اآلليات المتاحة في إطار االتفاقية أو بروتوكوليها ،حسب
االقتضاء.
وسيجري عمل الهيئة الفرعية للتنفيذ في جلسات عامة أو ،حسب االقتضاء ،في أفرقة عاملة مفتوحة العضوية أثناء
-6
الدورات حينما يوافق مؤتمر األطراف على الموارد الالزمة من الميزانية .ويمكن أن ُينشأ ،كحد أقصى ،فريقان عامالن مفتوحا
العضوية أثناء الدورات للهيئة الفرعية للتنفيذ بحيث يعمالن معا في وقت واحد أثناء اجتماعات الهيئة الفرعية .وال يجتمع
الفريقان العامالن بالتوازي مع الجلسة العامة .وينبغي إنشاء الفريقين العاملين طبقا الختصاصات ُمحددة بشكل جيد ،وفتح باب
العضوية فيهما لجميع األطراف والمراقبين.
دال -

نقاط االتصال

ستعمل نقاط االتصال الوطنية األساسية لالتفاقية عادة كنقاط االتصال الوطنية للهيئة الفرعية للتنفيذ .ويجوز لألطراف
أيضا أن تعين ،حسب االقتضاء ،نقطة اتصال وطنية إضافية للهيئة الفرعية للتنفيذ.

 262طبقا للممارسة المتبعة في انتخاب رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،ولتجنب أن تقدم في أي وقت من
األوقات إحدى المجموعات اإلقليمية كال من رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ ورئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،فإن
سينتخب منها الرئيس هو على النحو التالي :أفريقيا ،وأوروبا الغربية ودول أخرى ،وآسيا والمحيط الهادئ ،وأمريكا
ترتيب األقاليم التي ُ
الالتينية ومنطقة الكاريبي ،وأوروبا الوسطى والشرقية.
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ها  -الوثائق
ستبذل األمانة قصارى جهدها إلتاحة وثائق اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ قبل ثالثة أشهر من افتتاح أي اجتماع،
-3
وعلى أي حال قبل ستة أسابيع على األقل من افتتاح االجتماع ،وفقا للمادة  31من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر
األطراف.
وينبغي اإلبقاء على عدد وطول الوثائق ،بما في ذلك الوثائق اإلعالمية ،عند أدنى حد ،وينبغي أن تشمل الوثائق
-1
االستنتاجات والتوصيات المقترحة لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ.
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المقرر - 16/31

تعزيز التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها وتنظيم االجتماعات

إن مؤتمر األطراف،
النهج المتكاملة للمسائل المدرجة في إطار االتفاقية وبروتوكوليها
عد مذكرة عن السبل والوسائل الممكنة لتعزيز ُنهج متكاملة للمسائل التي
-7
يطلب إلى األمين التنفيذي أن ُي ّ
توجد في الواجهة البينية بين األحكام المتصلة بالسالمة األحيائية في االتفاقية وأحكام بروتوكول قرطاجنة ،مع مراعاة المادة
(1ز) والفقرة  4من المادة  79من االتفاقية ،والمسائل األخرى ذات الصلة باالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة ،لتنظر فيها الهيئة
الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني ومؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛
يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يواصل استخدام ،حسب االقتضاءُ ،نهج متكاملة لدى اقتراح بنود
-6
جداول األعمال وعمليات تنظيم العمل ،في إعداد الوثائق ،وفي تخطيط وتنفيذ األنشطة بين الدورات ،وخاصة في تناول
المجاالت العامة الشاملة لعدة قطاعات ،مثل بناء القدرات ،واإلبالغ الوطني ،وادارة آليات غرفة تبادل المعلومات ،واالتصال
والتثقيف والتوعية العامة ،وحشد الموارد واآلليات المالية ،بهدف تحقيق أوجه التآزر لدى النظر في المسائل والكفاءة في
العمليات المتعلقة بهذه المجاالت في إطار االتفاقية والبروتوكولين؛
يدعو األطراف ،والحكومات األخرى وممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى تقديم آراء عن
-3
الوسائل واألدوات الممكنة لتحقيق التكامل الكامل للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
ومشاركتها الكاملة والفعالة في عمل االتفاقية وبروتوكوليها التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات ،واالتساق والتنسيق؛ ويطلب إلى
األمين التنفيذي أن يعد على أساس اآلراء المقدمة ،مقترحات بشأن الوسائل واألدوات التي ينبغي أال تنطوي على عبء مالي
إضافي وأن ي جعل هذه المقترحات متاحة إلى االجتماع العاشر للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة (1ي)
واألحكام المتصلة بها ،لكي ينظر فيها والتوصية إلى االجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ لمزيد من النظر فيها؛
معايير الستعراض االجتماعات المتزامنة
يقــرر أن يســتخدم قائمــة المعــايير التاليــة علــى النحــو المحــدد فــي الفق ـرة  2مــن المقــرر  ،61/76وكمــا ســيتم تطويرهــا
-4
الستعراض الخبرة المكتسبة من عقد اجتماعات متزامنة خالل االجتماعين الرابع عشر والخامس عشر لمؤتمر األطراف:
المشــاركة الكاملــة والفعالــة لممثلــي األط ـراف مــن البلــدان الناميــة ،وال ســيما أقــل البلــدان نم ـوا والــدول الجزريــة
(أ)
الصغيرة النامية من بينها ،واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،في اجتماعات مؤتمر األطراف؛
(ب)

اإلعداد الفعال لنتائج مؤتمر األطراف؛

(ج)

زيادة التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها؛

(د)

الفعالية من حيث التكلفة؛

(ه)
والبروتوكولين؛
(و)

عـدد األطـراف المبلغـة عـن تحســن أوجـه التشـاور والتنسـيق والتـآزر فيمــا بـين نقـاط اتصـالها الوطنيـة لالتفاقيــة
التقييم من جانب الحكومات المضيفة لألعباء اللوجستية والتقنية لالجتماعات المتزامنة التي استضافتها؛

يطلــب إلــى األمــين التنفيــذي أن ُيعـ ّـد استع ارضــا أوليــا للخبـرة المكتســبة مــن عقــد اجتماعــات متزامنــة ،باســتخدام المعــايير
-5
المشار إليها أعاله ،لتنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني؛
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االجتماعات التحضيرية اإلقليمية
يرحـب بالتعـاون بـين أمـانتي اتفاقيــة التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة التجـارة الدوليــة بـأنواع الحيوانـات والنباتـات البريـة المهــددة
-2
ب ــاالنقراض ف ــي تنظ ــيم اجتماع ــات إقليمي ــة للتحض ــير لالجتم ــاع الثال ــث عش ــر لم ــؤتمر األطـ ـراف ف ــي اتفاقي ــة التن ــوع البيول ــوجي
واالجتماع السابع عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض ،ويطلـب
إلى األمين التنفيذي أن يعزز التعاون المماثل مع جهات أخرى ،ويدعو المـانحين إلـى تقـديم مسـاهمة ماليـة إضـافية للتمكـين مـن
تنظيم هذه االجتماعات التحضيرية اإلقليمية.
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إن مؤتمر األطراف
-7
-6

المقرر - 17/31

اإلبالغ الوطني

يعتمد المبادئ التوجيهية ،بما في ذلك نماذج اإلبالغ للتقرير الوطني السادس؛

يطلب إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي:

إتاحة المبادئ التوجيهية ،بما في ذلك نماذج اإلبالغ للتقرير الوطني السادس لألطراف باللغات الرسمية
(أ)
الست لألمم المتحدة في موعد أقصاه  37مارس/آذار  ،6171بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة
لالتفاقية واألداة الطوعية لإلبالغ على اإلنترنت؛
مواصلة تطوير األداة الطوعية لإلبالغ على اإلنترنت بهدف مواءمتها تماما مع نماذج اإلبالغ للتقرير
(ب)
الوطني السادس ،في موعد أقصاه  37مارس/آذار 6171؛
وضع الصيغة النهائية للدليل المرجعي للتقرير الوطني السادس ،مع مراعاة جملة أمور من بينها العناصر
(ج)
األخرى ذات الصلة ،واإلرشادات بشأن مصادر البيانات المشتركة ،والمؤشرات وغيرها من المعلومات ذات الصلة التي تقدمها
أمانات االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،وأن يتيحها
من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية وغيرها من الوسائل؛
يشجع األطراف على تقديم تقريرها الوطني السادس بحلول  37ديسمبر/كانون األول  ،6171مع مراعاة
-3
التحضيرات لإلصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ،ويشجع األطراف على تقديم عناصر تقريرها
الوطني السادس فور االنتهاء منها ،حسب االقتضاء ،من خالل أداة اإلبالغ على اإلنترنت؛
يطلب إلى مرفق البيئة العالمية توفير التمويل الكافي إلعداد التقرير الوطني السادس في الوقت المناسب
-4
وبطريقة سريعة إلى البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،وكذلك األطراف التي تمر
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

يدعو األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم ،بما في ذلك من خالل الشراكة
-5
المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي و شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض ،إن أمكن ،الدعم
للبلدان النامية في إعداد تقاريرها الوطنية السادسة ،وال سيما فيما يتعلق بإعداد المؤشرات واستخدام البيانات السليمة علميا
لإلبالغ وتقييم التقدم المحرز في تحقيق األهداف الوطنية؛

يطلب إلى األمين التنفيذي أن ينظم ،رهنا بتوافر الموارد ،وفي الحاالت الممكنة والمناسبة ،بالتعاون مع
-2
الشركاء المعنيين والعمليات ذات الصلة ،أنشطة بناء القدرات ،مثل حلقات العمل اإلقليمية ،لدعم البلدان النامية ،وال سيما أقل
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،وكذلك األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،إلعداد تقاريرها الوطنية
السادسة ،بما في ذلك استخدام األداة الطوعية لإلبالغ على اإلنترنت؛
يدعو األطراف إلى تيسير ،حسب االقتضاء ،المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات
-1
ا لمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك نقاط االتصال التابعة لالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات
ريو ،عند إعداد التقرير الوطني السادس إلى التأكد من أن التقارير الوطنية تعكس التنفيذ الوطني ،وزيادة المواءمات والتنسيق
في اإلبالغ إلى االتفاقية وبروتوكوليها وأوجه التآزر في اإلبالغ بين االتفاقيات ذات الصلة؛
يطلب إلى األمين التنفيذي أن يضع ،بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف ،رهنا بتأييد الحق من مؤتمر
-1
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا ،مقترحات لمواءمة اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقية
وبروتوكوليها ،واإلبالغ عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني ،مع األخذ بعين االعتبار العناصر
التالية:
دورات اإلبالغ المنسقة لالتفاقية ،وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا ،بمواعيد نهائية مشتركة لتقديم
(أ)
التقارير بعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية ،واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع
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لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول
ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ،في عام 6161؛
(ب)

نهج مشترك لشكل التقارير الوطنية في إطار االتفاقية وبروتوكوليها؛

الدمج التدريجي لتسهيالت اإلبالغ المتاحة في آلية غرفة تبادل المعلومات ،وغرفة تبادل معلومات السالمة
(ج)
األحيائية وغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،بما في ذلك حسابات موحدة للمستخدمين ،وبوابة واحدة
للوصول إلى التقارير لكل من الصكوك الثالثة ،وتوسيم وتصميم مشتركين لجميع التقارير الوطنية ،ونظام موحد لتحليل وعرض
تقديمات التقارير الوطنية؛
روابط مالئمة بين الخطط االستراتيجية لالتفاقية وبروتوكوليها في المستقبل بهدف تيسير المواءمة في
(د)
اإلبالغ إلى االتفاقية وبروتوكوليها؛
يطلب إلى األمين التنفيذي أن يستكشف ،رهنا بتوافر الموارد ،بالتعاون مع أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع
-9
البيولوجي واتفاقيات ريو ،والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،خيارات لتعزيز أوجه التآزر
بشأن اإلبالغ الوطني بين هذه االتفاقيات ،بما في ذلك النظر في االحتماالت التالية:
(أ)

مجموعات موحدة من المؤشرات ،حسب االقتضاء؛

(ب)

وحدات إبالغ موحدة بشأن القضايا المشتركة؛

(ج)

قابلية التشغيل البيني إلدارة المعلومات ونظم اإلبالغ؛

(د)

تنسيق األدوات لإلبالغ الوطني؛

 -71يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقري ار عن التقدم المحرز في األنشطة المشار إليها في الفقرة 9
أعاله إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني.
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مرفق
المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس
أوال -

مقدمة

على األطراف أن تقدم بموجب المادة  62من االتفاقية تقارير وطنية إلى مؤتمر األطراف بشأن التدابير المتخذة لتنفيـذ
-7
االتفاقيــة ومــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق أهــداف االتفاقيــة .والتقــارير الوطنيــة السادســة واجبــة التقــديم بحلــول  37ديســمبر/كانون األول
 .6171ونظ ار للوقت الالزم إلعداد التقرير الوطني والموافقة عليه وتقديمه ،تُشجع األطراف على البدء في إعداد تقريرها الوطني
السادس قبل الموعد المحدد بوقت كاف.
وينبغ ــي أن تق ــدم التق ــارير الوطني ــة السادس ــة استع ارض ــا نهائي ــا للتق ــدم المح ــرز ف ــي تنفي ــذ الخط ــة االس ــتراتيجية للتن ــوع
-6
البيولوجي  6161-6177ونحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،بما فـي ذلـك األهـداف الوطنيـة ذات الصـلة ،اسـتنادا إلـى
المعلومات بخصوص تنفيذ االستراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة للتنـوع البيولـوجي واإلجـراءات األخـرى المتخـذة لتنفيـذ االتفاقيـة.
وينبغي أن تقدم األطراف تحديثا للتطورات التي حدثت منذ تقديم التقرير الوطني األخيـر .ويشـمل ذلـك معلومـات عـن اإلجـراءات
أو الجهــود اإلضــافية المضــطلع بهــا ،فضــال عــن التحــديثات لإلج ـراءات الجاريــة أو الجهــود المبذولــة .وينبغــي أن يشــمل أيضــا
التغيرات في حالة التنوع البيولوجي واتجاهاته وفي الضغوط التي يتعرض لها.
وتُشــجع األط ـراف علــى إش ـراك أصــحاب المصــلحة المعنيــين فــي إعــداد تقريرهــا الــوطني .وهــذا يشــمل نقــاط االتصــال
-3
الوطنية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
للمن ــافع الناش ــئة ع ــن اس ــتخدامها ،فض ــال ع ــن نق ــاط االتص ــال الوطني ــة لالتفاقي ــات المتعلق ــة ب ــالتنوع البيول ــوجي ،واتفاقي ــات ري ــو
واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى ذات الصــلة .كمــا ينبغــي أن يشــترك فــي إعــداد التقريــر الــوطني ممثلــو الشــعوب األصــلية
والمجتمعات المحلية فضال عن ممثلي القطاعات ذات الصلة ،وقطاع األعمال التجارية ،ومنظمات المجتمع المـدني والمنظمـات
غير الحكومية.
ثانيا  -هيكل وشكل التقرير وتقديمه
-4

الوطنية؛

يحتوي التقرير الوطني السادس على سبعة أقسام:
(أ)

معلومات عن األهداف المرغوب تحقيقها على المستوى الوطني؛

(ب)

تدابير التنفيـذ المتخـذة وتقيـيم فعاليتهـا ،والعقبـات المرتبطـة بهـا واالحتياجـات العلميـة والتقنيـة لتحقيـق األهـداف

(ج)

تقييم للتقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف وطني؛

(د)

وصف للمساهمة الوطنية في تحقيق كل هدف من أهداف أيشي العالمية للتنوع البيولوجي؛

( ه)
اختياري)؛

وصــف للمس ــاهمة الوطني ــة ف ــي تحقيــق أه ــداف االس ــتراتيجية العالمي ــة لحف ــظ النباتـ ـات (اس ــتكمال ه ــذا القس ــم

معلوم ــات إض ــافية ع ــن مس ــاهمة الش ــعوب األص ــلية والمجتمع ــات المحلي ــة ف ــي تحقي ــق أه ــداف أيش ــي للتن ــوع
(و)
البيولوجي إن لم تكن واردة في األقسام أعاله (تكملة هذا القسم اختيارية)؛
(ز)

تحديث المالمح القطرية للتنوع البيولوجي.

ولتيســير إعــداد التقريــر الــوطني الســادس ،ســيكون كــل قســم مــن التقريــر مصــحوبا بنمــوذج يحتــوي علــى أســئلة محــددة
-5
ومجموعـة مــن اإلجابــات المحتملـة .وتتــاح أيضــا مسـاحة لتقــديم معلومــات ســردية لزيـادة دعــم اإلجابــات .وعـالوة علــى ذلــك ،تتــاح
مساحة لإلشارة إلى المواقع الشبكية ذات الصـلة ،أو وصـالت الويـب أو الوثـائق التـي يمكـن العثـور فيهـا علـى معلومـات إضـافية
ذات الصلة ،مما يلغي الحاجة إلى إدراج هذه المعلومات مباشرة في التقرير الوطني.
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وقد أعد دليل مرجعي لتوفير مزيد من اإلرشادات والتفسيرات بشأن استخدام المبادئ التوجيهية ويحتـوي علـى توجيهـات
-2
263
إلى مصادر المعلومات المحتملة إلعداد التقرير الوطني السادس.
ولتيســير إعــداد التقريــر الــوطني الســادس ،أُعــدت أداة إبــالغ علــى اإلنترنــت .ويمكــن الوصــول إلــى أداة اإلبــالغ علــى
-1
اإلنترنــت عبــر العن ـوان التــالي  .https://chm.cbd.int/وتســمح هــذه األداة لمســتخدمين متعــددين معينــين علــى الصــعيد الــوطني
بصــياغة عناصــر للتقريــر الــوطني واعــدادها لالســتعراض ،والموافقــة الداخليــة والتقــديم الرســمي .كمــا أنهــا تســمح بتقــديم أجـزاء مــن
التقريــر الــوطني بعــد االنتهــاء مــن إعــدادها أو تقــديم التقريــر الكامــل بعــد اســتكمال جميــع األقســام .وبالنســبة لألط ـراف التــي لــديها
إمكانيـة وصــول محــدود إلــى اإلنترنــت أو التــي تفضــل تقــديم تقاريرهــا الوطنيــة فــي شــكل وثيقــة ،ســتتاح نســخة مــن نمــاذج اإلبــالغ
يمكن الوصول إليها بدون إنترنت .واذا قُدم التقريـر الـوطني فـي شـكل وثيقـة ،ينبغـي أن يكـون مصـحوبا برسـالة رسـمية مـن نقطـة
االتصـال الوطنيـة أو مسـؤول حكـومي كبيـر يتـولى المسـؤولية عـن تنفيـذ االتفاقيـة .ويمكـن لألطـراف التـي ال تسـتخدم أداة اإلبــالغ
علـ ــى اإلنترنـ ــت إرسـ ــال تقريرهـ ــا الـ ــوطني السـ ــادس علـ ــى العن ـ ـوان الرئيسـ ــي للبريـ ــد اإللكترونـ ــي ألمانـ ــة اتفاقيـ ــة التنـ ــوع البيولـ ــوجي
(.(secretariat@cbd.int
ثالثا-

نماذ التقرير الوطني السادس

القسم األول :معلومات عن األهداف المرغوب تحقيقها على المستوى الوطني
إذا كــان بلــدك قــد وضــع و/أو اعتمــد أهــدافا وطنيــة أو الت ازمــات مكافئــة متعلقــة بالخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي -6177
 ،6161يرجــى اســتخدام النمــوذج التــالي لوصــفها .ويرجــى مــلء ه ــذا النمــوذج لكــل مــن األهــداف الوطنيــة لبلــدك .وســيتم ربــط
األهداف الوطنية التي تم إدخالها في هذا القسم بالقسم الثالث حتى يمكن تقييم التقدم المحـرز فـي تنفيـذها .واذا لـم يكـن بلـدك قـد
وضــع أو اعتمــد أي هــدف وطنــي متعلــق بالخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي  ،6161-6177يرجــى اإلشــارة إلــى ذلــك فــي
اإلطار األول واالنتقال إلى القسم الثاني.
أوال -معلومات عن األهداف المرغوب تحقيقها على المستوى الوطني
اعتمـد بلـدي أهـدافا وطنيـة للتنـوع البيولـوجي أو الت ازمـات مكافئـة بمـا يتماشـى مـع الخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي -1133
 1111وأهداف أيشي.
أو
لم يعتمد بلـدي أهـدافا وطنيـة للتنـوع البيولـوجي .وهـو يبلـغ عـن التقـدم المحـرز باسـتخدام أهـداف أيشـي للتنـوع البيولـوجي كمرجـع.
(انتقل إلى القسم الثاني .وفـي القسـم الثالـث ،ينبغـي اسـتخدام أهـداف أيشـي للتنـوع البيولـوجي ألغـراض هـذا التقريـر باعتبارهـا أهـدافا وطنيـة
وينبغي تقييم التقدم نحو تحقيقها في السياق الوطني).
الهدف الوطني (يرجى استخدام العنوان الرسمي ،إذا كان متاحا):
>إدخال النص<

263

الدليل المرجعي متاح على الموقع.https://www.cbd.int/nr6/resource-manual :
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المبرر المنطقي للهدف الوطني
>إدخال النص<

مستوى التطبيق (يرجي تحديد المستوى الذي ينطبق عليه الهدف):
إقليمي/متعدد األطراف – يرجى اإلشارة إلى المنطقة المعنية >إدخال النص<

وطني/اتحادي
دون وطني– يرجى اإلشارة إلى المنطقة المعنية >إدخال النص<

أهمية األهداف الوطنية بالنسبة ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي (الروابط بين األهداف الوطنية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي)
أهرداف أيشري للتنروع البيولروجي الرئيسرية ذات الصرلة (يرجـى اختيـار هـدف واحـد أو أكثـر مـن أهـداف أيشـي للتنـوع البيولـوجي يتعلـق بــه
الهدف الوطني كليا أو جزئيا .ويمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف (غير مبين أدناه))
7
6
3
4
5

2
1
1
9
71

77
76
73
74
75

16

71
71
79
61

أهررداف أيشرري للتنرروع البيولرروجي األخرررى ذات الصررلة (يرجــى اختيــار هــدف واحــد أو أكثــر مــن أهــداف أيشــي للتنــوع البيولــوجي يتعلــق بــه
الهدف الوطني بشكل غير مباشر).
7
6
3
4
5

2
1
1
9
71

77
76
73
74
75

16

71
71
79
61

أو
الهدف الـوطني ال يقابلـه أي مـن أهـداف أيشـي للتنـوع البيولـوجي وال يتعلـق بـأجزاء أخـرى مـن الخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي –
يرجى التوضيح
>إدخال النص<

المعلومررات األخرررى ذات الصررلة (يرجــى اســتخدام هــذا الحقــل لتقــديم أي معلومــات أخــرى ذات صــلة ،مثــل عمليــة وضــع واعتمــاد األهــداف
الوطنية ،وأصحاب المصلحة المشاركين في العملية ،أو االستراتيجيات والخطط التي أدرج فيها هذا الهدف الوطني).
>إدخال النص<
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المواقرع الشربكية ووصررالت الويرب والملفررات ذات الصرلة (يرجــى اسـتخدام هـذا الحقــل لإلشـارة إلـى المواقــع الشـبكية أو وصـالت الويــب أو
الوثائق ذات الصلة التي يمكن الحصول فيها على معلومات إضافية تتعلق بهذا الهدف الوطني).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<

القسم الثاني :تدابير التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتها والعقبات المرتبطة بها واالحتياجات العلمية والتقنية لتحقيق األهداف الوطنية
باستخدام النموذج أدناه ،يرجى اإلبالغ عن التدابير الرئيسية التي اتخذها بلدك لتنفيذ استراتيجيتها وخطة عملها الوطنية للتنوع البيولوجي.
ويرجى أيضا تقديم تقييم لمدى فعالية هذه التدابير .وينبغي تكرار النموذج لكل تدبير مبلغ عنه.

ثانيا -تدابير التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتها والعقبات المرتبطة بها واالحتياجات العلمية والتقنية لتحقيق األهداف الوطنية
صف التدابير المتخذة للمساهمة في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في بلدم.
>إدخال النص<
لكل واحد من تدابير التنفيرذ يرجرى اإلشرارة إلرى الهردف الروطني (األهرداف الوطنيرة) أو هردف (أهرداف) أيشري للتنروع البيولروجي التري
يسهم فيها إسهاما كبي ار
>يرجى اختيار هدف واحد أو أكثر<
تقييم لفعالية تدابير التنفيذ في تحقيق النتائج المرغوبة:
التدابير المتخذة فعالة للغاية
التدابير المتخذة فعالة جزئيا
التدابير المتخذة غير فعالة
غير معروفة
يرجى توضيح سبب االختيار واإلشارة إن أمكن إلى األدوات أو المنهجية المستخدمة لتقييم الفاعلية
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويرب والملفرات ذات الصرلة (يرجـى اسـتخدام هـذا الحقـل لإلشـارة إلـى أي مواقـع شـبكية أو وصـالت الويـب أو
الوثائق ذات الصلة التي يمكن العثور فيها على معلومات إضافية عن هذا التقييم).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
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المعلومات األخرى ذات الصلة بما في ذلك دراسات حالـة لتوضـيح كيـف حققـت التـدابير المتخـذة (أو مـن المتوقـع أن تحقـق) نتـائج تسـهم
في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويرب والملفرات ذات الصرلة (يرجـى اسـتخدام هـذا الحقـل لإلشـارة إلـى أي مواقـع شـبكية أو وصـالت الويـب أو
الوثائق ذات الصلة التي يمكن العثور فيها على معلومات إضافية)
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
العقبات واالحتياجات العلمية والتقنية المتعلقة بالتردابير المتخرذة :يرجـى وصـف العقبـات المواجهـة وأي احتياجـات علميـة وتقنيـة للتغلـب
عليها ،بما في ذلك التعاون التقني والعلمي ،وأنشطة تنمية القدرات أو االحتياج إلى مواد إرشادية.
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويرب والملفرات ذات الصرلة (يرجـى اسـتخدام هـذا الحقـل لإلشـارة إلـى أي مواقـع شـبكية أو وصـالت الويـب أو
الوثائق ذات الصلة التي يمكن العثور فيها على معلومات تتعلق بالعقبات واالحتياجات العلمية والتقنية).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<
القسم الثالث :تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف وطني
باستخدام النموذج أدناه ،يرجى تقييم مستوى التقدم المحرز في كل من األهداف الوطنية لبلدك أو االلتزامات المماثلة .وينبغي تكرار
النموذج لكل هدف وطني .واذا لم يكن بلدك قد وضع أهدافا وطنية ،يرجى استخدام أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
ثالثا -تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف وطني
الهدف
>يرجى اختيار هدف واحد<
فئة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المختار:
على المسار الصحيح لتجاوز الهدف
على المسار الصحيح لتحقيق الهدف
تحقق تقدم نحو الهدف ولكن بمعدل غير كاف
لم يحدث أي تغير كبير
هناك ابتعاد عن الهدف
غير معروفة
تاريخ إج ار التقييم:
>التاريخ<
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معلومات إضافية (يرجى تقديم معلومات عن األدلة المستخدمة في تقييم هذا الهدف ،استنادا إلى المعلومات ذات الصلة الواردة في القسـم
الثاني ،بما في ذلك العقبات التي تواجه إجراء التقييم).
>إدخال النص<
المؤشرات المستخدمة في هذا التقييم

المؤشر المستخدم (المؤشرات المستخدمة) في هذا التقييم
>المؤشر المستخدم (المؤشرات المستخدمة< يرجى تقديم قائمة بالمؤشرات المستخدمة في تقييم هذا الهدف.
أو:

لم يستخدم أي مؤشر

يرجى وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويرب والملفرات ذات الصرلة (يرجـى اسـتخدام هـذا الحقـل لإلشـارة إلـى أي مواقـع شـبكية أو وصـالت الويـب أو
الوثائق ذات الصلة التي يمكن العثور فيها على معلومات تتعلق بهذا التقييم).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<

مستوى الثقة في التقييم المشار إليه أعاله
يستند إلى أدلة شاملة
يستند إلى أدلة جزئية
يستند إلى أدلة محدودة
يرجى تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليه أعاله
>إدخال النص<
مدى كفاية معلومات الرصد لدعم التقييم
الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف
الرصد المتعلق بهذا الهدف جزئي (مثال يغطي جزءا فقط من المجال أو القضية)
ال يوجد نظام للرصد
ال توجد حاجة إلى الرصد
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يرجى وصف كيف يتم رصد الهدف واإلشارة إلى ما إذا كان هنام نظام رصد قائم
>إدخال النص<
المواقع الشبكية ووصالت الويرب والملفرات ذات الصرلة (يرجـى اسـتخدام هـذا الحقـل لإلشـارة إلـى أي مواقـع شـبكية أو وصـالت الويـب أو
الوثائق ذات الصلة التي يمكن العثور فيها على معلومات إضافية تتعلق بنظام الرصد).
>إضافة وصلة< >إضافة ملف<

القسم الرابع :وصف المساهمة الوطنية في تحقيق كل هدف عالمي من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
باستخدام النموذج أدناه ،يرجى وصف مساهمة بلدك في تحقيق كل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .وينبغي تكرار هذا النموذج
لكل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
وبالنسبة لألطراف التي تكون أهدافها الوطنية مماثلة ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،يمكن رصد بعض هذه المعلومات في القسمين الثاني
والثالث أعاله .ويرجى توفير وصف إضافي عن مساهمة بلدك الوطنية في تحقيق كل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
رابعا -وصف المساهمة الوطنية في تحقيق كل هدف من أهداف أيشي العالمية للتنوع البيولوجي
الهدف  3و 1و 1و ....من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

يرجررى وصررف كيفيررة مسرراهمة بلرردم والررى أي حررد فرري تحقيررق هررذا الهرردف مررن أهررداف أيشرري للتنرروع البيولرروجي وقرردم مرروج از لألدلررة
المستخدمة لدعم هذا الوصف:
>إدخال النص<
يرجى وصف األنشطة األخرى التي تسهم في تحقيق هدف أيشي للتنوع البيولوجي على المستوى العالمي (اختياري)
>إدخال النص<
استنادا إلى وصف مساهمات بلدم في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي يرجى وصف كيف دعمت هذه المساهمات والى أي حد
تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  1111وأهداف التنمية المستدامة:
>إدخال النص<
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القسم الخامس  -وصف المساهمة الوطنية في تحقيق أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات (استكمال هذا القسم اختياري)
باستخدام النموذج أدناه ،يرجى وصف مساهمة بلدك في تحقيق أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات .وينبغي تكرار هذا النموذج
لكل من األهداف الستة عشر لالستراتيجية العالمية لحفظ النبات.
خامسا -تقييم المساهمة الوطنية في تحقيق أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
هل وضع بلدم أهدافا وطنية تتعلق بأهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؟
نعم .يرجى تقديم التفاصيل عن األهداف المحددة أدناه:
>إدخال النص<
أو:

ال ،ال يوجد أي هدف وطني

يرجى تقديم معلومات عن أي شبكات فعلية لحفظ النباتات موجودة في بلدم.
>إدخال النص<
يرجى وصف التدابير الرئيسية التي اتخذها بلردم لتنفيرذ االسرتراتيجية العالميرة لحفرظ النباترات علرى المسرتوى الروطني( :يمكـن أن تبلـغ
األطراف عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ هذه األهداف إذا لم تتم تغطيتها في القسم الثاني أو الثالث أو الرابع)

>إدخال النص<
فئة التقدم المحرز نحو تحقيق هدف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات على المستوى الوطني:
الهدف  3و 1و ... 1من االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات
على المسار الصحيح لتجاوز الهدف على المستوى الوطني
هناك تقدم نحو تحقيق الهدف على المستوى الوطني ولكن بمعدل غير كاف
لم يتحقق تغير كبير على المستوى الوطني
يرجى توضيح سبب االختيار أعاله:
>إدخال النص<
يرجررى وصررف كيررف سرراهم بلرردم والررى أي حررد فرري تحقيررق هررذا الهرردف مررن االسررتراتيجية العالميررة لحفررظ النباتررات وقرردم مرروج از لألدلررة
المستخدمة لدعم هذا الوصف:

>إدخال النص<
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القسم السادس :معلومات إضافية عن مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية (تكملة هذا القسم اختيارية)
باستخدام النموذج الوارد أدناه ،يرجى تقديم أي معلومات إضافية بشأن مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف
أيشي للتنوع البيولوجي إن لم تكن واردة في األقسام أعاله
سادسا -معلومات إضافية عن مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إن لم تكن
واردة في األقسام أعاله
يرجى تقديم أي معلومات إضافية بشأن مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إن لم
تكن واردة في األقسام أعاله

>إدخال النص<
القسم السابع :تحديث المالمح القطرية للتنوع البيولوجي
يرجى استعراض وتحديث المالمح القطرية للتنوع البيولوجي في بلدك المعروضة حاليا على المالمح القطرية للتنوع البيولوجي في آلية غرفة
تبادل المعلومات وقدم عرضا عاما للمعلومات ذات الصلة بتنفيذ البلد لالتفاقية.
سررررررابعا -تحررررررديث المالمررررررح القطريررررررة للتنرررررروع البيولرررررروجي (يرج ـ ــى اس ـ ــتعراض وتح ـ ــديث ال ـ ــنص المع ـ ــروض حالي ـ ــا عل ـ ــى الموق ـ ــع
264
.)https://www.cbd.int/countries
حقائق عن التنوع البيولوجي
حالة واتجاهات التنوع البيولوجي بما في ذلم المنافع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ووظائفها:
>النص المقدم بشأن التحديث المحتمل<
الضغوط والدوافع الرئيسية للتغير في التنوع البيولوجي (المباشرة وغير المباشرة):
>النص المقدم بشأن التحديث المحتمل<
تدابير تعزيز تنفيذ االتفاقية
تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي:
>النص المقدم بشأن التحديث المحتمل<
اإلج ار ات الشاملة المتخذة للمساهمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي :1111-1133
>النص المقدم بشأن التحديث المحتمل<
 264مالحظة :إذا استخدمت أداة اإلبالغ على اإلنترنت ،سيظهر نص الموجز القطري للتنوع البيولوجي الحالي .وسيضاف ختم زمني
لإلشارة إلى تاريخ نشر التحديث.
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آليات الدعم للتنفيذ الوطني (التشريع والتمويل وبنا القدرات والتنسيق والتعميم وما إلى ذلم):
>النص المقدم بشأن التحديث المحتمل<
آليات رصد واستعراض التنفيذ:
>النص المقدم بشأن التحديث المحتمل<
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المقرر - 18/31

إن مؤتمر األطراف،

مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1111-1133
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي

إذ يشير إلى المقرر  3/77والفقرة (61ب) من المقرر 7/76؛

يحيط علما بتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
-7
 ،6161-6177ويعرب عن شكره لالتحاد األوروبي وحكومة كل من سويس ار والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية على دعمهما المالي؛
-6
بهذا المقرر؛

يرحب بالقائمة المحدثة لمؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177الواردة في المرفق

يالحظ أن قائم ة المؤشرات العالمية تقدم إطا ار لكي تستخدمه األطراف ،والحكومات األخرى والمنظمات
-3
الدولية ،حسب االقتضاء ،لتقييم التقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على المستوى العالمي؛
-4
بطريقة متوازنة؛

يشجع األطراف على ضمان أن استخدام المؤشرات يعكس جميع األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي

يشدد على أن قائمة المؤشرات تقدم إطا ار مرنا لألطراف للتكيف مع أولوياتها وظروفها الوطنية ،حسب
-5
مقتضى الحال ،ويقرر أن قائمة المؤشرات ينبغي اإلبقاء عليها قيد االستعراض ،بهدف تمكين جملة أمور من بينها إدراج
المؤشرات األخرى ذات الصلة في المستقبل؛
في ذلك:

-2

يالحظ أن المؤشرات يمكن استخدامها ألغراض مختلفة على المستويات الوطني ،واإلقليمي والعالمي ،بما

(أ)

إعالم ودعم صنع القرار؛

التواصل مع صناع السياسات ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة ،بما فيهم من
(ب)
ليس لهم دراية بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177؛
تعميم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ضمن العمليات الدولية األخرى ،بما في ذلك ،تحديدا ،أهداف التنمية
(ج)
المستدامة ،من خالل تيسير دمج التنوع البيولوجي في العمليات األخرى من خالل المؤشرات المتبادلة أو العناصر اإلجمالية
المصنفة للمؤشرات؛
أو
ّ
(د)

اإلبالغ من جانب األطراف؛

تمكين مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية من استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع
(ه)
البيولوجي 6161-6177؛
توفير قاعدة معارف إلعداد الخطط واألهداف في المستقبل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقات
(و)
البيئية المتعددة األطراف األخرى؛
-1

يشجع األطراف على ما يلي:

النهج ،وفقا للظروف الوطنية ،في تقييم التقدم المحرز نحو التنفيذ الوطني للخطة
(أ)
استخدام مجموعة من ُ
االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،6161-6177بما في ذلك مؤشرات كمية ،وآراء الخبراء ،والتشاور مع أصحاب المصلحة
ودراسات الحالة ،الموثقة بوضوح من أجل تسجيل األدلة عن عدم اليقين ،والتناقض والثغرات في المعارف لتمكين إجراء
تقييمات مقارنة؛
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النظر في استخدام مجموعة فرعية صغيرة من المؤشرات من القائمة العالمية التي تم تحديدها على أنها
(ب)
متوافرة اليوم ،التي يسهل اإلبالغ عنها ،والتي تتوافر عنها بيانات وطنية ،بما في ذلك المؤشرات المقترحة ألهداف التنمية
المستدامة ،حسب مقتضى الحال؛
يدعو االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي فضال عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير
-1
الحكومية إلى االستفادة من قائمة المؤشرات العالمية والمساهمة في مواصلة تطوير المؤشرات ،من خالل جملة وسائل من
بينها الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي؛

يركز على مزايا مواءمة المؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177والمؤشرات ألهداف
-9
التنمية المستدامة والعمليات األخرى ذات الصلة ،لمواصلة دعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية ،مع تفادي االزدواجية في
النهج ،ويالحظ أن المؤشرات المتشاركة يجب استعراضها لتحديد الدرجة التي تناسب بها كل استخدام،
مجموعات البيانات و ُ
ويشدد على دور الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي في هذا الصدد؛
 -71يالحظ التقرير عن المؤشرات والنُهج الوطنية لرصد التقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
 -77يالحظ أيضا الدور المحتمل لآللية القائمة التي أنشأتها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لإلبالغ عن
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد في تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف  2من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،ويرحب
بتقرير اجتماع الخبراء بشأن تحسين اإلبالغ عن التقدم والعمل نحو تنفيذ الهدف  2من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 266الذي
يتضمن إطا ار لإلجراءات ومؤشرات للتسريع والرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف  2من أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ،ويدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك
إلى النظر في نتائج هذا االجتماع ،ويدعو منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى مواصلة تطوير هذا اإلطار ،بالتعاون
مع األمين التنفيذي؛
265

 -76يدعو المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،
السيما فرقة عمله المعنية بالمعارف والمعلومات والبيانات وتقييماته اإلقليمية والعالمية إلى المساهمة في مؤشرات التنوع
البيولوجي واالستفادة منها ،بما في ذلك من خالل الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي ،في التقييمات اإلقليمية والعالمية
من أجل تحقيق الحد األقصى من أوجه التآزر ،وضمان أهميتها بالنسبة للسياسات وتقليل تعددية المؤشرات العالمية؛
 -73يرحب بالمساهمات الهامة في تطوير المؤشرات بواسطة أعضاء الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي
والمنظمات والعمليات األخرى ذات الصلة ،فضال عن المبادرات عن الرصد المجتمعي ونظم المعلومات ،ويشجع المزيد من
التعاون والدعم المستمر للعمل بشأن المؤشرات ،بما في ذلك في إعداد اإلصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع
البيولوجي؛
 -74يالحظ الحاجة إلى أو وضع ،على وجه السرعة ،مؤشرات لتلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي ليس
لها حاليا مؤشرات محددة؛
 -75يالحظ أيضا أن العديد من المؤشرات تعتمد على عدد قليل من المتغيرات األساسية للتنوع البيولوجي والتي
تتطلب بذل المزيد من الجهود لتحسين رصد هذه المتغيرات؛
 -72يدعو حائزي البيانات والمؤسسات إلى تحسين الحصول على البيانات والوثائق ،حسب االقتضاء ،ومواصلة
تعزيز توليد البيانات والى العمل بالتعاون الوثيق مع أوساط البحوث والرصد والمؤشرات من أجل سد الثغرات في جمع البيانات
وتقديمها ،بما في ذلك من خالل الجهود المبذولة في الرصد المجتمعي واالنخراط العلمي للمواطن؛
 -71يشير إلى التوصية  6/79الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،ويدعو تلك
تجمع المؤشرات العالمية إلى تعزيز الوصول الحر والمفتوح للبيانات والمنهجيات األساسية والى تيسير تقسيم
المؤسسات التي ّ

265
266
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البيانات والمنهجيات األساسية ،حسب مقتضى الحال ،مع مراعاة اإلرشادات الطوعية لتحسين الوصول إلى البيانات
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والمعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
 -71يشير إلى المقرر  ،3/77ويعيد التأكيد على الحاجة إلى تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية وحشد موارد
مالية كافية إلعداد وتطبيق المؤشرات ونظم الرصد ،وخصوصا لدى البلدان النامية األطراف ،السيما أقل البلدان نموا ،والدول
الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

مرفق
مؤشرات عامة ومحددة لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بما في ذلم تقييم
لخصائصها الرئيسية
يوضح الجدول الوارد أدناه مجموعة من المؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
وتم تحديد المؤشرات العامة والخاصة .وتحدد المؤشرات العامة أنواع القضايا التي يمكن رصدها بينما المؤشرات المحددة هي
تلك المؤش ارت التشغيلية التي يمكن استعمالها لرصد االتجاهات المتغيرة في هذه القضايا .وقد أدرج في الجدول فحسب
المؤشرات التي تتوافر حاليا أو التي يجري تطويرها بنشاط .وباإلضافة إلى ذلك ،تمت اإلشارة إلى كل مؤشر محدد يتوافر
حاليا ومواءمته بمجموعة المعايير التي حددتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في التوصية .4/79
وبالنسبة لتلك المؤشرات قيد التطوير النشط ،ستستكمل هذه المعلومات بمجرد تفعيل المؤشر على المستوى العالمي .وكانت
المعايير التي تم النظر فيها :مدى توافر المؤشر؛ ومدى مالءمة اإلبالغ عنه؛ وامكانية تجميع أو تقسيم البيانات المستخدمة
واستعماله في اإلصدار الثالث أو الرابع من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي .وتم أيضا بيان مصدر المؤشر .وأدرجت
268
في الجدول المؤشرات ذات الصلة الموافق عليها في منظومة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة.
وفي كثير من الحاالت ،تعد المؤشرات المحددة ذات صلة بالعديد من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .ومع ذلك ،فقد
أدرج كل مؤشر في الجدول مرة واحدة فقط للحد من حجم الجدول ،مع إدراج كل مؤشر مذكور وفقا لصلته األكثر بأهداف
أيشي للتنوع البيولوجي .وفي بعض الحاالت ،لم يتم تحديد مؤشر خاص للمؤشر العام .ويمثل ذلك فجوات ينبغي معالجتها.

 267المقرر  ،37/76المرفق.
 268في دورتها السابعة واألربعين ،وافقت اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة ،كنقطة بداية عملية ،على إطار مقترح للمؤشرات العالمية
ألهداف وغايات خطة التنمية المستدام لعام  ،6131رهنا بتنقيح صياغته الفنية في المستقبل (انظر ،E/2016/24-E/CN.3/2016/34
الفصل األول ،القسم باء ،المقرر .)717/41
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

االتجاهات في إشـراك الجمهـور فـي
مجال التنوع البيولوجي

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاه ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي إدم ـ ـ ـ ــاج ت ـ ـ ـ ــدابير
األوراق الماليـ ــة وتـ ــدفق رأس المـ ــال
الطبيعي في الحسابات القومية

عدد البلدان التي تنفذ حسابات الموارد الطبيعية ،باسـتثناء الطاقـة ،فـي
إطار نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية )(SEEA

االتجاهات في عدد من البلدان
التي قيمت قيم التنوع البيولوجي،
وفقا لالتفاقية

التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق األهــداف الوطنيــة المنشــأة وفقــا للهــدف 6
م ــن أه ــداف أيش ــي للتن ــوع البيول ــوجي ف ــي الخط ــة االس ــتراتيجية للتن ــوع
البيولوجي ( 6161-6177مؤشر لهدف التنمية المستدامة )9-75

X

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

االستقص ـ ــاء الع ـ ــالمي لل ـ ــزوار ف ـ ــي الهيئ ـ ــة العالمي ـ ــة لح ـ ــدائق الحيـ ـ ـوان
واألحياء المائية )(WAZA

X

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

اله ــدف  - 3بحلـ ــول عـ ــام 6161
كحــد أقصــى ،تُلغــى الح ـوافز ،بمــا
فيهـ ــا اإلعان ـ ــات ،الض ـ ــارة ب ـ ــالتنوع
البيول ـ ــوجي ،أو ت ـ ـ ـزال تـ ـ ــدريجيا أو
تع ــدل م ــن أج ــل تقلي ــل أو تجنـ ــب

اهتمام اإلنترنت بالتنوع البيولوجي (اتجاهات موقع غوغل)

X

X

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

اله ــدف  - 6بحلـ ــول عـ ــام 6161
كحـ ــد أقصـ ــى ،تُـ ــدمج قـ ــيم التن ـ ــوع
البيولـ ـ ـ ــوجي فـ ـ ـ ــي االسـ ـ ـ ــتراتيجيات
الوطنيـ ــة والمحليـ ــة للتنميـ ــة والحـ ــد
مـ ـ ــن الفقـ ـ ــر وعمليـ ـ ــات التخطـ ـ ــيط
ويجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري إدماجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
اإلقتض ـ ــاء ،ف ـ ــي نظ ـ ــم الحس ـ ــابات
القومية ونظم اإلبالغ.

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي ال ـ ــوعي والمواق ـ ــف
المتعلقة بالتنوع البيولوجي

X

X

التج ـ ـ ـ ـ ـ ــارة البيولوجي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األخالقية )(UEBT

X

X

اتجاهات غوغل

مؤشر التنمية المستدامة

اله ــدف  - 7بحل ــول ع ــام 6161
كح ــد أقص ــى ،يك ــون الن ــاس عل ــى
علـ ـ ـ ـ ــم بقـ ـ ـ ـ ــيم التنـ ـ ـ ـ ــوع البيولـ ـ ـ ـ ــوجي
وب ــالخطوات الت ــي يمك ــن اتخاذه ــا
لحفظـ ـ ــه واسـ ـ ــتخدامه علـ ـ ــى نحـ ـ ــو
مستدام.

بارومتر التنوع البيولوجي

X

X

المؤشر العام

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

WAZA

X

X

الشــعبة اإلحصــائية فــي
األمــم المتحــدة  ،البنــك
الدولي

X

X

االتجاهـ ــات فـ ــي إدمـ ــاج قـ ــيم التنـ ــوع
البيول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجي وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنظم
اإليكولوجية في السياسات القطاعية
واإلنمائية

عدد البلدان التي أدمجت التنوع البيولوجي في خطـط التنميـة الوطنيـة،
واست ارتيجيات الحد من الفقر أو خطط التنمية الرئيسية األخرى

X

X

االتجاهات في عدد وقيمة الحـوافز،
بم ـ ــا ف ـ ــي ذل ـ ــك اإلعان ـ ــات ،الض ـ ــارة
بــالتنوع البيولــوجي ،أو تـزال تــدريجيا
أو تعدل

االتجاهات في العناصر الضارة المحتملة من الدعم الحكومي للزراعة
(تقديرات دعم اإلنتاج)

X

X

االتجاهات في العناصر الضارة المحتملة من الدعم الحكومي لمصايد
األسماك

Y

X

X

Roe D.
)(2010

X

X

OECD

OECD
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

اله ــدف  - 4بحلـ ــول عـ ــام 6161
كحـ ــد أقص ـ ــى ،تكـ ــون الحكوم ـ ــات
وقطـ ـ ـ ـ ـ ــاع األعمـ ـ ـ ـ ـ ــال وأصـ ـ ـ ـ ـ ــحاب
المصــلحة علــى جميــع المســتويات
قــد اتخــذت خط ـوات لتنفيــذ خطــط
أو تكـ ــون قـ ــد نفـ ــذت خطط ـ ـاً مـ ــن
أج ــل تحقي ــق اإلنت ــاج واالس ــتهالك
المسـ ــتدامين وتكـ ــون قـ ــد سـ ــيطرت
عل ـ ــى ت ـ ــأثيرات اس ـ ــتخدام الم ـ ـ ـوارد
الطبيعي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي نط ـ ـ ـ ــاق الح ـ ـ ـ ــدود
اإليكولوجية المأمونة.

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

االتجاهـ ـ ــات فـ ـ ــي تطـ ـ ــوير وتطبيـ ـ ــق
الحـ ـ ـوافز الت ـ ــي تش ـ ــجع عل ـ ــى حف ـ ــظ
التنـ ـ ـ ـ ـ ــوع البيولـ ـ ـ ـ ـ ــوجي واالسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام
المستدام

االتجاهات فـي عـدد األنـواع وخطـر
انق ـ ـراض األن ـ ـواع المسـ ــتخدمة ،بمـ ــا
فــي ذلــك األن ـواع المســتخدمة ف ــي
التجارة

عـدد البلـدان المســتخدمة لـألدوات الوطنيـة المتعلقــة بالضـرائب والرســوم
واألجور ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
عـدد البلــدان المسـتخدمة لــألدوات الوطنيـة المتعلقــة بخفـض االنبعاثــات
الناجم ـ ــة ع ـ ــن إ ازل ـ ــة الغاب ـ ــات وت ـ ــدهور الغاب ـ ــات ف ـ ــي البل ـ ــدان النامي ـ ــة
باإلضافة إلى البرامج

مؤشر التنمية المستدامة

التأثيرات السلبية ،وتوضع وتُطبـق
ح ـ ـ ـ ـوافز إيجابيـ ـ ـ ــة لحفـ ـ ـ ــظ التنـ ـ ـ ــوع
البيولـ ــوجي واسـ ــتخدامه المسـ ــتدام،
بمــا يتمشــى وينســجم مــع االتفاقيــة
وااللت ازم ــات الدولي ــة األخ ــرى ذات
الص ـ ـ ــلة ،م ـ ـ ــع م ارع ـ ـ ــاة الظ ـ ـ ــروف
االجتماعية االقتصادية الوطنية.

إعانات الصادرات الزراعية (مؤشر لهدف التنمية المستدامة  -6ب)

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر العام

المؤشر المحدد

X
OECD

Y

X

عــدد البل ــدان المس ــتخدمة ل ــألدوات الوطني ــة المتعلق ــة ب ــنظم التـ ـراخيص
القابلة للتداول ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

Y

مؤشر القائمة الحمراء (آثار االستخدام)

X

نس ــبة الفئ ــة  7للبل ــدان ف ــي اتفاقي ــة االتج ــار ال ــدولي ب ــأنواع الحيوان ــات
والنباتات البرية المهددة باالنقراض )(CITES

X

مؤشر القائمة الحمراء لألنواع المتاجر بها

X

X

برنامج REDD

X

OECD

X

X

X

X

X

IUCN
منظم ـ ــة حي ـ ــاة الطي ـ ــور
الدوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركاء
آخ ـ ـ ــرون ف ـ ـ ــي القائم ـ ـ ــة
الحمراء

X

CITES

IUCN
منظم ـ ــة حي ـ ــاة الطي ـ ــور
الدوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركاء
آخ ـ ـ ــرون ف ـ ـ ــي القائم ـ ـ ــة
الحمراء

X

نسبة االتجار باألحياء البرية التي تـم صـيدها أو االتجـار بهـا ،بطريقـة
غير مشروعة (مؤشر لهدف التنمية المستدامة )1-75

X

نسبة المناطق االقتصادية الحصرية الوطنية التي تتم إدارتها باستخدام

X
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

مؤشر التنمية المستدامة

المؤشر العام

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

مقاربـ ـ ــات قائمـ ـ ــة علـ ـ ــى الـ ـ ــنظم اإليكولوجيـ ـ ــة (مؤشـ ـ ــر لهـ ـ ــدف التنميـ ـ ــة
المستدامة )6-74
االتجاه ـ ــات ف ـ ــي اس ـ ــتخدام المـ ـ ـوارد
الطبيعية و/أو المفاهيم ذات الصلة

البصمة اإليكولوجية

X

X

X

X

X

البصــمة اإليكولوجيــة الماديــة ونصــيب الفــرد منهــا ،مــن النــاتج المحلــي
اإلجمالي (مؤشر لهدفي التنمية المستدامة  4-1و)6-76

X

االس ــتهالك المـ ــادي المحلـ ــي ونصـ ــيب الفـ ــرد مـ ــن االسـ ــتهالك المـ ــادي
المحل ـ ــي ،ومـ ـ ــن الن ـ ــاتج المحلـ ـ ــي اإلجم ـ ــالي (مؤشـ ـ ــر له ـ ــدفي التنميـ ـ ــة
المستدامة  4-1و )6-76

X

عـ ــدد البلـ ــدان التـ ــي لـ ــديها خطـ ــط عمـ ــل وطنيـ ــة لالسـ ــتهالك واإلنتـ ــاج
المسـ ــتدامين أو الت ـ ــي أدمج ـ ــت تل ـ ــك الخط ـ ــط ف ـ ــي سياس ـ ــاتها الوطني ـ ــة
باعتبارها أولوية أو غاية (مؤشر لهدف التنمية المستدامة )7-76
الحدود اإليكولوجية التـي تـم تقييمهـا
م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــث اإلنت ـ ـ ــاج واالس ـ ـ ــتهالك
المستدامين

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي التن ـ ــوع البيول ـ ــوجي
للمدن

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة البص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة
اإليكولوجية

X

االعتماد البشري من صافي اإلنتاجية األولية

X

االعتمادات البشرية للمياه العذبة (البصمة المائية)

X

X

X

X

Krausmann et al
)(2013

X

X

مركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز البحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث
المشتركة

ا لتغيــر فــي كفــاءة اســتخدام الميــاه علــى مــدى فت ـرة مــن الــزمن (مؤشــر
لهدف التنمية المستدامة )4-2

X

حجم الضغط الذي تتعرض له الميـاه :سـحب الميـاه العذبـة كنسـبة مـن
موارد المياه العذبة المتوافرة (مؤشر لهدف التنمية المستدامة )4-2

X

عــدد المــدن التــي تطبــق وتبلــغ عــن اعتمــادات مؤشــر التنــوع البيولــوجي
في المدن
نس ــبة مع ــدل اس ــتهالك األ ارض ــي إل ــى مع ــدل النم ــو الس ــكاني (مؤش ــر

أمان ـ ـ ــة اتفاقي ـ ـ ــة التن ـ ـ ــوع
البيولوجي

Y
X
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

مؤشر التنمية المستدامة

المؤشر العام

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

لهدف التنمية المستدامة )3-77

الهــدف  - 5بحلــول عــام ،6161
يخفَّـ ـ ـ ــض مع ـ ـ ـ ــدل فق ـ ـ ـ ــدان جمي ـ ـ ـ ــع
الموائـ ــل الطبيعيـ ــة ،بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك
الغابـ ـ ـ ــات ،إلـ ـ ـ ــى النصـ ـ ـ ــف علـ ـ ـ ــى
األقل ،وحيثما يكون ممكنا إلى ما
يق ـ ـ ــرب م ـ ـ ــن الص ـ ـ ــفر ،ويخف ـ ـ ــض
تـ ــدهور وتفتـ ــت الموائـ ــل الطبيعيـ ــة
بقدر كبير.

االتجاهـ ـ ــات فـ ـ ــي مـ ـ ــدى إدراج قـ ـ ــيم
التنـ ــوع البيولـ ــوجي وخـ ــدمات الـ ــنظم
اإليكولوجية في المحاسبة التنظيمية
واإلبالغ

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاهات في مدى الغابات

االتجاهات في الغطاء الشجري

X

X

X

مســاحة الغابــات كنســبة مــن مجمــوع مســاحة اليابســة (مؤشــر لهــدف
التنمية المستدامة )7-75

X

X

X

Hansen et al
X

X

نسـ ــبة المواق ـ ــع الهام ـ ــة م ـ ــن التنـ ــوع البيول ـ ــوجي الب ـ ــري وللمي ـ ــاه العذب ـ ــة
المشـ ــمولة فـ ــي المنـ ــاطق المحميـ ــة ،بحسـ ــب نـ ــوع النظ ـ ـام اإليكولـ ــوجي
(مؤشر لهدف التنمية المستدامة )7-75

X

التقــدم المحــرز فــي اإلدارة المســتدامة للغابــات (مؤشــر لهــدف التنميــة
المستدامة )6-75
االتجاه ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــدى الموائ ـ ـ ـ ــل
الطبيعية األخرى بخالف الغابات

X

التغيــر فــي نطــاق الــنظم اإليكولوجيــة المتصــلة بالميــاه خــالل فت ـرة مــن
الزمن (مؤشر لهدف التنمية المستدامة )2-2

X

مدى الموائل الطبيعية (مساحة األرض ناقص الحضر والزراعة)

X

مدى األراضي الرطبة

X

االتجاه ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي تجزئ ـ ـ ــة الغاب ـ ـ ــات
والموائل الطبيعية األخرى

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاهـ ـ ــات فـ ـ ــي تـ ـ ــدهور الغابـ ـ ــات

مؤشر التنوع البيولوجي للموائل

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

Y

X

X

X

X

UN Water

X

وكالة التقييم البيئي في
هولندا

X

المركــز العــالمي لرصــد
الطبيعة WCMC

GEO BONCSIRO

CBD/COP/13/25
Page 270

متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

االتجاه ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي نس ـ ـ ـ ــبة األنـ ـ ـ ـ ـواع
المسـ ـ ـ ــتنفدة ،والمس ـ ـ ـ ــتهدفة والص ـ ـ ـ ــيد
العرضي مع خطط اإلنعاش

عدد البلدان التي لديها قواعد تشترط انعاش األنواع المستنفدة

X

X

نسبة األرصدة المستنفدة التي وضعت خطط إلنعاشها

Y

مؤشر القائمة الحمراء (األنواع المائية التي تم صيدها)

Y

عدد البلدان التـي تنفـذ سياسـات تـنص علـى أحكـام مناسـبة لتقليـل آثـار
مصايد األسماك على األنواع المهددة باالنقراض

X

نسبة مصايد األسماك التي تقدم رصدا منتظما وتبلـغ عـن اآلثـار علـى

Y

االتجاهات في العدد وخطر
االنقراض في األنواع المستهدفة
والصيد العرضي

سهولة اإلبالغ عنه

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي مص ـ ــايد األس ـ ــماك
المستدامة المعتمدة

كمي ــة األس ــماك الت ــي ت ــم ص ــيدها المعتم ــدة م ــن قب ــل مجل ــس التوجي ــه
البحري

X

X

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

مؤشر موائل األنواع

Y

GEO BON
خريطة الحياة

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مؤشر الكوكب الحي (األخصائيون في الغابات)

Y

WWF/ZSL

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي خط ـ ــر االنقـ ـ ـراض
ومجموع ـ ــات األنـ ـ ـواع المتخصص ـ ــة
للموائ ـ ــل ف ـ ــي ك ـ ــل ن ـ ــوع م ـ ــن أنـ ـ ـواع
الموائل الرئيسية

مؤشر القائمة الحمراء لألخصائيين في الغابات

X

X

مؤشر التنمية المستدامة

الهــدف  - 2بحلــول عــام ،6161
يـ ـ ـ ــتم عل ـ ـ ـ ــى نح ـ ـ ـ ــو مس ـ ـ ـ ــتدام إدارة
وحصــاد جميــع األرصــدة الســمكية
والالفقاريـ ـ ــات والنباتـ ـ ــات المائيـ ـ ــة،
بطريق ـ ــة قانوني ـ ــة وبتطبي ـ ــق ال ـ ـ ُـنهج
القائمــة علــى النظــام اإليكولــوجي،
وذلـ ـ ــك لتجنـ ـ ــب الصـ ـ ــيد المفـ ـ ــرط،
ووضـ ـ ــع خطـ ـ ــط وتـ ـ ــدابير إنعـ ـ ــاش
لجميـ ـ ـ ــع األن ـ ـ ـ ـواع المسـ ـ ـ ــتنفدة ،وال
يك ــون لمص ــايد األس ــماك ت ــأثيرات
ضــارة كبيـرة علــى األنـواع المهــددة
بـ ـ ــاإلنقراض والـ ـ ــنظم اإليكولوجيـ ـ ــة
الض ـ ـ ـ ــعيفة ،وأن تك ـ ـ ـ ــون ت ـ ـ ـ ــأثي ارت
مص ــايد األس ــماك عل ــى األرص ــدة
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمكية واألنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواع وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنظم
اإليكولوجي ـ ــة ف ـ ــي نط ـ ــاق الح ـ ــدود

والموائل الطبيعية األخرى

النســبة المئويــة لأل ارضــي المتــدهورة نســبة إلــى مجمــوع مســاحة اليابســة
(مؤشر لهدف التنمية المستدامة )3-75

Y

المؤشر العام

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

X

UNCCD
 IUCNومنظم ـ ــة
حي ــاة الطي ــور الدولي ــة،
وشـ ـ ــركاء آخـ ـ ــرون فـ ـ ــي
القائمة الحمراء

X

X

X
X

مجلس التوجيه البحري
منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة
منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة
 IUCNوش ـ ــركاء
آخ ـ ـ ــرون ف ـ ـ ــي القائم ـ ـ ــة
الحمراء

X

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة
منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

اإليكولوجية المأمونة.

مؤشر التنمية المستدامة

المؤشر العام

األنواع المهددة باالنقراض

االتجاهات في ممارسات الصيد

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

والزراعة

نسبة األنواع المهددة بـاالنقراض التـي تـنخفض معـدالت وفياتهـا نتيجـة
لمصايد األسماك

Y

عدد البلدان التي تنفذ سياسات لضمان مراعاة معدالت وفيات األنـواع
غير المستهدفة التي تبقى ضمن الحدود البيولوجية اآلمنة

X

االتجاهـ ــات فـ ــي عـ ــدد األن ـ ـواع غيـ ــر المسـ ــتهدفة التـ ــي تتـ ــأثر بمصـ ــايد
األسماك

Y

مؤشر القائمة الحمراء (آثار مصايد األسماك)

X

مؤشـ ــر الكوكـ ــب الحـ ــي (االتجاهـ ــات فـ ــي األن ـ ـواع المسـ ــتهدفة والصـ ــيد
العرضي)

Y

الجهود العالمية المبذولة في مجال شبكات الصيد التي تجر على قاع
البحار

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة
X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة
X

X

 IUCNومنظم ـ ــة
حي ــاة الطي ــور الدولي ــة،
وشـ ـ ــركاء آخـ ـ ــرون فـ ـ ــي
القائمة الحمراء

X

WWF/ZSL

X

معه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المحيط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ومص ــايد األس ــماك ف ــي
جامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كولومبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
البريطانية

X

التق ــدم ال ــذي أحرزت ــه البل ــدان ف ــي تنفي ــذ األدوات الدولي ــة الرامي ــة إل ــى
مكافحـة الصــيد غيـر القــانوني وغيــر المبلـغ عنــه وغيـر المــنظم (مؤشــر
لهدف التنمية المستدامة )2-74

X

كمية األسماك التي تم صيدها (المدى المكـاني ،ونـوع معـدات الصـيد،
والكثافة) داخل الموائل الضعيفة

X

عـ ــدد البلـ ــدان التـ ــي تنفـ ــذ ب ـ ـرامج رصـ ــد و/أو تقيـ ــيم األثـ ــر علـ ــى الـ ــنظم

Y

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة
منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

مؤشر التنمية المستدامة

المؤشر العام

اإليكولوجية

والزراعة
X

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

تغطيـ ــة مصـ ــايد األسـ ــماك بالتـ ــدابير اإلداريـ ــة لـ ــإلدارة الفعالـ ــة للصـ ــيد
العرضي وللحد من المصيد المرتجع

X

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

عدد األرصدة السمكية وتغطيتها بنظم  /خطط اإلدارة التكيفية

X

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

االتجاه ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي نس ـ ـ ــبة األرص ـ ـ ــدة
الس ــمكية خـ ــارج الحـ ــدود البيولوجيـ ــة
اآلمنة

نس ــبة األرص ــدة الس ــمكية داخ ــل مس ــتويات مس ــتدامة بيولوجي ــا (مؤش ــر
لهدف التنمية المستدامة )4-74

X

االتجاه ــات ف ــي الص ــيد لك ــل وح ــدة
جهد

الثروة السمكية المقدرة التي تم صيدها والجهود المبذولة نحو الصيد

X

عـ ـدد البل ــدان الت ــي وض ــعت تشـ ـريعات ت ــنص عل ــى إجـ ـراءات لحماي ــة
الموائ ــل الض ــغيفة (بم ــا ف ــي ذل ــك ال ــنظم اإليكولوجي ــة البحري ــة الهشـ ــة
( ،))VMEsوتتص ـ ـ ــدى للتهدي ـ ـ ــدات الت ـ ـ ــي تعت ـ ـ ــرض هيك ـ ـ ــل النظ ـ ـ ــام
اإليكولوجي ووظيفته

X

X

X

X

االتجاه ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي نس ـ ـ ـ ــبة مس ـ ـ ـ ــاحة
األ ارض ـ ـ ـ ـ ــي الزراعي ـ ـ ـ ـ ــة الخاض ـ ـ ـ ـ ــعة
للممارسات المستدامة

X

X

X

مساحة األراضي الزراعية الخاضعة لإلنتاج العضوي

X

مساحة األراضي الزراعية الخاضعة للزراعة الحافظة للموارد

X

X

X
X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

معه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المحيط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ومص ــايد األس ــماك ف ــي
جامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كولومبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
البريطانية

التقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزه البلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تطبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسسـ ــي يعتـ ــرف بحقـ ــوق مصـ ــايد األسـ ــماك
الصــغيرة ويحم ــي هــذه الحق ــوق (مؤش ــر ل هــدف التنم ي ــة المستدا م ـــة
 - 74ب)
الهــدف  - 1بحلــول عــام ،6161
ت ـ ـ ــدار منـ ـ ـ ــاطق الز ارع ـ ـ ــة وتربيـ ـ ـ ــة
األحي ـ ــاء المائي ـ ــة والح ارج ـ ــة عل ـ ــى

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

X
X

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

المؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للزراعة العضوية
منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

الهــدف  - 1بحلــول عــام ،6161
يخفَّ ـ ــض التل ـ ــوث ،بم ـ ــا ف ـ ــي ذل ـ ــك
التل ـ ـ ــوث الن ـ ـ ــاتج ع ـ ـ ــن المغ ـ ـ ــذيات
ال ازئـ ــدة ،إلـ ــى مسـ ــتويات ال تضـ ــر
بــأداء الــنظم اإليكولوجيــة وبــالتنوع

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

نحو مستدام ،لضمان حفـظ التنـوع
البيولوجي.

مؤشر التنمية المستدامة

المؤشر العام

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

والزراعة
نسـ ــبة المسـ ــاحة الزراعيـ ــة الخاضـ ــعة للممارسـ ــات اإلنتاجيـ ــة والزراعيـ ــة
المستدامة (مؤشر لهدف التنمية المستدامة )4-6

X

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي خط ـ ــر االنقـ ـ ـراض
ومجموعـ ـ ـ ـ ــات األن ـ ـ ـ ـ ـواع المرتبطـ ـ ـ ـ ــة
بالنظام اإليكولوجي الزراعي

مؤشــر الطيــور البريــة لطيــور األ ارضــي الزراعية/مؤشــر الكوكــب الحــي
(الطيور المتخصصة في األراضي الزراعية)

X

االتجاه ــات فـ ــي نسـ ــبة إنتـ ــاج تربيـ ــة
األحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الخاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة
للممارسات المستدامة

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاهــات فــي نســبة مســاحة إنتــاج
الغاب ـ ـ ـ ــات الخاض ـ ـ ـ ــعة للممارس ـ ـ ـ ــات
المستدامة

مساحة الغابات بموجب شهادة اإلدارة المستدامة

X

التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق اإلدارة المســتدامة للغابــات (مؤشــر لهــدف
التنمية المستدامة )6-75

Y

مؤشـ ــر الطيـ ــور البريـ ــة للطيـ ــور المتخصصـ ــة فـ ــي الغابـ ــات  /مؤشـ ــر
الكوكب الحي (الطيور المتخصصة في الغابات)

X

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي خط ـ ــر االنقـ ـ ـراض
ومجموع ـ ـ ـ ـ ــات األنـ ـ ـ ـ ـ ـواع الحرجي ـ ـ ـ ـ ــة
المتخصصة في إنتاج الغابات

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاهات في الملوثات

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة
منظم ـ ــة حي ـ ــاة الطي ـ ــور
الدوليةEBCCC/
WWF/ZSL

X

FSC/PEPC

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

X

منظم ـ ــة حي ـ ــاة الطي ـ ــور
الدوليةEBCCC/
WWF/ZSL

االتجاهات في االنبعاثات ،أكسيد النيتروجين

X

X

X

X

االتجاهات في االنبعاثات ،أكسيد الكبريت

X

X

X

X

مب ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة النيت ـ ـ ـ ـ ـ ــروجين
الدولية

االتجاهات في االنبعاثات ،الملوثات العضوية الثابتة

X

X

X

X

اتفاقية ستوكهولم

X

مب ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة النيت ـ ـ ـ ـ ـ ــروجين
الدولية
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

االتجاهات في استخدام مبيدات اآلفات

X

مؤشر التنمية المستدامة

البيولوجي

االتجاهات في انبعاثات الزئبق

X

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر العام

المؤشر المحدد

برن ــامج األم ــم المتح ــدة
للبيئة
X

X

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

X

مؤش ـ ــر تل ـ ــوث المغ ـ ــذيات ف ـ ــي المن ـ ــاطق الس ـ ــاحلية ) (ICEPوكثاف ـ ــة
المخلف ــات البالس ــتيكية العائم ــة (مؤش ــر ل ه ــدف التنم ي ــة المستدا م ـــة
) 7 - 74

X

معــدل الوفيــات المنســوب إلــى األســر المعيشــية وتلــوث اله ـواء المحــيط
(مؤشر لهدف التنمية المستدامة )9-3

X

معـدل الوفيــات المنســوب إلــى الميـاه غيــر المأمونــة ،وخــدمات الصــرف
الصـ ــحي غيـ ــر المأمونـ ــة واالفتقـ ــار إلـ ــى الم ارفـ ــق الصـ ــحية (التعـ ــرض
لخــدمات  WASHغيــر المأمونــة) (مؤشــر لهــدف التنميــة المس ــتدامة
)9-3

X

مع ــدل الوفي ــات المنس ــوب إل ــى التس ــمم غي ــر المتعم ــد (مؤش ــر له ــدف
التنمية المستدامة )9-3

X

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي خط ـ ــر االنقـ ـ ـراض
واألعداد الناجمة عن التلوث

مؤشر القائمة الحمراء (آثار التلوث)

X

االتجاه ــات ف ــي ال ــنظم اإليكولوجي ــة
المتضررة من التلوث

مؤشر نوعية المياه للتنوع البيولوجي

X

االتجاهات في مستويات المغذيات

االتجاهات في ترسب النيتروجين

X

X

X

X

X

X

X

 IUCNومنظم ـ ــة
حي ـ ــاة الطي ـ ــور الدولي ـ ــة
وشـ ـ ــركاء آخـ ـ ــرون فـ ـ ــي
القائمة الحمراء
النظ ــام الع ــالمي لرص ــد
نوعي ـ ـ ــة المي ـ ـ ــاه الت ـ ـ ــابع
لليونيب
مب ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة النيت ـ ـ ـ ـ ـ ــروجين
الدولية
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

االتجاهات في الفائض العالمي من النيتروجين

X

X

X

X

مب ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة النيت ـ ـ ـ ـ ـ ــروجين
الدولية

X

وكالة التقييم البيئي في
هولندا )(PBL

مؤشر التنمية المستدامة

الهــدف  - 9بحلــول عــام ،6161
تعـ ـ ـ ّـرف األن ـ ـ ـواع الغريبـ ـ ــة الغازيـ ـ ــة
ومســاراتها ،ويحــدد ترتيبهــا حســب
األولوية ،وتخضع للمراقبة األنواع
ذات األولوي ـ ـ ـ ــة أو ي ـ ـ ـ ــتم القض ـ ـ ـ ــاء
عليهـ ـ ـ ـ ــا وتوضـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـ ـ ــدابير إلدارة
المسارات لمنع إدخالها وانتشارها.

االتجاهات في فقدان النيتروجين التفاعلي للبيئة

X

X

X

X

المؤشر العام

نســبة الكتــل المائيــة اآلتيــة مــن ميــاه محيطــة ذات نوعيــة جيــدة (مؤشــر
لهدف التنمية المستدامة )3-2

X

نس ــبة مي ــاه الص ــرف الص ــحي المعالج ــة بطريق ــة آمن ــة (مؤش ــر له ــدف
التنمية المستدامة )3-2

X

االتجاه ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي تحدي ـ ـ ــد وترتيـ ـ ـ ــب
أولويات األنواع الغريبة الغازية

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاه ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي توزي ـ ـ ـ ــع وأع ـ ـ ـ ــداد
األنواع الغريبة الغازية

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاه ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي القض ـ ـ ـ ــاء عل ـ ـ ـ ــى
األن ـ ـ ـ ـ ـ ـواع الغريب ـ ـ ـ ـ ـ ــة الغازي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ذات
األولوية

االتجاهات في القضاء على األنواع الغريبة الغازية الفقارية

X

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي خط ـ ــر االنقـ ـ ـراض
واألعــداد الناجمــة عــن آثــار األن ـواع
الغريبة الغازية

مؤشر القائمة الحمراء (آثار األنواع الغريبة الغازية)

X

االتجاهات في آثـار األنـواع الغريبـة
الغازية على النظم اإليكولوجية

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاهـ ـ ــات فـ ـ ــي أعـ ـ ــداد األحـ ـ ــداث
المتعلقـ ــة بإدخـ ــال وانتشـ ــار األن ـ ـواع

االتجاهات في أعداد أحداث إدخال األنواع الغريبة الغازية

X

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

فريـ ــق الخب ـ ـراء المعنـ ــي
بـ ـ ــاألنواع الغازيـ ـ ــة فـ ـ ــي
 ،IUCNوحفظ الجزر

X

X

X

X

X

X

X

 IUCNومنظمة حيـاة
الطيـ ــور الدوليـ ــة وشـ ــركاء
آخرون في القائمة الحمراء

ISSG

CBD/COP/13/25
Page 276

متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

مؤشر التنمية المستدامة

المؤشر العام

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

الغريبة الغازية

اله ـ ـ ـ ـ ـ ــدف  - 71بحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،6175تُخفَّـ ــض إل ـ ــى أدن ـ ــى ح ـ ــد
الض ــغوط البشـ ـرية المتع ــددة عل ــى
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعب المرجاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ــنظم
اإليكولوجي ـ ـ ــة الض ـ ـ ــعيفة األخ ـ ـ ــرى
التـ ـ ـ ــي تتـ ـ ـ ــأثر بتغيـ ـ ـ ــر المنـ ـ ـ ــاخ أو
تحم ـ ــض المحيط ـ ــات ،م ـ ــن أج ـ ــل
ّ
المحافظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمتها
ووظيفتها.

االتجاهـ ــات فـ ــي تنفيـ ــذ االسـ ــتجابات
للسياسـ ـ ــات لمنـ ـ ــع إدخـ ـ ــال وانتشـ ـ ــار
األنواع الغريبة الغازية

نسبة البلدان التي تعتمـد تشـريعات وطنيـة ذات صـلة وتخصـص مـوارد
كافيــة لمنــع إدخــال األن ـواع الغريبــة الغازيــة إلــى الــنظم اإليكولوجيــة أو
مراقبتها (مؤشر لهدف التنمية المستدامة )8-51

X

X

X

االتجاهات في مدى وحالة الشـعاب
المرجانية

االتجاهات في نسبة تغطية الشعاب المرجانية الحية

X

X

X

X

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي خط ـ ــر االنقـ ـ ـراض
وعـ ــدد الشـ ــعاب المرجانيـ ــة واألنـ ــواع
التي تعتمد على الشعاب المرجانية

مؤشر القائمة الحمراء (أنواع الشعاب المرجانية)

X

X

X

X

االتجاه ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي الض ـ ـ ــغوط عل ـ ـ ــى
الشعاب المرجانية

قيـ ــاس متوسـ ــط الحموضـ ــة البحريـ ــة فـ ــي مجموعـ ــة متفـ ــق عليهـ ــا مـ ــن
محطــات تمثيلي ـ ـة ألخــد العين ــات (مؤش ــر ل هــدف التنم ي ــة الم س ــتدامة
) 3 - 74

االتجاهـات فـي االسـتجابة للحـد مــن
الضغوط على الشعاب المرجانية

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاهــات ف ــي م ــدى وحال ــة ال ــنظم
اإليكولوجيــة الضــعيفة األخــرى التــي
تحمـ ـ ــض
تتـ ـ ــأثر بتغيـ ـ ــر المنـ ـ ــاخ أو ّ
المحيطات

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاه ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي خط ـ ـ ــر انقـ ـ ـ ـراض

مؤشر أثر المناخ على الطيور

X

فريـ ــق الخب ـ ـراء المعنـ ــي
بـ ـ ــاألنواع الغازيـ ـ ــة فـ ـ ــي
 ،IUCNوجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 ،Monashومنظمـ ـ ـ ـ ــة
حي ــاة الطي ــور الدولي ــة،
وجامعة كونكورديا
Mumby et al
 IUCNوش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركاء
آخ ـ ـ ــرون ف ـ ـ ــي القائم ـ ـ ــة
الحمراء

X

X

X

X

منظم ـ ــة حي ـ ــاة الطي ـ ــور
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

الدوليةEBCC/
مؤشر القائمة الحمراء (آثار تغير المناخ)

االتجاه ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي الض ـ ـ ــغوط عل ـ ـ ــى
النظم اإليكولوجية الضعيفة األخرى
التي تتأثر بتغير المناخ أو تحمـض
المحيطات

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاهـات فـي االسـتجابة للحـد مــن
الض ــغوط عل ــى ال ــنظم اإليكولوجي ــة
الضــعيفة األخــرى التــي تتــأثر بتغيــر
المناخ أو تحمض المحيطات

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي مس ـ ــاحة المن ـ ــاطق
األرضـ ــية ومنـ ــاطق الميـ ــاه الداخليـ ــة
وحفظها

نسبة المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية التـي تغطيهـا المنـاطق
المحمية

االتجاه ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي حف ـ ـ ــظ المن ـ ـ ــاطق

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

الهـ ـ ـ ـ ـ ــدف  - 77بحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،6161ي ــتم حف ــظ  71ف ــي المئ ــة
على األقل من المنـاطق األرضـية
ومنــاطق الميــاه الداخليــة و 71فــي
المئ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن المن ـ ـ ــاطق الس ـ ـ ــاحلية
والبحريـ ـ ــة ،وخصوصـ ـ ــا المن ـ ـ ــاطق
ذات األهمي ـ ـ ـ ــة الخاص ـ ـ ـ ــة للتن ـ ـ ـ ــوع
البيولـ ـ ـ ـ ـ ــوجي وخـ ـ ـ ـ ـ ــدمات النظـ ـ ـ ـ ـ ــام
اإليكولوجي ،من خالل نظم مدارة
بفاعلي ــة ومنص ــفة وتتس ــم ب ــالترابط
الجيد ،وممثلـة إيكولوجيـاً للمنـاطق

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

األنـ ـ ـ ـ ـواع وع ـ ـ ـ ــدد أو حال ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــنظم
اإليكولوجيــة الضــعيفة األخــرى التــي
تحمـ ـ ــض
تتـ ـ ــأثر بتغيـ ـ ــر المنـ ـ ــاخ أو ّ
المحيطات

مؤشر التنمية المستدامة

المؤشر العام

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

 IUCNومنظم ـ ــة
حي ـ ــاة الطي ـ ــور الدولي ـ ــة
وشـ ـ ــركاء آخـ ـ ــرون فـ ـ ــي
القائمة الحمراء

Y

X

X

X

X

X

UNEP-WCMC
وIUCN

نسبة المناطق البرية والمياه الداخليـة و/أو المنـاطق البحريـة والسـاحلية
المشمولة من خالل تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة

ICCA
Consortium

عدد وحجم المواقع الهامة للتنوع البيولوجي التي تغطيها تـدابير الحفـظ
الفعالة األخرى القائمة على المنطقة

ICCA
Consortium

االتجاهـ ــات فـ ــي االعت ـ ـراف المناسـ ــب لمنـ ــاطق تـ ــدابير الحفـ ــظ الفعالـ ــة
األخرى القائمة على المنطقة والدعم المناسب المقدمة لها

ICCA
Consortium

نسبة المناطق البحرية وللمياه الداخلية التي تغطيها المناطق المحمية

X

X

X

X

X

UNEP-WCMC
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

مؤشر التنمية المستدامة

المحميـ ــة وتـ ــدابير الحفـ ــظ الفعالـ ــة
األخـ ــرى القائم ـ ــة عل ـ ــى المنطق ـ ــة،
وادماجه ــا فـ ــي المن ــاظر الطبيعيـ ــة
األرض ـ ـ ـ ــية والمنـ ـ ـ ـ ــاظر الطبيعيـ ـ ـ ـ ــة
البحرية األوسع نطاقا.

المؤشر العام

الساحلية والبحرية

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

وIUCN
تغطية المنـاطق المحميـة فيمـا يتعلـق بالمنـاطق البحريـة (مؤشـر لهـدف
التنمية المستدامة )5-74

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UNEP-WCMC
وIUCN

االتجاهـ ـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ـ ــي المنـ ـ ـ ـ ــاطق ذات
األهمي ـ ـ ــة الخاص ـ ـ ــة لحف ـ ـ ــظ التن ـ ـ ــوع
البيولوجي

تغطيـة المنـاطق المحميـة للمنـاطق الرئيســية للتنـوع البيولـوجي (بمـا فــي
ذل ـ ــك المنـ ـ ــاطق ذات األهميـ ـ ــة للطيـ ـ ــور ومنـ ـ ــاطق التنـ ـ ــوع البيولـ ـ ــوجي،
والتحالف من أجل منع مطلق لالنقراض)

االتجاهـ ـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ـ ــي المنـ ـ ـ ـ ــاطق ذات
األهمي ـ ــة الخاص ـ ــة لحف ـ ــظ خ ـ ــدمات
النظام اإليكولوجي

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاه ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي التمثي ـ ـ ــل البيئـ ـ ـ ــي
لمناطق الحفظ

تغطية المناطق المحمية من المناطق اإليكولوجية األرضية والبحرية

X

مؤشر حماية األنواع

Y

GEO BON
خريطة الحياة

المؤشر التمثيلي للمنطقة المحمية

Y

GEO BONCSIRO

فعالية إدارة المناطق المحمية

X

X

مؤشر صورة األحياء البرية (موزع حسب المنطقة المحمية)

X

X

االتجاهات في النظم المدارة بفعالية
و/أو منصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة إلدارة المن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطق
المحمية

X

X

X

X

X

X

X

منظم ـ ــة حي ـ ــاة الطي ـ ــور
الدولية/
IUCN/AZE

UNEP-WCMC/
ومركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز البحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث
المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
المفوضية األوروبية

WCMC
شـ ـ ـ ــبكة تقيـ ـ ـ ــيم ورصـ ـ ـ ــد
البيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
)(TEAM
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي خط ـ ــر االنقـ ـ ـراض
وأعداد األنواع

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

االتجاهـ ـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدد حـ ـ ـ ـ ــاالت
االنقراض الذي تم منعها

عدد حاالت االنقراض التي تم منعها عن طريق إجراءات الحفظ

Y

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

االتجاهـ ـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدد حـ ـ ـ ـ ــاالت
االنقراض

عدد حاالت انقراض األنواع

X

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

االتجاهات في الترابط والتكامل بين
المناطق المحمية

مؤشر ترابط المنطقة المحمية

Y

مؤشر التنمية المستدامة

اله ـ ـ ـ ـ ـ ــدف  - 76بحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،6161منـ ـ ـ ــع انق ـ ـ ـ ـراض األن ـ ـ ـ ـواع
المعروف ـ ـ ـ ــة المه ـ ـ ـ ــددة ب ـ ـ ـ ــاالنقراض
وتحسـين وادامــة حالــة حفظهــا ،وال
س ـ ـ ــيما بالنس ـ ـ ــبة لألنـ ـ ـ ـواع األكث ـ ـ ــر
تدهو ار.

المؤشر العام

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

GEO BONCSIRO
X

X

 IUCNومنظم ـ ــة
حي ـ ــاة الطي ـ ــور الدولي ـ ــة
وشـ ـ ــركاء آخـ ـ ــرون فـ ـ ــي
القائمة الحمراء

X

 IUCNومنظم ـ ــة
حي ـ ــاة الطي ـ ــور الدولي ـ ــة
وشـ ـ ــركاء آخـ ـ ــرون فـ ـ ــي
القائمة الحمراء

مؤشر القائمة الحمراء (مؤشر لهدف التنمية المستدامة )5-75

X

X

X

X

مؤشر الكوكب الحي

X

X

X

X

مؤشر حماية األنواع بالنسبة لألنواع المتدهورة

Y

X

 IUCNومنظم ـ ــة
حي ـ ــاة الطي ـ ــور الدولي ـ ــة
وشـ ـ ــركاء آخـ ـ ــرون فـ ـ ــي
القائمة الحمراء
WWF/ZSL
 GEO BONخريطة الحياة

مؤشر سالمة التنوع البيولوجي المحلي

X

X

X

X

مؤشر الطيور البرية

X

X

X

X

مؤشر صورة األحياء البرية

X

X

  GEO BONالتنبؤاتX

منظم ـ ــة حي ـ ــاة الطي ـ ــور
الدوليةEBCC/

X

شـ ـ ـ ــيكة تقيـ ـ ـ ــيم ورصـ ـ ـ ــد
البيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

مؤشر التنمية المستدامة

االتجاهـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي التنـ ـ ـ ــوع الجينـ ـ ـ ــي
للنباتات المزروعة

عدد الموارد الوراثية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة المضمونة في
م ارفــق حفــظ علــى المــدى المتوســط أو الطويــل (مؤشــر لهــدف التنميــة
المستدامة )5-6

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر العام

المؤشر المحدد

)(TEAM
اله ـ ـ ـ ـ ـ ــدف  - 73بحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،6161الحفـ ـ ـ ـ ــاظ علـ ـ ـ ـ ــى التنـ ـ ـ ـ ــوع
الجينـ ـ ـ ـ ـ ــي للنباتـ ـ ـ ـ ـ ــات المزروعـ ـ ـ ـ ـ ــة
وحيوان ـ ـ ـ ـات الم ـ ـ ـ ـزارع والحيوانـ ـ ـ ــات
األليفـ ــة والتنـ ــوع الجينـ ــي لألقـ ــارب
البريـ ـ ــة ،بمـ ـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ــك األن ـ ـ ـواع
األخـ ــرى ذات القيمـ ــة االجتماعيـ ــة
واالقتص ـ ــادية فض ـ ــال ع ـ ــن القيم ـ ــة
الثقافيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وتنفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
استراتيجيات لتقليل التآكل الجينـي
وصون تنوعها الجيني.

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

عدد الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي تم مسحها  /جردها

Y

منظم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

نســبة المـوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والز ارعــة المعرضــة للخطــر مــن
بين تلك الموارد التي تم مسحها/جردها

Y

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

Y

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

عــدد االتفاقــات الموحــدة لنقــل الم ـواد ،علــى النحــو المبلــغ إلــى الجهــاز
الرئاسـ ــي للمعاه ـ ــدة الدوليـ ــة بش ـ ــأن المـ ـ ـوارد الوراثيـ ــة النباتي ـ ــة لألغذي ـ ــة
والزراعة
االتجاهـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي التنـ ـ ـ ــوع الجينـ ـ ـ ــي
للحيوان ـ ـ ـ ــات المدجن ـ ـ ـ ــة والحيوان ـ ـ ـ ــات
األليفة

نســبة الســالالت المحليــة التــي تصــنف علــى أنهــا معرضــة للخطــر ،أو
غي ــر معرض ــة للخط ــر ،أو تق ــف عن ــد مس ــتوى غي ــر مع ــروف لخط ــر
انقراضها (مؤشر لهدف التنمية المستدامة )5-6

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي خط ـ ــر االنقـ ـ ـراض
وأعداد األقارب البرية

مؤشر القائمة الحمراء (األقارب البرية)

Y

مؤشر موائل األنواع (األقارب البرية)

Y

 GEO BONخريطة الحياة

االتجاه ـ ــات فـ ـ ــي تغطيـ ـ ــة المنـ ـ ــاطق
المحمية لألقارب البرية (قيد الحل)

مؤشر حماية األنواع (األقارب البرية)

Y

 GEO BONخريطة الحياة

االتجاهـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي التنـ ـ ـ ــوع الجينـ ـ ـ ــي

لم تحدد مؤشرات خاصة

X

X

X

X

X

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة
 IUCNومنظم ـ ــة
حي ـ ــاة الطي ـ ــور الدولي ـ ــة
وشـ ـ ــركاء آخـ ـ ــرون فـ ـ ــي
القائمة الحمراء
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

مؤشر التنمية المستدامة

المؤشر العام

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

لألنـ ـ ـ ـواع ذات القيم ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ــة
واالقتصادية وكذلك الثقافية

اله ـ ـ ـ ـ ـ ــدف  - 74بحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،6161اس ـ ــتعادة وص ـ ــون ال ـ ــنظم
اإليكولوجيـ ــة التـ ــي تـ ــوفر خـ ــدمات
أساس ــية ،بم ــا ف ــي ذل ــك الخ ــدمات
المرتبط ـ ـ ــة بالمي ـ ـ ــاه ،وتس ـ ـ ــهم ف ـ ـ ــي
الصحة وسـبل العـيش والرفـاه ،مـع
م ارع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة احتياج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
والمجتمع ـ ــات األص ـ ــلية والمحلي ـ ــة
والفقراء والضعفاء.

االتجاهـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي تطـ ـ ـ ــوير وتنفيـ ـ ـ ــذ
اســتراتيجيات لتقليــل التآكــل الجينــي
وصون التنوع الجيني

مسـ ــتوى تنفي ـ ــذ خطـ ــة عالمي ـ ــة لإلجـ ـ ـراءات المتعلقـ ــة ب ـ ــالموارد الوراثي ـ ــة
لألغذية والزراعة

االتجاه ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ــنظم
اإليكولوجيـ ــة التـ ــي تـ ــوفر الخـ ــدمات
األساسية

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاه ـ ــات ف ـ ــي خط ـ ــر االنقـ ـ ـراض
ومجموعـ ـ ــات األن ـ ـ ـواع التـ ـ ــي تـ ـ ــوفر
الخدمات األساسية

االتجاهات فـي المنـافع مـن خـدمات
النظام اإليكولوجي

هيئ ـ ــة المـ ـ ـوارد الوراثي ـ ــة
النباتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لألغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة (الفاو)

Y

مؤش ــر القائم ــة الحمـ ـراء (األنـ ـواع المس ــتخدمة ف ــي األغذي ــة واألدوي ــة،
وأنواع التلقيح)

X

X

مؤشر الكوكب الحي (األنواع المستخدمة)

X

X

مؤشر موائل األنواع (األنواع التي توفر الخدمات األساسية)

Y

X

X

 IUCNومنظم ـ ــة
حياة الطيور الدولية

X

WWF/ZSL
 GEO BONخريطة الحياة

مؤشر الحياة األفضل

X

X

OECD

مؤش ــر الغط ــاء األخض ــر الجبل ــي (مؤش ــر له ــدف التنميـ ـة المس ــتدامة
)4-75

Y

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

التغطيــة محســوبة بالمنــاطق المحميــة للمواقــع المهمــة للتنــوع البيولــوجي
للجبال (مؤشر لهدف التنمية المستدامة )4-75
مؤشر صحة المحيطات

االتجاه ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي اس ـ ـ ــتعادة ال ـ ـ ــنظم

لم تحدد مؤشرات خاصة

X
X

X

X

X

X

مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة
المحيطات
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سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

مؤشر التنمية المستدامة

المؤشر العام

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

اإليكولوجيـ ــة التـ ــي تـ ــوفر الخـ ــدمات
األساسية
االتجاه ــات ف ــي الدرج ــة الت ــي ت ــوفر
خ ــدمات النظ ــام اإليكول ــوجي لتلبي ــة
احتياج ـ ـ ـ ــات النس ـ ـ ـ ــاء والمجتمع ـ ـ ـ ــات
األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية والمحليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء
والضعفاء
اله ـ ـ ـ ـ ـ ــدف  - 75بحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،6161إتم ــام تعزي ــز ق ــدرة ال ــنظم
اإليكولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى التحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ومسـ ــاهمة التنـ ــوع البيولـ ــوجي فـ ــي
مخ ـ ـ ــزون الكرب ـ ـ ــون ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل
الحف ــظ واالس ــتعادة ،بم ــا ف ــي ذل ــك
استعادة  75في المئـة علـى األقـل
مـن الــنظم اإليكولوجيــة المتــدهورة،
مم ــا يس ــهم بالت ــالي ف ــي التخفي ــف
مـ ــن تغيـ ــر المنـ ــاخ والتكيـ ــف معـ ــه
ومكافحة التصحر.
اله ـ ـ ـ ـ ـ ــدف  - 72بحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،6175يســري مفعــول بروتوكــول
ناغوي ـ ـ ــا بش ـ ـ ــأن الحص ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى
الم ـ ـوارد الجينيـ ــة والتقاسـ ــم العـ ــادل
والمنصـ ــف للمن ـ ــافع الناش ـ ــئة ع ـ ــن
اس ـ ـ ــتخدامها ،وي ـ ـ ــتم تفعيل ـ ـ ــه ،بم ـ ـ ــا
يتمشى مع التشريع الوطني.

معدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط أو الشـديد وسـط السـكان،
استنادا إ لى مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي )(FIES

X

نس ــبة ا لس ــكان ال ــذين يس ــتفيدون م ــن خ ــدمات مي ــاه الش ــرب الت ــي ت ــدار
بطريقة مأمونة (مؤشر لهدف التنمية المستدامة )7-2

X

االتجاه ـ ـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ـ ـ ـ ــنظم
اإليكولوجية على التحمل

لم تحدد مؤشرات خاصة

االتجاهات في مخزون الكربون فـي
النظم اإليكولوجية

االتجاهـ ـ ــات فـ ـ ــي تنفيـ ـ ــذ بروتوكـ ـ ــول
ناغويا

X

X

X

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والزراعة

X

منظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة
العالمية/اليونيسيف

االتجاهات في مخزون الكربون في الغابات

Y

FAO/GFW

المؤشر العالمي الستعادة النظم اإليكولوجية

Y

– GEO BON
iDiv

عدد األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التي أودعت نص التصديق
على بروتوكول ناغويا أو قبوله أو الموافقة عليه أو االنضمام إليه.

X

ع ــدد البل ــدان الت ــي اعتم ــدت أطـ ـ ار تشـ ـريعية واداري ــة وسياس ــاتية لتنفي ــذ
بروتوكول ناغويا (مؤشر لهدف التنمية المستدامة )2-75

X

أمان ـ ـ ــة اتفاقي ـ ـ ــة التن ـ ـ ــوع
البيولوجي

X

X

أمان ـ ـ ــة اتفاقي ـ ـ ــة التن ـ ـ ــوع
البيولوجي
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سهولة اإلبالغ عنه

االتجاهـ ـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ـ ــي تُحتـ ـ ـ ـ ــرم فيه ـ ـ ـ ـ ـا
المعــارف والممارســات التقليديــة مــن
خالل االندماج الكامل ،والضمانات
والمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة الكامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والفعال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للمجتمع ــات األص ــلية والمحلي ــة ف ــي
التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية

عـ ـ ــدد الرصـ ـ ــد المجتمعـ ـ ــي المحلـ ـ ــي للمعـ ـ ــارف التقليديـ ـ ــة واالبتكـ ـ ــارات
والممارسات لـدى الشـعوب األصـلية والمجتمعـات المحليـة ذي األهميـة
لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

X

نس ــبة مجم ــوع الس ــكان الب ــالغين ال ــذين ل ــديهم حق ــوق مض ــمونة لحي ــازة
األرض ،مـع مسـتندات معتـرف بهـا قانونـا والـذين يعتبـرون حقـوقهم فـي
األرض مضمونة ،بحسـب الجـنس ونـوع الحيـازة (مؤشـر لهـدف التنميـة
المستدامة )4-7
االتجاه ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي ممارس ـ ـ ــة المه ـ ـ ــن
التقليدية (المقرر )43/71

أمان ـ ـ ــة اتفاقي ـ ـ ــة التن ـ ـ ــوع
البيولوجي
أمان ـ ـ ــة اتفاقي ـ ـ ــة التن ـ ـ ــوع
البيولوجي

(أ) نســبة إجمــالي المـزارعين الــذين يمتلكــون أ ارضـي زراعيــة أو لــديهم
حقــوق مضــمونة فــي األ ارضــي الزراعيــة ،بحســب الجــنس؛ (ب) حصــة
المـ ـ ـرأة ب ـ ــين الم ـ ــالك أو أص ـ ــحاب الحق ـ ــوق ف ـ ــي األ ارض ـ ــي الزراعي ـ ــة،
وبحسب نوع الحيازة (مؤشر لهـدف التنمية المستدامة  -1أ)

لم تحدد مؤشرات خاصة

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

الهـ ـ ـ ـ ـ ــدف  - 71بحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،6161احت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف
واالبتكــارات والممارســات التقليديــة
للمجتمع ـ ـ ــات األص ـ ـ ــلية والمحلي ـ ـ ــة
ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة بحفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ التن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
البيولـ ــوجي واسـ ــتخدامه المسـ ــتدام،
واحت ـ ـ ـ ـ ـرام اسـ ـ ـ ـ ــتخدامها المـ ـ ـ ـ ــألوف
للمـوارد البيولوجيــة ،رهنــا بالتش ـريع
ال ــوطني وااللت ازم ــات الدولي ــة ذات
الص ـ ـ ـ ـ ــلة ،وأن ت ـ ـ ـ ـ ــدمج وت ـ ـ ـ ـ ــنعكس
بالكامـ ــل فـ ــي تنفيـ ــذ االتفاقيـ ــة مـ ــع
المش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة الكامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة والفعالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للمجتمع ـ ــات األص ـ ــلية والمحلي ـ ــة،
وذلك على جميع المسـتويات ذات
الصلة.

االتجاهــات فــي التغيــر فــي اســتخدام
األ ارض ـ ـ ــي وحي ـ ـ ــازة األ ارض ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي
األراضي التقليدية للشعوب األصلية
والمجتمعـ ـ ـ ـ ــات المحليـ ـ ـ ـ ــة (المقـ ـ ـ ـ ــرر
)43/71

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

عــدد البلــدان التــي اعتمــدت اســتراتيجيات وخطــط عمــل وطنيــة للتنــوع
البيولوجي كأدوات سياسة

Y

X

X

مؤشر التنمية المستدامة

اله ـ ـ ـ ـ ـ ــدف  - 71بحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،6175يكــون كــل طــرف قــد أعــد
واعتمد كأداة مـن أدوات السياسـة،
وبــدأ فــي تنفيــذ ،اســتراتيجية وخطــة
عمـ ـ ــل وطنيـ ـ ــة للتنـ ـ ــوع البيولـ ـ ــوجي
بحي ـ ـ ــث تك ـ ـ ــون فعال ـ ـ ــة وتش ـ ـ ــاركية
ومحدثة.

االتجاه ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي إع ـ ـ ــداد واعتم ـ ـ ــاد
وتنفيذ االستراتيجيات وخطـط العمـل
الوطني ـة للتنــوع البيولــوجي ،ك ـأدوات
السياسة العامة

عدد البلدان التي وضـعت أو نقحـت اسـتراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة
للتنوع البيولوجي

X

X

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المصدر

المؤشر العام

المؤشر المحدد

X

X

X

مبادرة ساتوياما
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)(Y

نس ــبة األنـ ـواع المعروف ــة الت ــي ت ــم تقييمه ــا م ــن خ ــالل القائم ــة الحمـ ـراء
لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

X

اله ـ ـ ـ ـ ـ ــدف  - 61بحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،6161كح ـ ـ ـ ــد أقص ـ ـ ـ ــى ،ينبغ ـ ـ ـ ــي
إحـ ـ ـ ــداث زي ـ ـ ـ ــادة محسوس ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي
المســتويات الحاليــة لحشــد الم ـوارد
المالي ـ ـ ــة للتنفي ـ ـ ــذ الفع ـ ـ ــال للخط ـ ـ ــة
االس ـ ـ ــتراتيجية للتن ـ ـ ــوع البيول ـ ـ ــوجي
 6161-6177م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
المص ــادر ووفق ــا للعملي ــة الموح ــدة
والمتفـ ـ ــق عليهـ ـ ــا فـ ـ ــي اسـ ـ ــتراتيجية
حشـ ـ ـ ــد الم ـ ـ ـ ـوارد .ويخضـ ـ ـ ــع هـ ـ ـ ــذا

االتجاهات في حشد الموارد المالية

المعلومات المقدمة مـن خـالل إطـار اإلبـالغ المـالي التـي تـم اعتمادهـا
في المقرر :3/76
)(https://chm.cbd.int/search/financial-reporting
المس ــاعدة اإلنمائي ــة الرس ــمية واإلنف ــاق الع ــام عل ــى الحف ــظ واالس ــتخدام
المســتدام للتنــوع البيولــوجي والــنظم اإليكولوجيــة (مؤشــر لهــدفي التنميــة
المستدامة  -75أ و -75ب)

X

سهولة اإلبالغ عنه

مؤشر معلومات حالة األنواع

Y

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

النمو في سجالت حدوث األنواع التي يمكن الوصول إليهـا مـن خـالل
المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي

X

X

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

اله ـ ـ ـ ـ ـ ــدف  - 79بحل ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،6161إتمـ ــام تحسـ ــين المع ـ ــارف
والقاع ـ ــدة العلمي ـ ــة والتكنولوجي ـ ــات
المتعلق ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــالتنوع البيول ـ ـ ـ ـ ــوجي،
وقيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ووظيفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وحالت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
َ
واتجاهاتــه ،واآلثــار المترتبــة علــى
فقدانـ ـ ــه ،وتقاسـ ـ ــم هـ ـ ــذه المعـ ـ ــارف
والقاع ـ ـ ــدة والتكنولوجي ـ ـ ــات ونقله ـ ـ ــا
وتطبيقها على نطاق واسع.

ع ـ ــدد مخزون ـ ــات األنـ ـ ـواع الت ـ ــي ت ـ ــم
الحفـ ــاظ عليهـ ــا والمسـ ــتخدمة لتنفيـ ــذ
االتفاقية

األنواع الممثلة في نظم قاعدة بيانات التشفير الشـريطي لألنـواع الحيـة
)(Barcode of Life

X

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

اتجاهـ ـ ــات التنـ ـ ــوع اللغـ ـ ــوي وأع ـ ـ ــداد
المتح ـ ـ ـ ـ ـ ــدثين باللغ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األص ـ ـ ـ ـ ـ ــلية
(المقرران  31/76و )75/73

مؤشر التنوع اللغوي

X

X

X

X

Terralingua

X

Barcode of Life
Data Systems

X

X

مؤشر التنمية المستدامة

المؤشر العام

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر المحدد

المرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي
لمعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
البيولوجي )(GBIF

X

 GEO BONخريطة الحياة
IUCN

X
X

X

أمان ـ ـ ــة اتفاقي ـ ـ ــة التن ـ ـ ــوع
البيولوجي

X

X
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متوافر اآلن ) (Xأو قيد التطوير النشط
)(Y

سهولة اإلبالغ عنه

يمكن تقسيم المؤشر العالمي إلنشا
مؤشر وطني أو تجميعه من البيانات
الوطنية

البيانات الوطنية مجمعة لتشكل مؤشر
عالمي

مستخدم في اإلصدارين الثالث والرابع
للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

مؤشر التنمية المستدامة

الهـ ــدف للتغيي ـ ـرات اعتمـ ــادا علـ ــى
تقييمــات االحتياجــات إلــى الم ـوارد
التـ ـ ــي س ـ ـ ــتعدها األط ـ ـ ـراف وتبل ـ ـ ــغ
عنها.

المصدر

أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي

المؤشر العام

المؤشر المحدد
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المقرر - 19/31

التوقعررات العالميررة للتنرروع البيولرروجي والمنبررر الحكررومي الرردولي للعلرروم والسياسررات فرري
مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

إن مؤتمر األطراف،

-3

يقرر البدء في إعداد اإلصدار الخامس من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الذي:
(أ)

ينبغي أن يقدم:

()3

تقري ار نهائيا موج از عن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1111-1133؛

()1

أساسا لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،1111-1133لينظر فيها مؤتمر األطراف
في اجتماعه الخامس عشر؛

(ب)

ينبغي أن يتضمن:

()3

تحليال بحسب كل هدف للتقدم المحرز صوب تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،استنادا إلى
منهجية شفافة ويمكن تكرارها؛

()1

تحليال لمساهمة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي فى أهداف التنمية
المستدامة؛

(ج)

ينبغي أن يرتكز إلى أفضل المعلومات العلمية الرسمية المتوافرة ،مثل ما يلي:

()3

التقارير الوطنية السادسة؛

()1

معلومات من المؤشرات العالمية؛

()1

التقييمات المواضيعية واإلقليمية والعالمية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وأي تحليل لسيناريو يتعلق بهذا األمر ونمذجة التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التي تنفذ كجزء من هذه التقييمات؛

()4

معلومات من االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو وغير ذلك من المنظمات
ذات الصلة؛

()5

المعلومات التي تقدمها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك معلومات عن
مساهمات اإلجراءات الجماعية في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1111-1133؛

()6

ونهج وأدوات حفظ التنوع
نتائج الحوار بشأن "العيش في انسجام مع الطبيعة" ،والرؤى المختلفةُ ،
البيولوجي واستخدامه المستدام؛

()7

تحليل التقدم المحرز في أنشطة بناء القدرات لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 ،1111-1133المشار إليها في المقرر 11/31؛

()8

المعلومات اإلضافية ذات الصلة التي تقدمها األطراف والحكومات األخرى؛

(د)

ينبغي أن يعد بطريقة تتجنب االزدواجية مع العمليات األخرى؛

يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد المالية ،بالتعاون مع األطراف ،والحكومات األخرى والشـعوب
-1
األصــلية والمجتمعــات المحليــة والشــركاء المعنيــين ،إعــداد اإلصــدار الثــاني مــن التوقعــات المحليــة للتنــوع البيولــوجي :مســاهمات
الشــعوب األصــلية والمجتمعــات المحليــة فــي تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي  ،1111-1133الــذي ينبغــي أن يشــمل
معلومات عن:
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ونهج العيش في انسجام مع الطبيعة ،وحسب ما تعترف بها بعض الثقافات
(أ)
المعارف ذات الصلة ،ورؤى ُ
والبلدان ،أمنا األرض؛
الممارسات والتكنولوجيات ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من جانب الشعوب
(ب)
األصلية والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك االستخدام المألوف المستدام؛
-1

يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يعد:

خطة عمل وميزانية مقترحة إلعداد اإلصدار الخامس من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والتقارير
(أ)
والمنتجات ذات الصلة لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيا في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر
لمؤتمر األطراف؛
استراتيجية مشتركة لالتصال مع أمانات المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع
(ب)
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن اإلصدار الخامس من التوقعات العالمية
للتنوع البيولوجي والتقارير والمنتجات ذات الصلة ونواتج المنبر ذات الصلة ،ويدعو أمانة المنبر الحكومي الدولي وأمانات
االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى التعاون في هذا الصدد؛
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

يرحب بقرار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
-4
اإليكولوجية ،في الدورة الرابعة من اجتماعه العام ،في فبراير/شباط  ،6172بإجراء تقييم عالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،المتوقع االنتهاء من إعداده بحلول مايو/أيار  ،6179ويعيد تأكيد أهمية هذا التقييم العالمي لتحليل التقدم المحرز
نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
يرحب أيضا باالنتهاء من إعداد والموافقة على التقييم المنهجي لسيناريوهات ونماذج التنوع البيولوجي
-5
وخدمات النظم اإليكولوجية بواسطة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،وموافقة االجتماع العام للمنبر على الموجز لمقرري السياسات ،ويسلّم باألهمية العالية لهذا التقييم بالنسبة للعمل
في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي ،السيما اإلصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

يشجع األطراف ،ويدعو الحكومات األخرى ،والمنظمات المعنية ،واألوساط العلمية ،وأصحاب المصلحة
-2
والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى مواصلة تطوير واستخدام السيناريوهات والنماذج لدعم صنع القرار وتقييم
السياسات ،والى المساهمة في مزيد من التطوير للسيناريوهات والنماذج على النحو الوارد وصفه في الموجز لمقرري السياسات
بشأن التقييم المنهجي لسيناريوهات ونماذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
يسلم بأهمية توافق السيناريوهات الحتياجات سياسات معينة أو سياقات ق اررات معينة ،بما في ذلك
-1
الستكشاف سيناريوهات السياسات بعد عام  ،6161والنظر في تحسين ،والتطبيق على نطاق أوسع ،طرائق السيناريوهات
التشاركية وعبر النطاقات من أجل تعزيز أهمية واستخدام السيناريوهات اإلقليمية والقطاعية والمواضيعية للتنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية؛
يشجع األطراف ،ويدعو الحكومات األخرى ،والمنظمات المعنية ،بما فيها منظمات التمويل ،إلى دعم
-1
الجهود المبذولة لتنمية القدرات البشرية والتقنية في مجال االحتياجات إلعداد السيناريوهات والنماذج والى تعزيز الوصول الحر
والشفاف إلى أدوات السيناريوهات والنماذج ،فضال عن البيانات المطلوبة إلعدادها واختبارها؛
-9

يدعو األوساط العلمية إلى ما يلي:

معالجة الثغرات الرئيسية في طرائق نمذجة آثار الدوافع وتدخالت السياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات
(أ)
النظم اإليكولوجية التي تم تحديدها في التقييم المواضيعي لسيناريوهات ونماذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
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إعداد ُنهج عملية وفعالة لتقييم وايصال مستويات عدم اليقين المرتبطة بالسيناريوهات والنماذج ،فضال عن
(ب)
النهج على التقييمات وعمليات صنع القرار؛
أدوات لتطبيق هذه ُ
 -71يطلب إلى األمين التنفيذي ويدعو أمانتي المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ إلى دعم المزيد من التعاون المعزز بين
األوساط العلمية المتصلة بهذه الهيئات العاملة في مجال السيناريوهات والنماذج ،فضال عن التعاون مع األوساط العاملة في
مجال رصد التنوع البيولوجي وبياناته ،واألوساط السياساتية؛

 -77يطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،أن تعد ،وفقا للمقرر  ،65/76الفقرة (5ب)،
قائمة بالطلبات لبرنامج العمل الثاني للمنبر ،استنادا إلى المعلومات التي جمعها األمين التنفيذي ،لموافقة مؤتمر األطراف في
اجتماعه الرابع عشر.
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المقرر - 11/31

إن مؤتمر األطراف،

التقييم العلمي للتقدم نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

إذ يشير إلى الفقرة  2من المقرر  ،7/76التي أقر فيها بأن هناك تقدما مشجعا نحو تحقيق بعض العناصر من معظم
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،ولكن لم يكن هذا التقدم كافيا في معظم الحاالت لتحقيق األهداف ما لم تتخذ إجراءات عاجلة
وفعالة لخفض الضغوط على التنوع البيولوجي ومنع استمرار تدهوره،
واذ يحيط علما بأن مثل هذه اإلجراءات يمكن أن تسترشد من تقييم علمي للتقدم نحو تحقيق األهداف،

واذ يدرك دور الهيئة الفرعية للتنفيذ في استعراض التقدم الذي أحرزته األطراف في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي  ،6161-6177ودور الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في إسداء المشورة ،واق ار ار بالواليات المكملة
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ،
يطلب إلى األمين التنفيذي ،رهنا بتوافر الموارد ،أن يعد ،بالتعاون مع أعضاء شراكة مؤشرات التنوع
-7
البيولوجي والشركاء المعنيين اآلخرين ،تقييمات علمية حديثة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي لتنظر
فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف ،مع
التركيز بشكل خاص على األهداف التي أحرز فيها أقل تقدم واالستفادة من البيانات والمؤشرات المتاحة الواردة في المرفق
بالمقرر  ،61/73حسب االقتضاء ،وكذلك مصادر المعلومات األخرى المستخدمة في اإلصدار الرابع من نشرة التوقعات
العالمية للتنوع البيولوجي؛
-6
حققت أقل تقدم.

يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يعد خيارات لتسريع التقدم نحو تحقيق األهداف التي تم تحديد أنها
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المقرر  - 13/31االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية المتصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية
للتنوع البيولوجي  1111-1133والبحوث ذات الصلة

إن مؤتمر األطراف،

إذ يشير إلى االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية المحددة في التوصية  7/71الصادرة عن الهيئة الفرعية وفي الفقرات
 74إلى  72من المقرر  7/76الصادر عن مؤتمر األطراف،
يرح ــب ب ــالجهود الجاري ــة الت ــي تب ــذلها المنظم ــات الشـ ـريكة ل ــدعم األطـ ـراف ف ــي معالج ــة االحتياج ــات العلمي ــة
-7
والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177؛
يرحب أيضا بنتائج المنتدى الثالث للعلم في خدمـة التنـوع البيولـوجي
-6
في كانكون ،ويدعو األطراف إلى االستفادة من تلك النتائج؛

269

والتـزام المجتمـع العلمـي الـذي اجتمـع

-3

يرحب كذلك بتعاون األطراف مع المنظمات ذات الصلة لتعزيز نظم رصد التنوع البيولوجي؛

-5

يطلب إلى األمين التنفيذي:

يرحب بالتوقعات العالمية لمعلومات التنوع البيولوجي ،واذ يشـير إلـى الفقـرة  3مـن المقـرر  ،77/1والفقـرة 73
-4
270
مـن المقـرر  ،6/77واإلجـراء  2مـن اسـتراتيجية بنـاء القــدرات للمبـادرة العالميـة للتصـنيف ،يـدعو األطـ ارف والمنظمـات المعنيــة
إلــى مواصــلة النهــوض بالحصــول الحــر علــى البيانــات ذات الصــلة بــالتنوع البيولــوجي والشــفافية فــي وضــع المصــفوفة المســتمدة
منها ،وأن تنظر لهذا الغرض ،حسب مقتضى الحال ،في اإلرشادات الطوعية المرفقة بهذا المقرر؛
أن يواصل التعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم
(أ)
اإليكولوجية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وغير ذلك من الشركاء لتعزيز التطوير المنسق للبوابات الحالية لتيسير الحصول على
أدوات ومنهجيات دعم السياسات ،فضال عن د ارسـات الحالـة ذات الصـلة وتقييمـات اسـتخدام هـذه األدوات وفعاليتهـا ،مـع م ارعـاة
القدرات المختلفة واإلمكانيات الخاصة بالبلدان؛
أن يتعاون مـع المنظمـات ذات الصـلة لتعزيـز األدوات والمنهجيـات الالزمـة لتقيـيم مسـاهمة الشـعوب األصـلية
(ب)
والمجتمعات المحلية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،واتاحة هذه األدوات والمنهجيات من خالل آلية غرفة تبـادل
المعلومات التابعة لالتفاقية وبوسائل أخرى؛
أن يتعاون مع المنظمات ذات الصلة فـي تجميـع معلومـات عـن أدوات دعـم تنفيـذ الخطـة االسـتراتيجية للتنـوع
(ج)
البيولــوجي  ،6161-6177بمــا فــي ذلــك تلــك المجــاالت الت ـي جــرى فيهــا تحديــد الثغ ـرات ،وعلــى وجــه الخصــوص ط ارئــق تقيــيم
الــدوافع وراء تغيــر الســلوك والح ـواجز الناشــئة عنهــا ،واســتراتيجيات التســويق االجتمــاعي ،وتقنيــات اإلش ـراك والعمليــات التشــاركية
واآللي ــات الرامي ــة إل ــى تعزيـــز وض ــع الحـ ـوافز االجتماعيـ ــة واألخالقي ــة واالقتص ــادية ،م ــع م ارعـ ــاة الفـــروق الثقافي ــة واالجتماعيـ ــة
االقتصادية فيما بين البلدان واألقاليم ،للناس من أجل االدارة المستدامة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ووظائفها؛
أن يدعو األطراف ،وخاصة البلدان النامية ،إلى تقديم معلومات عن أولوياتها واحتياجاتها ذات الصـلة بتنفيـذ
( د)
المادة  76من االتفاقية ،وتجميع هذه المعلومات إلرشاد العمل في المستقبل في إطار االتفاقية؛
أن يضع ،من خـالل فريـق االتصـال المعنـي باالتفاقيـات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي وبالتعـاون مـع المنظمـات
( ه)
المعنية األخرى ،اجراءات إلطار تعاوني معزز إلرشاد عمل االتفاقيات وشركائها ولمساعدة األطراف في تحقيق الهـدف  76مـن
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،رهنا بتوافر الموارد ،وتقـديم اإلجـراءات إلـى الهيئـة الفرعيـة فـي اجتمـاع يعقـد قبـل االجتمـاع ال اربـع
عشر لمؤتمر األطراف؛
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أن يقدم تقري ار عما جاء أعاله إلى الهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة فـي اجتمـاع يعقـد قبـل
(و)
االجتماع الرابع عشر لألطراف؛
-2

يشجع األطراف على:

مواص ــلة العم ــل عل ــى تحدي ــد احتياجاته ــا م ــن الرص ــد والتقي ــيم والبح ــوث ف ــي مج ــال التن ــوع البيول ــوجي وتنفي ــذ
(أ)
المشروعات على المستوى الوطني؛
تعزيـز الجهــود القطريـة لـربط العلــوم والسياسـات ،بمــا فــي ذلـك مــن خـالل زيــادة وتعزيــز االتصـال بــين مــوردي
(ب)
البيانات ومستخدميها ،بما في ذلك صناع القرار ،لتحسين عملية صنع القرار؛
االس ــتفادة الكامل ــة لتب ــادل المعلوم ــات م ــن آلي ــة غرف ــة تب ــادل المعلوم ــات ،الس ــيما فيم ــا يتعل ــق ب ــالفقرة  4م ــن
(ج)
اإلرشادات الطوعية لتحسين إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي؛
(د)

توفير الدعم لرصد وتقييم التنوع البيولوجي وتنفيذ المشروعات ،والبحوث؛

زيـ ــادة الجهـ ــود الوطنيـ ــة واإلقليميـ ــة والعالميـ ــة ذات الصـ ــلة بـ ــالنهوض بب ـ ـرامج البحـ ــوث ذات الصـ ــلة بأهـ ــداف
( ه)
االتفاقية ،مع مراعاة المادة  76من االتفاقية والهدف  79من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
(و)

زيادة التوعية بالمبادرة العالمية للتصنيف وتنفيذ استراتيجيتها لبناء القدرات (المقرر )69/77؛

دعم وضع ،بمساعدة الشبكة الدولية للتشفير الخطي للحياة ،حسـب مقتضـى الحـال بشـأن التكنولوجيـا القائمـة
(ز)
علــى تسلســل الحمــض النــووي (التشــفير الخطــي للحمــض النــووي) ومــا يـرتبط بهــا مــن مكتبــات مرجعيــة للتشــفير الخطــي للحمـض
النووي لمجموعات تصنيف الكائنات ذات األولوية ،للنهوض بتطبيـق هـذه التقنيـات لحفـظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه المسـتدام،
ودع ــم أنش ــطة بن ــاء الق ــدرات ذات الص ــلة ،بم ــا ف ــي ذلـ ـك الت ــدريب األك ــاديمي ذي الص ــلة ،حس ــب مقتض ــى الح ــال ،ع ــالوة عل ــى
االجرائين االستراتيجيين  3و 4في استراتيجية بناء القدرات للمبادرة العالمية للتصنيف؛
مواصــلة تعزيــز التوعيــة عــن دور نظــم المعــارف التقليديــة والعمــل الجمــاعي للشــعوب األصــلية والمجتمعــات
(ح)
المحلية لتكملة المعارف العلمية دعما للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177؛
(ط)
بالتصنيف.

أن يأخ ــذ ف ــي االعتب ــار العم ــل المه ــم ال ــذي تض ــطلع ب ــه الش ــعوب األص ــلية والمجتمع ــات المحلي ــة المتعلـــق

مرفق
إرشادات طوعية لتحسين إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات ذات الصلة
بالتنوع البيولوجي
تعزيز فرص الوصول الحر للبيانات من خالل الحوافز السياساتية .ما زال رفض تقاسم البيانات العلمية المستمدة من
-7
البحوث يمثل حاج از ثقافيا كبي ار أمام الحصول على بيانات التنوع البيولوجي .ويمكن للقواعد والحوافز التي تضعها الحكومات
أن تحفز على ثقافة ال حصول الحر ،وذلك مثال من خالل طلب نشر جميع البيانات التي يتم الحصول عليها من خالل
المشروعات البحثية الممولة بصورة عامة ،باستخدام ترخيص البيانات المفتوحة للتمكين من إعادة استخدامها مع بعض القيود
المحتملة.
النهوض باستخدام المعايير العامة للبيانات .الواقع أن بيانات التنوع البيولوجي ال يمكن الحصول عليها إال في حالة
-6
التعبير عنها باستخدام معايير المعلومات المقبولة عادة ،مما يمكن من إدراج واسترجاع مجموعات البيانات من مختلف أنواع
قرائن التنوع البيولوجي – بما في ذلك على سبيل المثال العينات من مجموعات التاريخ الطبيعي ،والمالحظات الميدانية وبيانات
االستشعار عن ُبعد .ويمكن للحكومات أن تتولى القيادة من خالل اإلصرار على أن تستخدم جميع بيانات التنوع البيولوجي من
برامج الرصد والبحوث العامة معايير توافق عليها بعض الهيئات مثل معايير معلومات التنوع البيولوجي (.)www.tdwg.org
االستثمار في رقمنة مجموعات التاريخ الطبيعي .تحتوى متاحف التاريخ الطبيعي ومراكز األعشاب على ثروة من
-3
المعلومات التي توثق التنوع البيولوجي من األيام األولى الستكشاف العالم الطبيعي حتى أنشطة الجمع األخيرة .وفي حين أنه
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قد تم رقمنة الماليين من العينات وأصبحت مفتوحة للباحثين عن طريق االنترنت ،ما زال هناك الكثير من المجموعات التي لم
يتم رقمنتها أو أنها غير متاحة إال بصورة جزئية الكترونيا .واالستثمار في عملية الرقمنة ،باستخدام األموال العامة أو بتجميع
المنح من القطاع الخاص أو المؤسسات الخيرية سوف يحقق عائدات من خالل خفض الوقت الالزم للباحثين للحصول على
البيانات والمعلومات من مؤسسات متفرقة.
إنشا مرافق وطنية لمعلومات التنوع البيولوجي .تتطلب عملية الحصول الفعال على بيانات ومعلومات التنوع
-4
البيولوجي توافر التنسيق على المستوى الوطني لترويج وتيسير تبادل البيانات من جانب أصحاب المصلحة المتنوعين،
باستخدام المعايير المالئمة وأفضل الممارسات في مثل هذه المسائل مثل جودة البيانات .ويمكن أن يتحقق ذلك على أفضل
وجه من خالل منح تفويض لمؤسسة وطنية مالئمة بالقيام بتنسيق مثل هذه األنشطة بين الحائزين على بيانات التنوع البيولوجي
ومستخدميها في البلد .وسوف يساعد توافر هيكل حوكمة شامل "لمرافق معلومات التنوع البيولوجي" هذه في تحقيق الحيادية
لوحدة التنسيق والتغلب على التردد في تبادل البيانات فيما بين مؤسسات معينة .ويقدم المرفق العالمي لمعلومات التنوع
البيولوجي إرشادات بشأن إنشاء هذه الوحدات استنادا إلى نموذجه بشأن "وحدات المشاركين".
تعزيز القدرات الوطنية في مجال معلومات التنوع البيولوجي .يتطلب الحصول المحسن على بيانات ومعلومات التنوع
-5
البيولوجي توافر قاعدة من المهنيين في المؤسسات المعنية تكون على دراية باألدوات وأفضل الممارسات الالزمة لتوليد البيانات
المرقمنة وادارتها ونشرها واستخدامها .ويمكن للحكومات بناء وتعزيز هذه القدرات من خالل دعم برامج التدريب وحلقات العمل
التي تديرها مختلف الشبكات الوطنية واإلقليمية والعالمية ،ومن خالل وضع مشروعات لتمويل برامج تعزيز القدرات يديرها
المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي وغيره من الشبكات.
إشرام الجمهور العام في رصد التنوع البيولوجي من خالل شبكات علوم المواطن .أصبحت البيانات المستمدة من
-2
عمليات رصد العالم الطبيعي من خالل "العلماء من المواطنين" المتطوعين مصد ار لألدلة تتزايد أهميته للبحوث والسياسات ذات
الصلة بالتنوع البيولوجي .ويساعد الدعم الذي يقدم لهذه المبادرات ،بما في ذلك عمليات التحقق من البيانات وحفظ البيانات
الناشئة عن ذلك ،وادراج شبكات المتطوعين في المرافق الوطنية لمعلومات التنوع البيولوجي في كل من زيادة الوعي العام
بالتنوع البيولوجي (دعما للهدف  7من أهداف أيشي) وتوسيع نطاق قاعدة األدلة للبحوث والق اررات.
التشجيع على تبادل البيانات من القطاع الخاص .تعتبر بيانات التنوع البيولوجي التي تتولد خالل عمليات تقييم
-1
األثر البيئي مصد ار قيما للقرائن المفيدة في إعادة استخدامها في البحوث ووضع القرار بعد ذلك .وتظل عمليات تقييم األثر
البيئي المحددة للبيانات الرئيسية (مستوى األنواع) بعيدة عن األنظار حتى عندما تنشر تقارير الخبراء االستشاريين ،وناد ار ما
يتم تبادلها في أشكال تجعل من الممكن الحصول عليها لالستخدام في المستقبل .ويمكن أن تساعد الهيئات التنظيمية على
المستويين الوطني ود ون الوطني في اإلفراج عن هذه البيانات بأن يطلب من واضعيها نشرها باستخدام أشكال معيارية للبيانات
المفتوحة ،كجزء من عملية الموافقة على التخطيط.
إنشا منابر وطنية الكتشاف البيانات وعرضها واستخدامها .قد ترغب الحكومات من أجل تحقيق أقصى أثر من
-1
البيانات المجمعة ،إنشاء منابر على الويب ووسائل لعرض البيانات التي تلبي االحتياجات واألولويات الوطنية .ويمكن "حصاد"
البيانات التي تتبادلها المؤسسات في بلد ما بصورة تزامنية من خالل البوابات الوطنية واإلقليمية والعالمية ،مع إمكانية البوابات
الوطنية من إعادة "توطين" البيانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي القطري المتبادل من مؤسسات في الخارج .ويمكن أن يساعد
ذلك في بيان قيمة تبادل البيانات ألصحاب المصلحة الوطنيين ومستخدمي البحوث ،فضال عن توفير منبر تعليمي للمواطنين
لزيادة الفهم بالتنوع البيولوجي في بلدهم .ويمكن أن تساعد الشبكات التعاونية على المستويات اإلقليمية والعالمية البلدان في
تحديد وتطبيق التكنولوجيات المالئمة إلنشاء هذه المنابر.
تحليل ثغرات البيانات والمعلومات لترتيب أولوية تعبئة البيانات الجديدة .تعتبر عملية تحسين الحصول على بيانات
-9
ومعلومات التنوع البيولوجي عملية تراكمية ولن تستطيع تعبئة جميع مصادر القرائن المحتملة .ويمكن للحكومات أن ترتب
أولويات االستثمارات في أنشطة تعبئة البيانات من خالل استخدام األدوات والمنهجيات الناشئة في تحديد الثغرات ،استنادا إلى
التغطية التصنيفية والزمنية والمكانية أو االحتياجات السياساتية ،مثل التقييمات المواضيعية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية.
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 -71المشاركة في الشبكات اإلقليمية والعالمية ودعمها لتعبئة البيانات والحصول عليها .يستحيل على أي بلد بمفرده،
بالنظر إلى الطابع عبر الوطني للتنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية تحسين الحصول على بيانات ومعلومات التنوع البيولوجي
ذات الصلة دون إشراك مبادرات تبادل البيانات على المستويات اإلقليمية والعالمية .ومشاركة هذه الشبكات واالستثمار فيها
ي حقق منافع مشتركة لن تنشأ عن االستثمارات الوطنية الخالصة .وعلى المستوى العالمي ،من شأن الدعم المستمر من
الحكومات لشبكات مثل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي ،ونظام المعلومات البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطات
) (OBISوالفريق المعني برصد التنوع البيولوجي في شبكة رصد األرض ) (GEO-BONأن يساعد هذه المنافع لكي يتم دمجها
وزيادتها لجميع األطراف.

CBD/COP/DEC/XIII/25
Page 294

المقرر  - 11/31إدارة االتفاقية وميزانية الصناديق االستئمانية لالتفاقية

إن مؤتمر األطراف،

ألف  -ميزانية برنامج العمل المتكامل لألمانة

إذ يشير إلى مقرره  ،36/76والمقرر  1/1الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة
للسالمة األحيائية في اجتماعه السابع ،والمقرر  73/7الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها،
يرحب باعتماد جمعية األمم المتحدة للبيئة القرار  71/6بشأن العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية
المتعددة األطراف التي قدم لها خدمات األمانة،
يقرر اعتماد برناج عمل متكامل وميزانية متكاملة التفاقية التنوع البيولوجي ،وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
-7
وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع؛
يقرر أيضا تقاسم جميع تكاليف خدمات األمانة بين االتفاقية ،وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا بنسبة
-6
 1:72:12لفترة السنتين 6171-6171؛
يعتمد ميزانية برنامجية أساسية ) (BYلالتفاقية بمبلغ  7319541111دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لعام 6171
-3
وبمبلغ  7416131211دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لعام  ،6171وهو ما يمثل  12في المائة من الميزانية المتكاملة البالغة
 7113271211دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لعام  6171و 71,194,611دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لعام 6171
لالتفاقية والبروتوكولين ،لألغراض المذكورة في الجدولين  -7أ و -7ب أدناه؛
المعزز لألمانة ويرحب بمساهمتها بمبلغ 715931251
يُعرب عن تقديره لكندا بوصفها البلد المضيف على دعمها
-4
ّ
المقدمة من البلد المضيف ،كندا ،ومقاطعة كيبيك لتغطية
دوالر كندي لسنة  ،6171وبمبلغ  712111114دوالر كندي لسنة ،6171
ّ
صصت على أساس معدل  1:72:12لتعويض االشتراكات من األطراف في
نفقات إيجار المقار وتكاليف األمانة المرتبطة بها ،والتي ُخ ِّ
االتفاقية ،وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا ،على التوالي ،لفترة السنتين 6171-6171؛
-5

يعتمد جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقات لعام  6171و  6171على النحو الوارد في الجدول  2أدناه؛

يالحظ أن االستع راض الوظيفي المتعمق لألمانة لم يستكمل في الوقت المناسب ولذلك ،فإن التقرير الكامل للخبير
-2
271
االستشاري المستقل بشأن تحليل الوظائف الفردية لم يتم تبادله مع مكتب مؤتمر األطراف وفقا للتوصية  73/7للهيئة الفرعية للتنفيذ؛
يحيط علما بنتائج االستعراض الوظيفي وترقية وظيفة من الدرجة الفنية  P-3إلى  P-4وأربع وظائف  P-4إلى
-1
مناصب اإلدارة  ،P-5ويرحب بالهيكل الجديد لألمانة ،الذي ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من أوجه التآزر والفاعلية؛
يحيط علما بالجدول  6بشأن مالك الموظفين اإلرشادي لألمانة لفترة السنتين  2018-2017المستخدم ألغراض
-1
حساب التكاليف من أجل وضع الميزانية العامة؛

يأذن لألمين التنفيذي ،في إطار قواعد ولوائح األمم المتحدة ،ودون المساس بأي مقرر يصدره مؤتمر األطراف في
-9
اجتماعه الرابع عشر ،تعديل مستويات مالك الموظفين وأعدادهم ،وهيكل األمانة ،شريطة أن تظل التكلفة اإلجمالية ألمانة االتفاقية
وبروتوكوليها في حدود جدول مالك الموظفين اإلرشادي وأال تكون هناك زيادات ناجمة عن ذلك في تكاليف الموظفين في الميزانية
المتكاملة في فترات السنتين في المستقبل ،واإلبالغ عما يط أر من تعديالت إلى األطراف في االتفاقية وبروتوكوليها في اجتماعاتها
القادمة؛
 -71يقرر تخصيص مبلغ  3951111دوالر من دوالرات الواليات المتحدة من فائض ميزانية التشغيل لفترة السنتين
 6172-6175يمكن السحب منه ،إذا رأى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،أن هناك ظروف استثنائية نشأت خالل
التحضير لالجتماعات القادمة لألطراف في االتفاقية وبروتوكوليها ،ويدعو المدير التنفيذي ،في حالة اقتناعه بالحاجة إلى هذا السحب
271
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وتوافقه مع القواعد واللوائح المالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،أن يأذن لألمين التنفيذي بالسحب من األموال المرصودة وتقديم تقرير
مباشر إلى األطراف في االتفاقية واألطراف في البروتوكولين في اجتماعاتها القادمة؛
 -77يأذن لألمين التنفيذي الدخول في التزامات حتى مستوى الميزانية المعتمدة ،مع السحب من الموارد النقدية المتاحة،
بما في ذلك األرصدة غير المنفقة ،واالشتراكات المرّحلة من الفترات المالية السابقة ،واإليرادات المتنوعة؛

 -76يأذن أيضا لألمين التنفيذي نقل الموارد فيما بين البرامج بين كل بند من بنود االعتماد الرئيسية المحددة في الجدول
-1أ أدناه حتى  15في المائة كقيمة إجمالية من مجموع الميزانية البرنامجية ،بشرط وضع حد إضافي بنسبة  25في المائة كحد أقصى
لكل بند؛
 -73يعرب عن قلقه إزاء تأثير نظام أوموجا على عمليات األمانة في فترة السنتين  ،6172-6175ويأمل أن منافعه
المحتملة سيتم تحقيقها في فترة السنتين القادمة؛
 -74يدعو جميع األطراف في االتفاقية إلى مالحظة أن االشتراكات في الميزانية البرنامجية األساسية ( BYو BGو)BB
تستحق في  7يناير من السنة التي ُحددت فيها ميزانية تلك االشتراكات ،ودفع هذه االشتراكات على وجه السرعة ،ويحث األطراف التي
بوسعها سداد االشتراكات على القيام بذلك بحلول  37ديسمبر/كانون األول  6172للسنة التقويمية  6171وبحلول  7أكتوبر/تشرين
األول  6171للسنة التقويمية  ،6171وفي هذا الصدد ،يطلب إخطار األطراف بمبلغ اشتراكاتها المستحقة في وقت مبكر من السنة
السابقة على سنة استحقاق سداد االشتراكات؛
 -75يالحظ مع القلق أن عددا من األطراف في االتفاقية وبروتوكوليها لم يسدد اشتراكاته في الميزانيات األساسية
(الصناديق االستئمانية  BYو BGو )BBلعام  6172وسنوات سابقة ،بما في ذلك األطراف التي لم تسدد اشتراكاتها من قبل على
اإلطالق ،ويالحظ أيضا أنه ،وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي اعتمدتها األمم المتحدة 272،ستظل المتأخرات المقدرة
بمبلغ  1591411دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لالتفاقية ،و 7331349دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لبروتوكول قرطاجنة،
و 21699دوالر من دوالرات الواليات المتحدة لبروتوكول ناغويا قائمة حتى نهاية عام  ،6172وسيتعين اقتطاعها من رصيد الصندوق
لتغطية الدين المشكوك في تحصيله ومن ثم لن يكون من الممكن استخدامها لصالح جميع األطراف المعنية؛
 -72يحث األطراف التي لم تسدد بعد اشتراكاتها في الميزانيات األساسية (الصناديق االستئمانية  BYو BGو )BBلسنة
 6175والسنوات السابقة على سدادها دون إبطاء أو شروط ،ويطلب إلى األمين التنفيذي نشر معلومات حول حالة االشتراكات في
الصناديق االستئمانية لالتفاقية (الصناديق  BYو BGو BBو BEو BHو BXو BZو )VBوتحديثها بانتظام ألعضاء مكاتب
االتفاقية وبروتوكوليها حتى يتمكنوا من تقديم معلومات عن االشتراكات غير المسددة وعواقبها في االجتماعات اإلقليمية؛

 -71يؤكد أنه بالنسبة لالشتراكات المستحقة في  1يناير/كانون الثاني  6115وما بعده ،فإن األطراف التي تتأخر في
سداد اشتراكاتها لمدة سنتين أو أكثر ،لن تكون مؤهلة لالنضمام إلى عضوية مكاتب االتفاقية ،أو بروتوكوليها أو الهيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتقنية والتكنولوجية ،أو لترشيح عضو في لجنة االمتثال ،ويقرر أن ينطبق ذلك فحسب في حالة األطراف التي هي من غير
أقل البلدان نموا أو الدول الجزرية الصغيرة النامية؛
 -71يأذن لألمين التنفيذي إبرام ترتيبات مع أي طرف يتأخر في سداد اشتراكاته لمدة سنتين أو أكثر إلبرام اتفاق متبادل
على "جدول زمني للسداد" لهذا الطرف من أجل تسوية جميع متأخراته المتبقية في غضون ست سنوات وفقا للظروف المالية للطرف
المتأخر في السداد ،وسداد االشتراكات مستقبال بحلول موعد استحقاقها ،واإلبالغ عن تنفيذ أي من هذه الترتيبات إلى المكتب في
اجتماعه القادم والى مؤتمر األطراف؛
 -79يقرر أن الطرف الذي يعقد ترتيبا متفقا عليه وفقا للفقرة  71أعاله ويحترم تماما أحكام هذا الترتيب لن يخضع
ألحكام الفقرة  71أعاله؛
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 -61يطلب إلى األمين التنفيذي ويدعو رئيس مؤتمر األطراف ،عن طريق خطاب مشترك موقع عليه ،إلى إخطار
األطراف التي تأخرت في سداد اشتراكاتها ويدعوها التخاذ إجراءات في الوقت المناسب ،ويشكر األطراف التي استجابت بطريقة إيجابية
لسداد اشت اركاتها المتبقية؛
 -67يالحظ أن الصناديق االستئمانية لالتفاقية وبروتوكوليها ( BYو BGو )BBينبغي تمديدها لفترة سنتين تبدأ من
 1يناير/كانون الثاني  2018وتنتهي في  31ديسمبر/كانون األول  ،6179ويطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
الحصول على موافقة جمعية األمم المتحدة للبيئة على تمديد هذه الصناديق؛
 -66يقرر تعزيز النهج المتكامل للتنفيذ داخل األمانة عن طريق دمج الصناديق االستئمانية للمساهمات الطوعية
اإلضافية دعما لألنشطة المعتمدة لالتفاقية وبروتوكوليها ( BEو BHو )BXحتي يمكن استخدام الموارد للمشروعات المستهدفة في
أكثر من صك واحد ،وفي هذا الخصوص ،يقرر أن المساهمات الطوعية الجديدة لألنشطة ينبغي وضعها في الصندوق االستئماني
 ،BEويطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الحصول على موافقة جمعية األمم المتحدة للبيئة على تغيير اسم
الصندوق االستئماني المد مج إلى "الصندوق االستئماني الطوعي الخاص للمساهمات دعما لألنشطة اإلضافية المعتمدة التفاقية التنوع
البيولوجي وبروتوكوليها"؛
 -63يقرر أن الصندوق االستئماني  VBينبغي أن يتاح لتيسير مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمل
االتفاقية وبروتوكوليها ،ويطلب إلى ا لمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الحصول على موافقة جمعية األمم المتحدة للبيئة على
تغيير اسم الصندوق االستئماني  VBإلى "الصندوق االستئماني الطوعي الخاص للمساهمات لتيسير مشاركة الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية"؛

 3أدناه؛

-64

يعرب عن موافقته على تقديرات التمويل لما يلي:

(أ)

الصندوق االستئماني  BEلألنشطة اإلضافية المعتمدة لالتفاقية وبروتوكوليها للفترة  6161-6171الوارد في الجدول

الصندوق االستئماني الطوعي الخاص ) (BZلتيسير مشاركة البلدان النامية األطراف ،السيما أقل البلدان نموا
(ب)
والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،للفترة  ،6161-6171الوارد في الجدول 4
أدناه؛
الصندوق االستئماني  VBلتيسير مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عملية االتفاقية وبروتوكوليها
(ج)
للفترة  ،6161 -6171الوارد في الجدول  5أدناه؛
 -65يالحظ أن الصناديق االستئمانية الطوعية ( BEو BZو )VBلالتفاقية وبروتوكوليها ينبغي تمديدها لفترة أربع سنوات
تبدأ في  7يناير/كانون الثاني  6171وتنتهي في  37ديسمبر/كانون األول  ،6167ويطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة الحصول على موافقة جمعية األمم المتحدة للبيئة على تمديدها؛
 -62يعرب عن تقديره للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على رده اإليجابي للطلب الوارد في الفقرة  5من قرار
جمعية األمم المتحدة للبيئة  ،71/6في التنازل عن تكاليف دعم البرامج على المساهمات الطوعية للمشاركة من الصندوقين االستئمانيين
 BZو ، VBعلى أساس استثنائي لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف ،واالجتماع الثامن لألطراف في بروتوكول ناغويا للسالمة
األحيائية واالجتماع الثاني لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع؛
 -61يدعو المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلى االستمرار في هذا الترتيب االستثنائي للصندوقين االستئمانيين
 BZو VBنظ ار ألن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي تستوفي المعايير المنصوص عليها في القرار  ،71/6وهي أن ترتيب المشاركة يتم
من جانب موظفين إداريين ممولين من الميزانية التشغيلية لتكاليف دعم البرامج؛
 -61يحيط علما مع القلق ،وعلى أساس استثنائي ،ويقر باستخدام األمين التنفيذي للمدخرات ،واألرصدة غير المنفقة من
الفترات المالية السابقة واإليرادات المتنوعة بمبلغ  5441111دوال ار من دوالرات الواليات المتحدة من الصندوق االستئماني  ،BYوالتي
انفق منها حتي اليوم مبلغ يقدر بحوالي  6431171دوال ار من دوالرات الواليات المتحدة لتمويل مشاركة األطراف من البلدان النامية،
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والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،وكذلك األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،في االجتماع الثالث
عشر لمؤتمر األطراف؛

 -69يالحظ أنه بموجب الفقرة (1أ) من القواعد المالية 273،ينبغي فقط أن يتلقى مؤتمر األطراف واجتماعات األطراف في
البروتوكولين مقترحات الميزانية ،وأنه بموجب الفقرة (1ب) ،يمكن فقط أن يتخذ مؤتمر األطراف واجتماعات األطراف في البروتوكولين
ق اررات بخصوص الميزانية ،وأنه في حالة عدم وجود اتفاق بشأن الفقرة  72من القواعد نفسها ،يمكن اتخاذ هذه الق اررات فقط بالتوافق
العام لآلراء في وجود ثلثي األطراف؛

 -31يذ ّكر األمين التنفيذي بعدم طرح مقترحات لقرار إلى أي مكتب عن استخدام المدخرات ،واألرصدة غير المنفقة أو
اإليرادات المتنوعة من أي صندوق استئماني لالتفاقية أو بروتوكوليها نظ ار ألن المكاتب ال يمكنها أن تأذن لألمين التنفيذي بالتصرف
في شؤون الميزانية؛
 -37يطلب إلى األمين التنفيذي عدم القيام بأي التزامات أخرى من تخصيص المبلغ  5441111دوال ار من دوالرات
الواليات المتحدة الوارد وصفه في الفقرة  61أعاله وأن يضمن أن األرصدة غير المستخدمة تظل غير مقيدة في الصندوق االستئماني
BY؛
 -36يشير إلى المادة  31من النظام الداخلي لالتفاقية ،ويشدد على الحاجة إلى حضور طائفة عريضة من األطراف
اجتماعات األطراف في االتفاقية وبروتوكوليها ،والسيما للوصول إلى مستوى ثلثي األطراف الحاضرة الالزم للحصول على النصاب
القانوني لالجتماع ،مما يسمح باتخاذ الق اررات؛
 -33يعيد التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة لألطراف من البلدان النامية ،السيما أقل البلدان نموا والدول
الجزرية الصغيرة النامية ،فضال عن األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،في اجتماعات االتفاقية وبروتوكوليها ،وفي هذا
السياق ،يطلب إلى األمين التنفيذي مراعاة المقررات ذات الصلة لمؤتمر األطراف واجتماعات األطراف في بروتوكوليها بشأن
االجتماعات المتزامنة وبشأن تحسين فاعلية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوليها؛
 -34يالحظ مع القلق أن مشاركة البلدان النامية ،والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،فضال عن
األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،قد تأثرت سلبا بنقص التمويل المستدام والذي يمكن التنبؤ به؛
 -35يدعو األطراف من البلدان النامية واألطراف األخرى التي هي في وضع يسمح لها بالقيام بذلك ،بما في ذلك في
سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،إلى زيادة اشتراكاتها على نحو كبير في الصندوق االستئماني  BZعلى أساس طوعي وضمان
الوفاء بتعهداتها في وقت مبكر من االجتماعات للسماح بالمشاركة الكاملة والفعالة؛
 -32يطلب إلى األم ين التنفيذي استكشاف إمكانية المشاركة على نحو رسمي مع القطاع الخاص في دعم الصندوق
االستئماني  BZلمشاركة البلدان النامية ،من أجل تطوير الوسائل لضمان شفافية مساهمات القطاع الخاص وتجنب ظهور التأثير ،وفقا
للمبدأ  71من االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،وذلك لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني واتخاذ قرار في االجتماعات القادمة
لألطراف في االتفاقية وبروتوكوليها؛
 -31يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي تذكير األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق االستئماني الطوعي الخاص
) (BZقبل ستة أشهر على األقل من االجتماعات العادية لالتفاقية وبروتوكوليها واصدار دعوات مبكرة للجهات المانحة األخرى لتقديم
مساهمات؛
 -31يطلب كذلك إلى األمين التنفيذي أن يستمر ،بالتشاور مع المكاتب ،في رصد توافر المساهمات الطوعية إلى
الصندوق االستئماني الطوعي الخاص ) (BZبهدف السماح لألعضاء في تلك المكاتب بلفت انتباه األطراف األعضاء والجهات
المانحة المحتملة ،إلى أي عجوزات في المساهمات ،في أقاليمها ،حسب االقتضاء؛

273

انظر المقرر  ،7/3التذييل الصادر عن مؤتمر األطراف.
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 -39يشير إلى طلب الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول 274بإعداد مقترح الستعراض وتحديث المبادئ التوجيهية
الحالية المنصوص عليها في إجراء تخصيص التمويل 275من الصندوق االستئماني  BZلتيسير مشاركة األطراف في عملية االتفاقية،
ويحث األمين التنفيذي على إعداد مشروع توصية لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني لمقرر محتمل في االجتماعات
القادمة لألطراف في االتفاقية وبروتوكوليها؛
 -41يطلب إلى األمين التنفيذي أن يعد تقريرا ،لتقديمه إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وفقا لقرار جمعية
األمم المتحدة للبيئة  ،71/6الفقرة  ، 3ولنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ بهدف اتخاذ قرار ممكن في االجتماعات القادمة لألطراف في
االتفاقية وبروتوكوليها بشأن:
(أ)

حالة المساهمات في الصندوق الطوعي الخاص  BZعبر فترات السنتين األربع الماضية؛

مستوى مشاركة األطراف من البلدان النامية ،والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،فضال عن
(ب)
األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،في اجتماعات االتفاقية وبروتوكوليها في كل من فت ارت السنتين هذه وتأثيرات العجوزات
في المساهمات على حضور جميع األطراف المؤهلة واألطراف من البلدان النامية ،وأقل البلدان نموا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية
واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتفالية ،على نحو منفرد؛
االنعكاسات الممكنة على التشغيل الفعال الجتماعات األطراف في االتفاقية وبروتوكوليها ،بما في ذلك االجتماعات
(ج)
المفتوحة العضوية المنعقدة بين الدورات؛
 -47يرحب بدعوة جمعية األمم المتحدة للبيئة للهيئات الرئاسية لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يديرها برنامج
األمم المتحدة للبيئة إلى أن تتبادل فيما بينها الممارسات الجيدة فيما يتعلق بإدارة موارد ميزانياتها ومواردها البشرية ،ويطلب تقري ار من
برنامج األمم المتحدة للبيئة ،مع البناء على أمور من بينها التقرير المطلوب في الفقرة  41أعاله بمجرد استكماله من األمين التنفيذي،
للسماح بإجراء مناقشة في الدورة الثالثة لجمعية األمم المتحدة للبيئة ،إذا قرر ذلك مكتبها ،في وجود رؤساء مؤتمر األطراف في جميع
االتفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يديرها برنامج األمم المتحدة للبيئة ،بشأن المشاكل المشتركة في إيجاد تمويل مستقر ويمكن
التنبؤ به لتمكين عدد أكبر من المشاركين من البلدان النامية ،والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية واألطراف التي
تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،من حضور اجتماعات األطراف في مختلف االتفاقات البيئية المتعددة األطراف وهيئاتها الفرعية
المفتوحة العضوية؛
 -46يحث جميع األطراف في االتفاقية ،ويدعو الدول التي ليست طرفا في االتفاقية والدول التي ليست طرفا في
البروتوكولين ،فضال عن المنظمات الحكومية ،والحكومية الدولية وغير الحكومية وغيرها ،بما في ذلك القطاع الخاص ،على المساهمة
في الصناديق االستئمانية الطوعية لالتفاقية وبروتوكوليها؛
 -43يطلب إلى األمين التنفيذي أن يعد ويقدم برنامج عمل متكامل منقح لالتفاقية وبروتوكوليها للفترة  ،6166-6179مع
تحديد أمور من بينها ،األهداف التشغيلية ،والنتائج المتوقعة والموارد الالزمة بهدف السماح بإدارة تستند إلى تحقيق النتائج؛

 -44يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يعد ويقدم ،ميزانية متكاملة لالتفاقية والبروتوكولين لبرنامج العمل المتكامل
الوارد وصفه في الفقرة  43أعاله ،لفترة السنتين  6161-6179لتنظر فيها األطراف في االتفاقية وبروتوكوليها في اجتماعاتها القادمة،
مع ثالثة بدائل:
إجراء تقدير لمعدل النمو المطلوب للميزانية البرنامجية (الصناديق االستئمانيية  BYو BGو )BBوالذي ينبغي أال
(أ)
يتجاوز زيادة بنسبة  4في المائة عن مستوى الفترة  6171-6171بالقيمة االسمية؛
الحقيقية؛

274
275

(ب)

اإلبقاء على الميزانية البرنامجية (الصناديق االستئمانيية  BYو BGو )BBعند مستوى الفترة  6171-6171بالقيمة

 ،UNEP/CBD/SBI/REC/1/13الفقرة (2أ).
.UNEP/CBD/COP/9/34

CBD/COP/13/25
Page 299

االسمية؛

(ج)

اإلبقاء على الميزانية البرنامجية (الصناديق االستئمانيية  BYو BGو )BBعند مستوى الفترة  6171-6171بالقيمة

 -45يطلب كذلك إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقري ار إلى األطراف في االتفاقية وبروتوكوليها في اجتماعاتها القادمة عن
اإليرادات وأداء الميزانية ،واألرصدة غير المنفقة ،وحالة الفائض والمبالغ المرّحلة وكذلك أي تعديالت تط أر على الميزانية لفترة السنتين
6171-6171؛
 -42يطلب إلى األمين التنفيذي أن يعد ،بالتشاور مع المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،تقري ار لنظر مؤتمر
األطراف في االتفاقية واألطراف في بروتوكوليها في اجتماعاتها القادمة عن اآلثار الناجمة عليها من قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة
71/6؛
 -41يطلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يقدم معلومات عن مدى الكفاءة والمدخرات والتحديات الناجمة عن زيادة إدماج
عمل أمانة االتفاقية وبروتوكوليها.
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الميزانية المتكاملة لفترة السنتين للصناديق االستئمانية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها
للفترة 1168-1161

الجدول -6أ.

المصروفات
أوال

( 6171بدوالرات
الواليات المتحدة)

البرامج

مكتب األمين التنفيذي

2,114.2

2,215.1

4,329.3

5,156.9

5,252.6

10,409.5

2,057.1

2,098.8

4,155.9

2,838.2

3,322.7

6,160.9

3,974.1

3,742.9

7,716.9

16,140.5

16,632.1

32,772.5

2,098.3

2,162.2

4,260.4

المجموع الكلي (أوال  +ثانيا)

18,238.8

18,794.2

37,033.0

احتياطي رأس المال العامل

122.8

الدعم العلمي ودعم السياسات

دعم التعميم ،والتعاون والتوعية

دعم التنفيذ
ثانيا

الخدمات المالية واإلدارية وخدمات المؤتمرات
المجموع الفرعي (أوال)

رسوم دعم البرامج ( 63في المائة)
ثالثا

المجموع الكلي (ثانيا  +ثالثا)

18,361.6

18,794.2

نصيب االتفاقية من الميزانية المتكاملة ( 12في المائة)

13,954.8

14,283.6

28,238.4

تجديد احتياطي رأس المال العامل من االحتياطيات ( 12في المائة)

)(93.4

ناقص :مساهمة من البلد المضيف ( 12في المائة)

)(931.7

)(935.8

المبلغ المرصود المخصص للمدير التنفيذي ليونيب ( 12في المائة)

)(114.0

)(186.2

)(300.2

استخدام أقل لالحتياطيات من السنوات السابقة ( 12في المائة)

)(453.6

)(455.4

)(909.0

صافي المجموع (المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف)

12,362.1

12,706.2

25,068.3

الميزانية المتكاملة لفترة السنتين للصناديق االستئمانية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها للفترة
( 1168-1161حسب بند اإلنفاق)

ألف
باء

تكاليف الموظفين
اجتماعات المكتب

دال

االستشاريون/عقود من الباطن
3/ 2/ 1/
االجتماعات
مواد التوعية العامة

زاي
حاء

طاء
ياء
كاف

)(93.4
)(1,867.5

المصروفات

هاء
واو

122.8
37,155.8

الجدول -6ب:

جيم

( 6171بدوالرات
الواليات المتحدة)

المجموع (بدوالرات
الواليات المتحدة)

السفر في مهام رسمية

المساعدة المؤقتة/العمل اإلضافي
اإليجارات والتكاليف ذات الصلة

مصروفات التشغيل العامة
التدريب
اجتماعات الخبراء

( 6171بدوالرات
الواليات المتحدة)

( 6171بدوالرات
الواليات المتحدة)

المجموع (بدوالرات
الواليات المتحدة)

11,329.4

11,586.0

22,915.4

150.0

215.0

365.0

450.0

400.0

850.0

75.0

75.0

150.0

1,416.8

2,016.8

3,433.6

50.0

50.0

100.0

100.0

100.0

200.0

1,239.7

1,257.6

2,497.3

979.6

726.6

1,706.2

5.0

5.0

10.0

280.0

135.0

415.0

CBD/COP/13/25
Page 301
المصروفات

الم
ثانيا
ثالثا

ترجمة المواقع الشبكية لغرفة تبادل المعلومات/غرفـة تبـادل المعلومـات
عن بروتوكول قرطاجنة/غرفة تبادل المعلومات عن بروتوكول ناغويا
المجموع الفرعي (أوال)
رسوم دعم البرامج ( 63في المائة)
المجموع الفرعي (أوال  +ثانيا)

احتياطي رأس المال العامل
المجموع الكلي (ثانيا  +ثالثا)

نصيب االتفاقية من الميزانية المتكاملة ( 12في المائة)
تجديد احتياطي رأس المال العامل من االحتياطيات ( 12في المائة)
ناقص :مساهمة من البلد المضيف ( 12في المائة)
المبلغ المرصود المخصص للمدير التنفيذي ليونيب ( 12في المائة)
استخدام أقل من االحتياطيات من سنوات سابقة ( 12في المائة)
صافي المجموع (المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف)

( 6171بدوالرات
الواليات المتحدة)

( 6171بدوالرات
الواليات المتحدة)

المجموع (بدوالرات
الواليات المتحدة)

65.0

65.0

130.0

16,140.5

16,632.1

32,772.5

2,098.3

2,162.2

4,260.4

18,238.8

18,794.2

37,033.0
122.8

122.8
18,361.6

18,794.2

37,155.8

13,954.8

14,283.6

28,238.4

)(931.7

)(935.8

)(1,867.5

)(114.0

)(186.2

)(300.2

)(453.6

)(455.4

)(909.0

12,362.1

12,706.2

25,068.3

)(93.4

)(93.4

 1/االجتماعات ذات األولوية التي سيتم تمويلها من الميزانية األساسية:
 االجتماع العاشر للفريق العامل المخصص للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها. االجتماعان الحادي والعشرون والثاني والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية. االجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ. االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية/االجتماع التاسع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة/االجتماع الثالث لألطراف في بروتوكول ناغويا التي ستعقدبالتزامن.
 2/االجتماع الحادي والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ( 3أيام) ،بالتعاقب مع االجتماع العاشر للفريق العامل المخصص للمادة (1ي) واألحكام
المتصلة بها ( 3أيام) في عام  .6171واالجتماع الثاني والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ( 2أيام) ،بالتعاقب مع االجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ
( 5أيام) في عام .6171
 3/تقسم بالتساوي الميزانية لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف واالجتماع التاسع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثالث لألطراف في بروتوكول ناغويا بين كال
السنتين في فترة السنتين.

الجدول  :2متطلبات األمانة من الموظفين من الميزانيات األساسية لالتفاقية وبروتوكوليها للفترة 1168-1161
2017

ألف

با

2018

الفئة الفنية
مساعد األمين العام

1

1

D-1
P-5
P-4
P-3
P-2

4
8
13
13
10

4
8
13
13
10

مجموع الفئة الفنية

49

49

مجموع فئة الخدمات العامة

29

29

المجموع (ألف  +با )

78

78
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الجدول :3

المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص ) (BEللمساهمات
الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المتعمدة للفترة 1111-1161
ألف  -اتفاقية التنوع البيولوجي

(بآالف دوالرات الواليات المتحدة)

 -6اجتماعات الخب ار

مكتب األمين التنفيذي

وحدة الرصد واالستعراض واإلبالغ

التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان
التقييم العلمي للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

30.0
50.0

قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

وحدة الحفظ واالستخدام المستدام

التنوع البيولوجي للغابات
اجتماع للخبراء التقنيين بشأن الهدف  77من أهداف أيشي
التنوع البيولوجي البحري والساحلي
تغير المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي الجافة وشبه الرطبة

100.0
60.0
200.0
215.0

وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية
األنواع الغريبة الغازية

100.0
240.0

وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية

معلومات التسلسل الرقمي عن الموارد الجينية
قسم دعم التعميم والتعاون والتواصل

60.0

وحدة التعاون والشراكات

تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

460.0

وحدة االتصاالت والتوعية

اللجنة االستشارية المؤقتة لمبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة

70.0

قسم دعم التنفيذ

وحدة آليات غرفة تبادل المعلومات

اللجنة االستشارية غير الرسمية لغرفة تبادل المعلومات

40.0

وحدة تنمية القدرات

التدابير الحافزة (الهدف  3من أهداف أيشي)
التعاون التقني والعلمي

100.0
65.0

 -1حلقات العمل لبنا القدرات
مكتب األمين التنفيذي

وحدة الرصد واالستعراض واإلبالغ

إعداد التقارير الوطنية السادسة

قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

وحدة الحفظ واالستخدام المستدام

450.0
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التنوع البيولوجي البحري والساحلي
تغير المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي الجافة وشبه الرطبة

300.0
600.0

قسم دعم التنفيذ

وحدة تنمية القدرات

خطة العمل قصيرة األجل لتنمية القدرات*

5,573.0

 -3حلقات عمل أخرى
مكتب األمين التنفيذي

وحدة المشورة القانونية والدعم

اجتماعات إقليمية تحضيرية لمؤتمر األطراف

100.0

وحدة الرصد واالستعراض واإلبالغ

التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان
تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

380.2
425.0

قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

وحدة الحفظ واالستخدام المستدام

التنوع البيولوجي للغابات
استعادة النظم اإليكولوجية
التنوع البيولوجي البحري والساحلي

120.0
80.0
100.0

قسم دعم التعميم والتعاون والتواصل

وحدة السياسات االقتصادية وحشد الموارد

التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة
اآللية المالية

300.0
300.0

قسم دعم التنفيذ

وحدة تنمية القدرات

الشراكات مع المؤسسات التعليمية والتدريبية

100.0

 -4الموظفون

قسم دعم التعميم والتعاون والتواصل

وحدة السياسات االقتصادية وحشد الموارد

إشراك دوائر األعمال )(P-3

342.5

وحدة االتصاالت والتوعية

مسؤول االتصاالت

342.5

 -5الخب ار االستشاريون
مكتب األمين التنفيذي

وحدة الرصد واالستعراض واإلبالغ

التقارير الوطنية
تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177
المنبــر الحكــومي الــدولي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة والهيئــة
الفرعية للتنفيذ

130.0
30.0
20.0
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التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان
التقييم العلمي للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
آثــار تقيــيم المنبــر الحكــومي الــدولي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة
بشأن الملحقات والتلقيح وانتاج األغذية

138.0
15.0
90.0

قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

وحدة الحفظ واالستخدام المستدام

التنوع البيولوجي للغابات
اإلدارة المستدامة لألحياء البرية
استعادة النظم اإليكولوجية
التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين  77و 76من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي البحري والساحلي
تغير المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي الجافة وشبه الرطبة

40.0
10.0
10.0
75.0
130.0
40.0

وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

األنواع الغريبة الغازية

140.0

وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية

معلومات التسلسل الرقمي عن الموارد الجينية

30.0

قسم دعم التعميم والتعاون والتواصل

وحدة التعاون والشراكات

االعتبارات الجنسانية
التنفيذ دون الوطني والمحلي
التنوع البيولوجي وتنمية السياحة
تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

50.0
30.0
20.0
28.0

وحدة السياسات االقتصادية وحشد الموارد

التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة
حشد الموارد
اآللية المالية

30.0
180.0
110.0

وحدة االتصاالت والتوعية

مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي

20.0

قسم دعم التنفيذ

وحدة آليات غرفة تبادل المعلومات

آلية غرفة تبادل المعلومات

250.0

وحدة تنمية القدرات

خطة قصيرة األجل لتنمية القدرات*

2,800.0

 -1سفر الموظفين

مكتب األمين التنفيذي

وحدة الرصد واالستعراض واإلبالغ

التقارير الوطنية
نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177

60.0
40.0
65.0

CBD/COP/13/25
Page 305
مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177
التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان
التقييم العلمي للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي

30.0
55.0
10.0
75.0

قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

وحدة الحفظ واالستخدام المستدام

التنوع البيولوجي للغابات
تغير المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي الجافة وشبه الرطبة

45.0
100.0

قسم دعم التعميم والتعاون والتوعية

وحدة التعاون والشراكات

االعتبارات الجنسانية
تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
التنفيذ دون الوطني والمحلي
التنوع البيولوجي وتنمية السياحة

30.0
18.0
10.0
15.0

وحدة السياسات االقتصادية وحشد الموارد

حشد الموارد
التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

20.0
15.0

وحدة االتصاالت والتوعية

مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي

50.0

قسم دعم التنفيذ

وحدة تنمية القدرات

الهيئة الفرعية للتنفيذ وآليات لدعم استعراض التنفيذ
دوائر األعمال والتنوع البيولوجي
تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية

155.0
3.0
15.0

 -1إعداد التقارير/الطباعة
مكتب األمين التنفيذي

وحدة الرصد واالستعراض واإلبالغ

التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان

67.0

قسم دعم التعميم والتعاون والتوعية

وحدة السياسات االقتصادية وحشد الموارد

التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

3.0

وحدة االتصاالت والتوعية

مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي

20.0

قسم دعم التنفيذ

وحدة تنمية القدرات

الهيئة الفرعية للتنفيذ وآليات لدعم استعراض التنفيذ

2.5
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دوائر األعمال والتنوع البيولوجي

5.0

 -8المنشورات

مكتب األمين التنفيذي

وحدة الرصد واالستعراض واإلبالغ

التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان

30.0

قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية

المادة (1ي) واألحكام المتصلة بها

10.0

وحدة الحفظ واالستخدام المستدام

التنوع البيولوجي للغابات
تغير المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي الجافة وشبه الرطبة

13.0
70.0

وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

األنواع الغريبة الغازية

60.0

قسم دعم التعميم والتعاون والتوعية

وحدة التعاون والشراكات

التنفيذ دون الوطني والمحلي
التنوع البيولوجي وتنمية السياحة

15.0
15.0

وحدة االتصاالت والتوعية

مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي

40.0

قسم دعم التنفيذ

وحدة تنمية القدرات

التنوع البيولوجي وتنمية السياحة
آلية غرفة تبادل المعلومات
تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية

المجموع الفرعي أوال (اتفاقية التنوع البيولوجي)
ثانيا

50.0
50.0
10.0
16,990.7

تكاليف دعم البرامج ( 63في المائة)

2,208.7

مجموع التكاليف (أوال  +ثانيا) (اتفاقية التنوع البيولوجي)

19,198.7

* لمزيد من التفاصيل ،انظر .UNEP/CBD/COP/13/3
تعهدت فنلندا بأموال لألطراف من البلدان النامية لبناء القدرات في مجال التنوع البيولوجي والصحة.
تعهدت النروي ج بأموال لألطراف من البلدان النامية الجتماع للخبراء التقنيين المخصص المعني بالهدف  77من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في عام
.6171
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با  -بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

(بآالف دوالرات الواليات المتحدة)
 - 6اجتماعات الخب ار

قسم الدعم العلمي ودعم السياسات
فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم المخاطر وادارة المخاطر
فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني باالعتبارات االجتماعية االقتصادية

70.0
80.0

 - 1حلقات العمل لبنا القدرات

قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

أخذ عينات الكائنات الحية المحورة والكشف عنها وتحديد هويتها
تعميم السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط التنمية
تنفيذ بروتوكول قرطاجنة واالتفاقية على المستوى الوطني
تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة
تنفيذ محددات الكائنات الحية المحورة
حلقات عمل بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة
دورات تدريبية بشأن مشاركة الجمهور وحصول الجمهور على المعلومات
البروتوكول التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي

300.0
360.0
350.0
300.0
420.0
300.0
200.0
300.0

 - 3الخب ار االستشاريون

قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

عمليات النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة
تعميم السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط التنمية الوطنية
تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة
أخذ عينات الكائنات الحية المحورة والكشف عنها وتحديد هويتها
التوعية العامة فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة
التعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة

10.0
65.0
80.0
80.0
50.0
10.0

 - 4سفر الموظفين
قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

تعميم السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط التنمية الوطنية
التعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة

30.0
15.0

المجموع الفرعي أوال (بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية)

3,020.0

ثانيا  -تكاليف دعم البرامج ( 63في المائة)

392.6

مجموع التكاليف (أوال  +ثانيا) (بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية)

3,412.6
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جيم  -بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع

(بآالف دوالرات الواليات المتحدة)
 - 1حلقات عمل لبنا القدرات
قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
األطر القانونية لتنفيذ بروتوكول ناغويا
تنفيذ بروتوكول ناغويا
تدريب موظفي االتصاالت ونشر حزمة أدوات زيادة التوعية بالحصول وتقاسم المنافع
 - 2الخب ار االستشاريون
قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

20.0
840.0
150.0
28.0

وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية

الشبكة العالمية اإللكترونية بشأن قوانين التنوع البيولوجي
إنشاء أطر قانونية لتنفيذ بروتوكول ناغويا
تحليل معلومات من أجل التقييم واالستعراض األول لعملية بروتوكول ناغويا
دراسة بشأن معايير ألداة دولية متخصصة للحصول وتقاسم المنافع
 - 3سفر الموظفين
قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

40.0
100.0
20.0
20.0

وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
 - 4المنشورات
قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

60.0

وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
تدريب موظفي االتصاالت ونشر حزمة أدوات زيادة التوعية بالحصول وتقاسم المنافع

20.0
2.0

المجموع الفرعي أوال (بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع)

1,300.0

ثانيا  -تكاليف دعم البرامج ( 63في المائة)

169.0

مجموع التكاليف (أوال  +ثانيا) (بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع)

1,469.0

CBD/COP/13/25
Page 309

الجدول :4

المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص ) (BZلتيسير مشاركة األطراف في
عملية اال تفاقية للفترة 1111-1161
وصف االجتماعات

6161-6171
(بدوالرات

الواليات المتحدة)
أوال  -االجتماعات

االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف ) ،(COP-14واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في بروتوكول

2,000.0

قرطاجنة ) ،(COP-MOP-9واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف في بروتوكول ناغويا )(COP-MOP-3

االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف ) ،(COP-15واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في

2,000.0

بروتوكول قرطاجنة ) ،(COP-MOP-10واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف في بروتوكول ناغويا
)(COP-MOP-4

االجتماعات اإلقليمية للتحضير لالجتماعات المتزامنة لمؤتمرات األطراف

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية (االجتماع الحادي والعشرون )،(SBSTTA 21

400.0
4,800.0

واالجتماع الثاني والعشرون ) ،(SBSTTA 22واالجتماع الثالث والعشرون ) (SBSTTA 23واالجتماع

الرابع والعشرون ))(SBSTTA 24

اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها (المادة (1ي)،

600.0

والمادة  71والمادة )77

الهيئة الفرعية للتنفيذ (االجتماعان الثاني والثالث)

600.0

المجموع الفرعي

10,400.0

ثانيا – تكاليف دعم البرامج

1,352.0

مجموع التكاليف (أوال  +ثانيا)
11,752.0
مالحظة :تعهد االتحاد األوروبي بمبلغ  3951111دوال ار من دوالرات الواليات المتحدة لتكاليف مشاركة المشاركين من البلدان النامية.

الجدول :5

الصندوق االستئماني الطوعي ) (VBلتيسير مشاركة االشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في
عملية االتفاقية للفترة 1111-1161
الوصف

6161-6171
(بدوالرات

الواليات المتحدة)
أوال  -االجتماعات

دعم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

1,000.0

المجموع الفرعي

1,000.0

ثانيا – تكاليف دعم البرامج

130.0

مجموع التكاليف (أوال  +ثانيا)

1,130.0
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الجدول  :6المساهمات في الصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة السنتين 7102-7102
الطرف
أفغانستان
ألبانيا
الجزائر
أندو ار
أنغوال
أنتيغوا وبربودا
األرجنتين
أرمينيا
أستراليا
النمسا
أذربيجان
جزر البهاما
البحرين
بنغالديش
بربادوس
بيالروس
بلجيكا
بليز
بنن
بوتان
بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات)
البوسنة والهرسك
بوتسوانا
الب ارزيل
بروني دار السالم
بلغاريا
بوركينا فاسو
بوروندي
كابو فيردي
كمبوديا
الكاميرون
كندا
جمهورية أفريقيا الوسطى

جدول األمم المتحدة
لألنصبة المقررة لعام
6171
(نسبة مئوية)

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)

0.006
0.008
0.161
0.006
0.010
0.002
0.892
0.006
2.337
0.720
0.060
0.014
0.044
0.010
0.007
0.056
0.885
0.001
0.003
0.001
0.012
0.013
0.014
3.823
0.029
0.045
0.004
0.001
0.001
0.004
0.010
2.921
0.001

0.008
0.010
0.201
0.008
0.010
0.003
1.115
0.008
2.922
0.900
0.075
0.018
0.055
0.010
0.009
0.070
1.106
0.001
0.004
0.001
0.015
0.016
0.018
4.779
0.036
0.056
0.005
0.001
0.001
0.005
0.013
3.652
0.001

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6175
بالدوالرات األمريكية
927
1,236
24,881
927
1,236
309
137,852
927
361,166
111,271
9,273
2,164
6,800
1,236
1,082
8,654
136,770
155
464
155
1,855
2,009
2,164
590,816
4,482
6,954
618
155
155
618
1,545
451,419
155

جدول األمم
المتحدة لألنصبة
المقررة لعام 6171
(نسبة مئوية)
0.006
0.008
0.161
0.006
0.010
0.002
0.892
0.006
2.337
0.720
0.060
0.014
0.044
0.010
0.007
0.056
0.885
0.001
0.003
0.001
0.012
0.013
0.014
3.823
0.029
0.045
0.004
0.001
0.001
0.004
0.010
2.921
0.001

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)
0.008
0.010
0.201
0.008
0.010
0.003
1.115
0.008
2.922
0.900
0.075
0.018
0.055
0.010
0.009
0.070
1.106
0.001
0.004
0.001
0.015
0.016
0.018
4.779
0.036
0.056
0.005
0.001
0.001
0.005
0.013
3.652
0.001

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6171
بالدوالرات األمريكية
953
1,271
25,574
953
1,271
318
141,689
953
371,218
114,368
9,531
2,224
6,989
1,271
1,112
8,895
140,577
159
477
159
1,906
2,065
2,224
607,260
4,606
7,148
635
159
159
635
1,588
463,983
159

مجموع االشتراكات
6171-6171
بالدوالرات األمريكية

1,880
2,507
50,455
1,880
2,507
627
279,541
1,880
732,384
225,638
18,803
4,387
13,789
2,507
2,194
17,550
277,347
313
940
313
3,761
4,074
4,387
1,198,076
9,088
14,102
1,254
313
313
1,254
3,134
915,402
313
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الطرف
تشاد
شيلي
الصين
كولومبيا
جزر القمر
الكونغو
جزر كوك
كوستاريكا
كوت ديفوار
كرواتيا
كوبا
قبرص
الجمهورية التشيكية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
الدانمرك
جيبوتي
دومينيكا
الجمهورية الدومينيكية
إكوادور
مصر
السلفادور
غينيا االستوائية
إريتريا
إستونيا
إثيوبيا
االتحاد األوروبي
فيجي
فنلندا
فرنسا
غابون
غامبيا
جورجيا
ألمانيا

جدول األمم المتحدة
لألنصبة المقررة لعام
6171
(نسبة مئوية)

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)

0.005
0.399
7.921
0.322
0.001
0.006
0.001
0.047
0.009
0.099
0.065
0.043
0.344
0.005
0.008
0.584
0.001
0.001
0.046
0.067
0.152
0.014
0.010
0.001
0.038
0.010

0.006
0.499
9.902
0.403
0.001
0.008
0.001
0.059
0.011
0.124
0.081
0.054
0.430
0.006
0.010
0.730
0.001
0.001
0.058
0.084
0.190
0.018
0.010
0.001
0.048
0.010
2.500
0.004
0.570
6.074
0.021
0.001
0.010
7.987

0.003
0.456
4.859
0.017
0.001
0.008
6.389

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6175
بالدوالرات األمريكية
773
61,662
1,224,131
49,763
155
927
155
7,263
1,391
15,300
10,045
6,645
53,163
773
1,236
90,253
155
155
7,109
10,354
23,490
2,164
1,236
155
5,873
1,236
309,053
464
70,471
750,922
2,627
155
1,236
987,372

جدول األمم
المتحدة لألنصبة
المقررة لعام 6171
(نسبة مئوية)
0.005
0.399
7.921
0.322
0.001
0.006
0.001
0.047
0.009
0.099
0.065
0.043
0.344
0.005
0.008
0.584
0.001
0.001
0.046
0.067
0.152
0.014
0.010
0.001
0.038
0.010
0.000
0.003
0.456
4.859
0.017
0.001
0.008
6.389

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)
0.006
0.499
9.902
0.403
0.001
0.008
0.001
0.059
0.011
0.124
0.081
0.054
0.430
0.006
0.010
0.730
0.001
0.001
0.058
0.084
0.190
0.018
0.010
0.001
0.048
0.010
2.500
0.004
0.570
6.074
0.021
0.001
0.010
7.987

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6171
بالدوالرات األمريكية
794
63,379
1,258,202
51,148
159
953
159
7,466
1,430
15,726
10,325
6,830
54,642
794
1,271
92,765
159
159
7,307
10,643
24,144
2,224
1,271
159
6,036
1,271
317,655
477
72,433
771,822
2,700
159
1,271
1,014,854

مجموع االشتراكات
6171-6171
بالدوالرات األمريكية

1,567
125,041
2,482,334
100,910
313
1,880
313
14,729
2,820
31,025
20,370
13,476
107,805
1,567
2,507
183,018
313
313
14,416
20,997
47,635
4,387
2,507
313
11,909
2,507
626,708
940
142,904
1,522,745
5,328
313
2,507
2,002,226
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الطرف
غانا
اليونان
غرينادا
غواتيماال
غينيا
غينيا  -بيساو
غيانا
هايتي
هندوراس
هنغاريا
أيسلندا
الهند
إندونيسيا
إيران (جمهورية  -اإلسالمية)
العراق
أيرلندا
إسرائيل
إيطاليا
جامايكا
اليابان
األردن
كازاخستان
كينيا
كيريباتي
الكويت
قيرغيزستان
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
التفيا
لبنان
ليسوتو
ليبيريا
ليبيا
ليختنشتاين
ليتوانيا

جدول األمم المتحدة
لألنصبة المقررة لعام
6171
(نسبة مئوية)

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)

0.016
0.471
0.001
0.028
0.002
0.001
0.002
0.003
0.008
0.161
0.023
0.737
0.504
0.471
0.129
0.335
0.430
3.748
0.009

0.020
0.589
0.001
0.035
0.003
0.001
0.003
0.004
0.010
0.201
0.029
0.921
0.630
0.589
0.161
0.419
0.538
4.685
0.011
12.101
0.025
0.239
0.023
0.001
0.356
0.003
0.004
0.063
0.058
0.001
0.001
0.156
0.009
0.090

9.680
0.020
0.191
0.018
0.001
0.285
0.002
0.003
0.050
0.046
0.001
0.001
0.125
0.007
0.072

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6175
بالدوالرات األمريكية
2,473
72,790
155
4,327
309
155
309
464
1,236
24,881
3,554
113,898
77,889
72,790
19,936
51,772
66,453
579,225
1,391
1,495,972
3,091
29,518
2,782
155
44,045
309
464
7,727
7,109
155
155
19,318
1,082
11,127

جدول األمم
المتحدة لألنصبة
المقررة لعام 6171
(نسبة مئوية)
0.016
0.471
0.001
0.028
0.002
0.001
0.002
0.003
0.008
0.161
0.023
0.737
0.504
0.471
0.129
0.335
0.430
3.748
0.009
9.680
0.020
0.191
0.018
0.001
0.285
0.002
0.003
0.050
0.046
0.001
0.001
0.125
0.007
0.072

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)
0.020
0.589
0.001
0.035
0.003
0.001
0.003
0.004
0.010
0.201
0.029
0.921
0.630
0.589
0.161
0.419
0.538
4.685
0.011
12.101
0.025
0.239
0.023
0.001
0.356
0.003
0.004
0.063
0.058
0.001
0.001
0.156
0.009
0.090

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6171
بالدوالرات األمريكية
2,542
74,815
159
4,448
318
159
318
477
1,271
25,574
3,653
117,068
80,057
74,815
20,491
53,213
68,303
595,347
1,430
1,537,609
3,177
30,339
2,859
159
45,271
318
477
7,942
7,307
159
159
19,855
1,112
11,437

مجموع االشتراكات
6171-6171
بالدوالرات األمريكية

5,014
147,605
313
8,775
627
313
627
940
2,507
50,455
7,208
230,966
157,947
147,605
40,427
104,984
134,756
1,174,572
2,820
3,033,580
6,268
59,857
5,641
313
89,315
627
940
15,669
14,416
313
313
39,173
2,194
22,564
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الطرف
لكسمبرغ
مدغشقر
مالوي
ماليزيا
ملديف
مالي
مالطة
جزر مارشال
موريتانيا
موريشيوس
المكسيك
ميكرونيزيا (واليات  -الموحدة)
موناكو
منغوليا
الجبل األسود
المغرب
موزمبيق
ا
ميانمار
ناميبيا
ناورو
نيبال
هولندا
نيوزيلندا
نيكاراغوا
النيجر
نيجيريا
نيوي
النرويج
عمان
باكستان
باالو
بنما
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي

جدول األمم المتحدة
لألنصبة المقررة لعام
6171
(نسبة مئوية)

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)

0.064
0.003
0.002
0.322
0.002
0.003
0.016
0.001
0.002
0.012
1.435
0.001
0.010
0.005
0.004
0.054
0.004
0.010
0.010
0.001
0.006
1.482
0.268
0.004
0.002
0.209
0.001
0.849
0.113
0.093
0.001
0.034
0.004
0.014

0.080
0.004
0.003
0.403
0.003
0.004
0.020
0.001
0.003
0.015
1.794
0.001
0.013
0.006
0.005
0.068
0.005
0.010
0.013
0.001
0.008
1.853
0.335
0.005
0.003
0.261
0.001
1.061
0.141
0.116
0.001
0.043
0.005
0.018

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6175
بالدوالرات األمريكية
9,891
464
309
49,763
309
464
2,473
155
309
1,855
221,769
155
1,545
773
618
8,345
618
1,236
1,545
155
927
229,032
41,417
618
309
32,299
155
131,207
17,463
14,372
155
5,254
618
2,164

جدول األمم
المتحدة لألنصبة
المقررة لعام 6171
(نسبة مئوية)
0.064
0.003
0.002
0.322
0.002
0.003
0.016
0.001
0.002
0.012
1.435
0.001
0.010
0.005
0.004
0.054
0.004
0.010
0.010
0.001
0.006
1.482
0.268
0.004
0.002
0.209
0.001
0.849
0.113
0.093
0.001
0.034
0.004
0.014

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)
0.080
0.004
0.003
0.403
0.003
0.004
0.020
0.001
0.003
0.015
1.794
0.001
0.013
0.006
0.005
0.068
0.005
0.010
0.013
0.001
0.008
1.853
0.335
0.005
0.003
0.261
0.001
1.061
0.141
0.116
0.001
0.043
0.005
0.018

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6171
بالدوالرات األمريكية
10,166
477
318
51,148
318
477
2,542
159
318
1,906
227,941
159
1,588
794
635
8,578
635
1,271
1,588
159
953
235,407
42,570
635
318
33,198
159
134,858
17,949
14,772
159
5,401
635
2,224

مجموع االشتراكات
6171-6171
بالدوالرات األمريكية

20,057
940
627
100,910
627
940
5,014
313
627
3,761
449,709
313
3,134
1,567
1,254
16,923
1,254
2,507
3,134
313
1,880
464,439
83,988
1,254
627
65,498
313
266,065
35,413
29,145
313
10,655
1,254
4,387
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الطرف
بيرو
الفلبين
بولندا
البرتغال
قطر
جمهورية كوريا
جمهورية مولدوفا
رومانيا
االتحاد الروسي
رواندا
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر غرينادين
ساموا
سان مارينو
ساو تومي وبرينسيبي
المملكة العربية السعودية
السنغال
صربيا
سيشيل
سيراليون
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
جزر سليمان
الصومال
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
إسبانيا
سري النكا
دولة فلسطين
السودان
سورينام
سوازيلند

جدول األمم المتحدة
لألنصبة المقررة لعام
6171
(نسبة مئوية)

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)

0.136
0.165
0.841
0.392
0.269
2.039
0.004
0.184
3.088
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.003
0.001
1.146
0.005
0.032
0.001
0.001
0.447
0.160
0.084
0.001
0.001
0.364
0.003
2.443
0.031
0.007
0.010
0.006
0.002

0.170
0.206
1.051
0.490
0.336
2.549
0.005
0.230
3.860
0.003
0.001
0.001
0.001
0.001
0.004
0.001
1.433
0.006
0.040
0.001
0.001
0.559
0.200
0.105
0.001
0.001
0.455
0.004
3.054
0.039
0.009
0.010
0.008
0.003

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6175
بالدوالرات األمريكية
21,018
25,500
129,970
60,581
41,572
315,112
618
28,436
477,227
309
155
155
155
155
464
155
177,106
773
4,945
155
155
69,081
24,727
12,982
155
155
56,253
464
377,547
4,791
1,082
1,236
927
309

جدول األمم
المتحدة لألنصبة
المقررة لعام 6171
(نسبة مئوية)
0.136
0.165
0.841
0.392
0.269
2.039
0.004
0.184
3.088
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.003
0.001
1.146
0.005
0.032
0.001
0.001
0.447
0.160
0.084
0.001
0.001
0.364
0.003
2.443
0.031
0.007
0.010
0.006
0.002

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)
0.170
0.206
1.051
0.490
0.336
2.549
0.005
0.230
3.860
0.003
0.001
0.001
0.001
0.001
0.004
0.001
1.433
0.006
0.040
0.001
0.001
0.559
0.200
0.105
0.001
0.001
0.455
0.004
3.054
0.039
0.009
0.010
0.008
0.003

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6171
بالدوالرات األمريكية
21,603
26,209
133,588
62,267
42,729
323,883
635
29,227
490,510
318
159
159
159
159
477
159
182,035
794
5,083
159
159
71,003
25,415
13,343
159
159
57,819
477
388,056
4,924
1,112
1,271
953
318

مجموع االشتراكات
6171-6171
بالدوالرات األمريكية

42,621
51,709
263,558
122,847
84,301
638,995
1,254
57,663
967,737
627
313
313
313
313
940
313
359,141
1,567
10,028
313
313
140,084
50,142
26,324
313
313
114,073
940
765,603
9,715
2,194
2,507
1,880
627
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الطرف
السويد
سويس ار
الجمهورية العربية السورية
طاجيكستان
تايلند
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

جدول األمم المتحدة
لألنصبة المقررة لعام
6171
(نسبة مئوية)

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6175
بالدوالرات األمريكية

جدول األمم
المتحدة لألنصبة
المقررة لعام 6171
(نسبة مئوية)

الجدول بحد أقصى
 ،%66أقل البلدان نموا
ال تدفع أكثر من
%1.17
(نسبة مئوية)

االشتراكات في 7
يناير/كانون األول
6171
بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات
6171-6171
بالدوالرات األمريكية

0.956
1.140
0.024
0.004
0.291
0.007

1.195
1.425
0.030
0.005
0.364
0.009

147,743
176,178
3,709
618
44,972
1,082

0.956
1.140
0.024
0.004
0.291
0.007

1.195
1.425
0.030
0.005
0.364
0.009

151,855
181,082
3,812
635
46,224
1,112

299,597
357,261
7,521
1,254
91,195
2,194

تيمور  -ليشتي
توغو
تونغا
ترينيداد وتوباغو
تونس
تركيا
تركمانستان
توفالو
أوغندا
أوكرانيا
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
جمهورية تنزانيا المتحدة
أوروغواي
أوزبكستان
فانواتو
فنزويال
فييت نام
اليمن
زامبيا
زمبابوي

0.003
0.001
0.001
0.034
0.028
1.018
0.026
0.001
0.009
0.103
0.604
4.463
0.010
0.079
0.023
0.001
0.571
0.058
0.010
0.007
0.004

0.004
0.001
0.001
0.043
0.035
1.273
0.033
0.001
0.010
0.129
0.755
5.579
0.010
0.099
0.029
0.001
0.714
0.073
0.010
0.009
0.005

464
155
155
5,254
4,327
157,324
4,018
155
1,236
15,918
93,344
689,723
1,236
12,209
3,554
155
88,244
8,963
1,236
1,082
618

0.003
0.001
0.001
0.034
0.028
1.018
0.026
0.001
0.009
0.103
0.604
4.463
0.010
0.079
0.023
0.001
0.571
0.058
0.010
0.007
0.004

0.004
0.001
0.001
0.043
0.035
1.273
0.033
0.001
0.010
0.129
0.755
5.579
0.010
0.099
0.029
0.001
0.714
0.073
0.010
0.009
0.005

477
159
159
5,401
4,448
161,703
4,130
159
1,271
16,361
95,942
708,920
1,271
12,549
3,653
159
90,700
9,213
1,271
1,112
635

940
313
313
10,655
8,775
319,027
8,148
313
2,507
32,279
189,285
1,398,644
2,507
24,758
7,208
313
178,944
18,176
2,507
2,194
1,254

المجموع

78.009

100.000

12,362,132

78.009

100

12,706,207

25,068,339
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با -

فترة والية األمين التنفيذي

إذ يشير إلى الفقرة  7من المقرر  71/4التي تشير إلى التشاور مع مؤتمر األطراف من خالل مكتبه قبل تعيين
األمين التنفيذي والى سلطة مؤتمر األطراف في تحديد فترة والية األمين التنفيذي،
واذ يشير أيضا إلى الترتيبات اإلدارية المنقحة الموقعة في  62أكتوبر/تشرين األول  6171بين المدير التنفيذي
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة واألمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي والواردة في المقرر  ،45/71المرفق ،الفقرة  ،3التي تعيد
التأكيد على سلطة مؤتمر األطراف في تحديد فترة والية األمين التنفيذي،
واذ يالحظ خطابات البيان التفسيري بأن المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة واألمين التنفيذي لالتفاقية قد
تبادال ،بعد التوقيع على الترتيبات اإلدارية المنقحة ،وفقا لإلرشادات من مكتب االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف ،بخصوص
الشروط التي تنطبق على تمديد فترة والية األمين التنفيذي،
يرحب بإعالن األمين العام لألمم المتحدة في  31نوفمبر/تشرين الثاني  6172تعيين السيدة كريستينا باشكا
-7
بالمر من رومانيا كأمين تنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي؛
يطلب إلى رئيس مؤتمر األطراف دعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى تعيين األمين التنفيذي على درجة
-6
مساعد األمين العام ،لوالية مدتها ثالث سنوات ،تخضع للتجديد الممكن؛
يوافق على أن الشروط المقدمة في الفقرتين  6و 3من الترتيبات اإلدارية المنقحة ،على النحو الوارد في
-3
المقرر  ،45/71المرفق ،ينبغي أن تسري أيضا على تمديد فترة والية األمين التنفيذي.
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المقرر  - 11/31تاريخ ومكان االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف

إن مؤتمر األطراف،

إذ يشير إلى المقرر ،35/76

واذ يحيط علما مع التقدير بالعروض المقدمة من حكومة مصر وحكومة تركيا الستضافة االجتماع الرابع عشر
لمؤتمر األطراف ،واالجتماعين المتزامنين لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا،
واذ يحيط علما أيضا مع التقدير بالروح التعاوني الذي أبدته حكومة تركيا لصالح استضافة االجتماع الرابع عشر
لمؤتمر األطراف في المنطقة األفريقية ،وفي هذا الصدد عرضت استضافة االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف،

واذ يحيط علما كذلك مع التقدير بالعروض المقدمة من حكومة الصين وحكومة بيرو الستضافة االجتماع الخامس
عشر لمؤتمر األطراف ،والترتيب التعاوني الالحق الذي تم بين الحكومتين،
واذ يحيط علما بالتوصية  77/7للهيئة الفرعية للتنفيذ ونتائج المشاورات التي أجراها األمين التنفيذي مع الحكومات
األربع المعنية،
يقرر أن يعقد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية ،وكذلك االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
-7
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول
ناغويا في مصر في الربع األخير من عام 6171؛

يقرر أيضا أن يعقد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية ،وكذلك االجتماع العاشر لمؤتمر
-6
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في
بروتوكول ناغويا في الصين في الربع األخير من عام 6161؛

يعرب عن تقديره لحكومة بيرو على عرضها الستضافة االجتماعات المفتوحة العضوية فيما بين الدورات
-3
قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف؛

يقرر كذلك أن يعقد االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية ،وكذلك االجتماع الحادي عشر
-4
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع
لألطراف في بروتوكول ناغويا في تركيا؛
يطلب إلى األمين التنفيذي أن يتشاور مع هذه الحكومات بهدف التفاوض بشأن ترتيبات االستضافة وفقا
-5
276
للق اررات المعمول بها في األمم المتحدة وامتثاال للمبادئ التوجيهية إلعداد اتفاقات الحكومات المضيفة من أجل إبرام وتوقيع
اتفاق البلد المضيف قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ اجتماع مؤتمر األطراف المعني؛
يوافق ،بما يتماشى مع الفقرة  7من المادة  67من النظام الداخلي فيما يتعلق بتناوب منصب الرئيس بين
-2
المجموعات اإلقليمية الخمس لألمم المتحدة ،على أنه اعتبا ار من االجتماع السابع عشر ،سيتم انتخاب رئيس مؤتمر األطراف
من بين المجموعات اإلقليمية الخمس حسب الترتيب التالي :أوروبا الوسطى والشرقية؛ وأمريكا الالتينية والكاريبي؛ وأفريقيا؛
وآسيا والمحيط الهادئ؛ وأوروبا الغربية ودول أخرى؛ وتبعا لذلك يدعو األطراف إلى إجراء مشاورات بشأن استضافة
االجتماعات المقبلة لمؤتمر األطراف التي تلي االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف ،بهدف ترشيح رئيس من بين األطراف
في كل منطقة.

276

.ST/AI/342
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مداوالت االجتماع

ثانيا -
ألف -

معلومات أساسية

وفقا للمادة  1من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمقرر  ،34/76الذي
-7
اعتمده مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر ،عقد االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في
كانكون ،بالمكسيك ،من  4إلى  71ديسمبر/كانون األول .6172

با  -الحضور
-6

دعيت جميع الدول إلى المشاركة في االجتماع .وحضر االجتماع األطراف في االتفاقية التالية أسماؤها:

ألبانيا
الجزائر
أنغوال
أنتيغوا وباربودا
األرجنتين
أرمينيا
أستراليا
النمسا
أذربيجيان
البحرين
بنغالديش
باربادوس
بيالروس
بلجيكا
بليز
بنن
بوتان
بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات)
البوسنة والهرسك
بوتسوانا
الب ارزيل
بلغاريا
بوركينا فاسو
بوروندي
كابو فيردي
كمبوديا
الكاميرون
كندا
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
شيلي
الصين
كولومبيا

جزر القمر
الكونغو
جزر كوك
كوستاريكا
كوت ديفوار
كرواتيا
كوبا
قبرص
الجمهورية التشيكية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
الدانمرك
جيبوتي
دومينيكا
الجمهورية الدومينيكية
إكوادور
مصر
السلفادور
إستونيا
إثيوبيا
االتحاد األوروبي
فيجي
فنلندا
فرنسا
غابون
غامبيا
جورجيا
ألمانيا
غانا
اليونان
غرينادا
غواتيماال
غينيا
غينيا -بيساو

هايتي
هندوراس
هنغاريا
أيسلندا
الهند
إندونيسيا
إيران (جمهورية  -اإلسالمية)
أيرلندا
إسرائيل
إيطاليا
جامايكا
اليابان
األردن
كينيا
كيريباتي
الكويت
قيرغيرستان
جمهورية الو الشعبية الديمقراطية
التفيا
لبنان
ليسوتو
ليختنشتاين
لكسمبرغ
مدغشقر
مالوي
ماليزيا
ملديف
مالي
مالطة
موريتانيا
موريشيوس
المكسيك
ميكرونيزيا (واليات – الموحدة)
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موناكو
منغوليا
المغرب
موزمبيق
ا
ميانمار
ناميبيا
ناورو
نيبال
هولندا
نيوزيلندا
نيكاراغوا
النيجر
نيجيريا
النرويج
عمان
باكستان
باالو
بنما
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
بيرو
الفلبين
بولندا
البرتغال
قطر
جمهورية كوريا
جمهورية مولدوفا
رومانيا
االتحاد الروسي
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
ساموا
المملكة العربية السعودية
السنغال
سيشيل
سيراليونسنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
جزر سليمان
الصومال
جنوب أفريقيا

جنوب السودان
إسبانيا
سري النكا
دولة فلسطين
السودان
سورينام
سوازيلند
السويد
سويس ار
الجمهورية العربية السورية
طاجيكستان
تايلند
تيمور – ليشتي
توغو
تونغا
تونس
تركيا
تركمانستان
توفالو
أوغندا
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
جمهورية تنزانيا المتحدة
أوروغواي
فنزويال (جمهورية  -البوليفارية)
فييت نام
اليمن
زامبيا
زمبابوي
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-3

وكانت الدولتان التاليتان اللتان ليستا طرفا في االتفاقية ممثلة أيضا :الكرسي الرسولي والواليات المتحدة األمريكية.

وترد في المرفق الثالث قائمة بالبرامج والوكاالت المتخصصة في األمم المتحدة ،فضال عن أمانات االتفاقيات واالتفاقات
-4
األخرى الممثلة في االجتماع .وترد أيضا قائمة بالمراقبين من الهيئات أو الوكاالت المؤهلة في المرفق األول.

جيم -
البند - 6

الشؤون التنظيمية
افتتاح االجتماع

افتتح السيد تشون كيو بارك ،المدير العام لمكتب حماية الطبيعة في و ازرة البيئة بجمهورية كوريا ،االجتماع الثالث عشر
-5
لمؤتمر األطراف في الساعة  ،75:35في  4ديسمبر/كانون األول  ،6172بالنيابة عن السيد كيونغ كيو تشو ،وزير البيئة في جمهورية
كوريا ورئيس مؤتمر األطراف المنتهية واليته.
وفي الجلسة العامة االفتتاحية ،باإلضافة إلى السيد تشون يو بارك ،أدلى ببيانات السيد رافاييل باكيانو آلمان ،وزير البيئة
-2
والموارد الطبيعية في المكسيك ورئيس مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر( ،ويشار إليه فيما بعد "بالرئيس")؛ والسيد ابراهيم ثياو،
نائب المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)؛ والسيد بروليو فيري ار دي سو از دياز ،األمين التنفيذي التفاقية التنوع
البيولوجي ،والسيدة كريستيانا باشكا بالمر ،وزيرة البيئة ،والمياه والغابات في رومانيا واألمين التنفيذي القادم التفاقية التنوع البيولوجي.
وأدلى ببيانات أخرى ممثلو المجموعات اإلقليمية وغيرها من المجموعات وممثلو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والمجتمع
المدني والشباب .ويرد موجز للبيانات في المرفق الثاني ،القسم ألف.
وعقدت الجلسة العامة الثانية لالجتماع ،في  5ديسمبر/كانون األول  ،1136بوجود رئيس المكسيك السيد إنريكي بينيا نياتو.
-1
وأدلى ببيان السيد كارلوس يواكين غونزاليس ،حاكم والية كينتانا رو ،وأدلى ببيانات أخرى السيد باكيانو آلمان ،والسيد ثياو ،والسيد دياز،
والسيد إنريكي بينيا نياتو .ويرد موجز للبيانات في المرفق الثاني ،القسم باء.
وفي بيانه ،قدم الريس نتائج الجزء الرفيع المستوى ،بما في ذلك إعالن كانكون .وأتيح إعالن كانكون بوصفه الوثيقة
-1
 UNEP/CBD/COP/13/24وتقرير الجزء الرفيع المستوى بوصفه الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/24/Add.1
-9

وأنشد فريق أطفال كانكون أغنية.

 -71وفي الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع ،المنعقدة في  4ديسمبر/كانون األول  ،6172أدلى ببيانات عامة ممثلو سانت كيتس
ونيفس (بالنيابة عن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي) ،والبوسنة والهرسك (بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى
والشرقية) ،واليابان (بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ) ،وتشاد (بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،وأستراليا (بالنيابة عن
مجموعة بلدان عدم االنحياز) واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين.
 -77وفي الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع ،المنعقدة في  4ديسمبر/كانون األول  ،6172أدلى ببيانات ممثلو المنتدى الدولي
للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ) ،(IIFBوالتحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي ،وشبكة الشعوب األصلية في جزر
سليمان )( (NIPSبالنيابة أيضا عن أعضاء تجمع النساء الحاضرين االجتماع) والشبكة العالمية للشباب من أجل التنوع البيولوجي
) .(GYBNويرد موجز للبيانات في المرفق الثاني ،القسم جيم.
 -76وفي الجلسة العامة الثانية لالجتماع ،المنعقدة في  5ديسمبر/كانون األول  ،6172أدلى ببيانات إضافية ممثلو منظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ) ،(IUCNومعهد البلدان األمريكية لبحوث التغير العالمي )(IAI
(بالنيابة عن المنتدى العلمي الثالث للتنوع البيولوجي) ،وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض (GEO-
) ، BONوالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي )،(GBIF
ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية ،والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية ) ،(IPBESوالجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ) ،(CGIARوأمانة برنامج البيئة اإلقليمي لجنوب
المحيط الهادئ ) ،(SPREPوجامعة األمم المتحدة ) (UNUوشبكة نساء الشعوب األصلية .ويرد موجز للبيانات في المرفق الثاني،
القسم جيم.

CBD/COP/13/25
Page 321

البند – 1

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

إقرار جدول األعمال
 -73في الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع ،المنعقدة في  4ديسمبر/كانون األول  ،6172أقر مؤتمر األطراف جدول األعمال
التالي ،على أساس جدول األعمال المؤقت الذي أعده األمين التنفيذي بالتشاور مع المكتب ):(UNEP/CBD/COP/13/1
-7

افتتاح االجتماع.

-3

انتخاب أعضاء المكتب.

-6
-4
-5
-2
-1
-1
-9

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

تقرير عن وثائق تفويض الممثلين إلى االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف.
القضايا المعلقة.

تاريخ ومكان االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف.

تقارير عن االجتماعات المنعقدة بين الدورات واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية.

تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية وميزانية الصناديق االستئمانية لالتفاقية.

استعراض مؤقت للتقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وتحقيق أهداف أيشي
للتنوع البيولوجي ،ووسائل التنفيذ ذات الصلة.

-71

اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وتحقيق أهداف أيشي
للتنوع البيولوجي ،بما في ذلك ما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي ودمجه داخل القطاعات وعبرها.

-76

وسائل التنفيذ األخرى :تعزيز بناء القدرات ،والتعاون التقني والعلمي والمبادرات األخرى للمساعدة في التنفيذ.

-77

حشد الموارد واآللية المالية.

-73

التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى.

-74

المادة ( 1ي) واألحكام المتصلة بها :المبادئ التوجيهية إلعادة توطين المعارف التقليدية؛ والمبادئ التوجيهية إلعداد
التشريعات واآلليات األخرى؛ والتوصيات من منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية.

-75

التنوع البيولوجي البحري والساحلي :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ وخطة العمل المحددة بشأن
التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة؛ ومعالجة الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن
األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ والتخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب.

-71

القضايا العلمية والتقنية األخرى ،بما في ذلك البيولوجيا التركيبية ،وآثار تقييم المنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن الملحقات ،واإلدارة المستدامة للحياة البرية.

-79

المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية السادسة ،وطرائق إعداد اإلصدارات القادمة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع
البيولوجي ،والمؤشرات.

-72

األنواع الغريبة الغازية :معالجة المخاطر المرتبطة بالتجارة؛ والخبرات في استخدام عوامل المكافحة البيولوجية؛
وأدوات دعم القرار.

-71

تحسين فاعلية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية ،بما في ذلك التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها.

-61

مسائل أخرى.

-66

اختتام االجتماع.

-67

اعتماد التقرير.
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تنظيم العمل
 -74في الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع ،المنعقدة في  4ديسمبر/كانون األول  ،6172وافق مؤتمر األطراف على تنظيم عمله
على أساس المقترحات الواردة في المرفق األول بجدول األعمال المؤقت المشروح (.)UNEP/CBD/COP/13/1/Add.1/Rev.2
-75

وبناء عليه ،أنشأ االجتماع فريقين عاملين.

 -72الفريق العامل األول ،برئاسة السيدة ميتي جيرفين دامسغارد (الدانمرك) ،سينظر في بنود جدول األعمال ( 9استعراض مؤقت
للتقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،ووسائل التنفيذ
ذات الصلة)؛ و( 77حشد الموارد واآللية المالية)؛ و( 76وسائل التنفيذ األخرى :تعزيز بناء القدرات ،والتعاون التقني والعلمي والمبادرات
األخرى للمساعدة في التنفيذ)؛ و( 73التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى)؛ و( 71تحسين فاعلية الهياكل والعمليات في
إطار االتفاقية ،بما في ذلك التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها).
 -71والفريق العامل الثاني ،برئاسة السيدة مالتا كواثيكانا (جنوب أفريقيا) ،سينظر في بنود جدول األعمال ( 71اإلجراءات
االستراتيجية لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،بما في ذلك ما
يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي ودمجه داخل القطاعات وعبرها)؛ و( 74المادة (1ي) واألحكام المتصلة بها :المبادئ التوجيهية إلعادة
توطين المعارف التقليدية؛ والمبادئ التوجيهية إلعداد التشريعات واآلليات األخرى؛ والتوصيات من منتدى األمم المتحدة الدائم المعني
بقضايا الشعوب األصلية)؛ و ( 75التنوع البيولوجي البحري والساحلي :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ وخطة العمل
المحددة بشأن التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة؛ ومعالجة الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن
األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ والتخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب)؛ و( 72األنواع الغريبة الغازية:
معالجة المخاطر المرتبطة بالتجارة؛ والخبرات في استخدام عوامل المكافحة البيولوجية؛ وأدوات دعم القرار)؛ و( 71القضايا العلمية
والت قنية األخرى ،بما في ذلك البيولوجيا التركيبية ،وآثار تقييم المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن الملحقات ،واإلدارة المستدامة للحياة البرية)؛ و( 79المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية السادسة،
وطرائق إعداد اإلصدارات القادمة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ،والمؤشرات).
 -71وستتناول الجلسة العامة أيضا بحث بنود جدول األعمال ( 5القضايا المعلقة)؛ و( 2تاريخ ومكان االجتماعات القادمة لمؤتمر
األطراف)؛ و( 1تقارير عن االجتماعات المنعقدة بين الدورات واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية)؛ و( 1تقرير األمين التنفيذي عن إدارة
االتفاقية وميزانية الصناديق االستئمانية لالتفاقية)؛ و( 61مسائل أخرى)؛ و( 67اعتماد التقرير)؛ و( 66اختتام االجتماع).
 -79وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع مؤتمر األطراف إلى تقريرين
مرحليين مؤقتين من رئيستي الفريقين العاملين األول والثاني.
 -61وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع مؤتمر األطراف إلى تقريرين
مرحليين مؤقتين آخرين من رئيستي الفريقين العاملين األول والثاني.
 -67وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع مؤتمر األطراف إلى التقريرين
النهائيين من رئيستي الفريقين العاملين األول والثاني.
عمل الفريقين العاملين في الدورة
 -66عقد الفريق العامل األول  79جلسة بين  5و 71ديسمبر/كانون األول  .6172واعتمد الفريق العامل تقريره
) (UNEP/CBD/COP/13/L.1/Add.1في  71ديسمبر/كانون األول .6172
 -63وعقد الفريق العامل الثاني  71جلسة بين  5و 71ديسمبر/كانون األول  .6172واعتمد الفريق العامل تقريره
) (UNEP/CBD/COP/13/L.1/Add.2في  71ديسمبر/كانون األول .6172
الحوار التفاعلي بشأن "الحياة في تناغم مع الطبيعة"
 -64في الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172عقدت جلسة حوار تفاعلي بشأن الشعار
"الحياة في تناغم مع الطبيعة" .ونسق الحوار السيد باكيانو آلمان ،وزير البيئة والموارد الطبيعية في المكسيك.
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-65

ويرد تقرير عروض الخبراء والمناقشة العامة في المرفق الثاني بهذا التقرير.

األحداث الموازية
 -62في الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172استرعى الرئيس االنتباه إلى حقيقة أن
عددا من األحداث قد عقد بالتوازي مع االجتماع الحالي لمؤتمر األطراف ،بتنظيم مشترك من حكومة المكسيك ،واألمانة ومختلف
الشركاء .ودعا ممثلي المنظمات المشتركة في كل حدث إلى تقديم بعض النقاط البارزة للنتائج.
 -61وقد عقد المنتدى الثالث للعلوم من أجل التنوع البيولوجي في كانكون يومي  7و 6ديسمبر/كانون األول  6172لمناقشة
مساهما ت العلوم في تعميم التنوع البيولوجي في عملية صنع القرار .ومشروع التقرير التجميعي للمنتدى
) ،(UNEP/CBD/COP/13/INF/45سلط الضوء على المجاالت الرئيسية األربعة للمساهم ،وهي :فهم كيفية تأثير التغيرات في التنوع
البيولوجي على رفاهية البشر؛ واالعتراف بالتفاعل بين قيم التنوع البيولوجي لألفراد والمجتمعات؛ وضمان االتساق في السياسات لحفظ
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛ واقامة شراكات بين أصحاب المصلحة والعلماء لتوليد المعارف التي يمكن أن تدعم التغير
التحولي.
 -61وقد جمع منتدى عالم القانونيين في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد في 1
ديسمبر/كانون األول  ، 6172البرلمانين من حول العالم لمناقشة االستراتيجيات العملية وقصص النجاح في تعزيز حفظ التنوع
البيولوجي واستخدامه المستدام وتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي من خالل
قيادة تشريعية مركزة .واتفق المشاركون على إعالن كانون بشأن دور رجال القانون في تعميم التنوع البيولوجي من أجل تحقيق الرفاه،
الوارد في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/INF/47
 -69وقد جذبت قمة "موتشتانبال" بشأن خبرات الشعوب األصلية :المعارف التقليدية والتنوع البيولوجي والثقافي أكثر من 351
ممثال عن الشعوباألصلية والمجتمعات المحلية الذين عملوا على عكس االتجاه في فقدان التنوع البيولوجي .ونتج عن القمة إعالنا يؤكد
التزام الحاضرين بتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،وهو وارد في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/INF/48
 -31وعقدت القمة العالمية الخامسة للمدن والحكومات دون الوطنية من أجل التنوع البيولوجي يومي  71و 77ديسمبر /كانون
األول  ،6172وجمعت أكثر من  111مشاركا من  13بلدا لمناقشة الشعار "تعميم التنوع البيولوجي حيث تتمتع الطبيعة بأقصى قدر
من األهمية" .وكانت نتيجة القمة ،وهي إعالن كينتانا رو بشأن تعميم التنوع البيولوجي على المستويين المحلي ودون الوطني هي عمل
لعام  ،(UNEP/CBD/COP/13/INF/49) 6172قد سلطت الضوء على سبعة مجاالت ذات أولوية لمزيد من اإلجراءات لتمكين
المساهمة المحلية ودون الوطنية في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
 -37وكان منتدى المجتمع المدني وتحالفات الشباب من أجل تعميم التنوع البيولوجي لتحقيق الرفاهية ،المنعقد في كانكون من 61
إلى  31نوفمبر/تشرين الثاني  ،6172تتويجاً لستة منتديات إقليمية قبل المؤتمر عقدت عبر المكسيك لمناقشة إدماج التنوع البيولوجي
في قطاعات الزراعة ،والحراجة ،ومصايد األسماك والسياحة ،فضال عن نمو المدن وعادات االستهالك لهؤالء الساكنين فيها .وباإلضافة
إلى ذلك ،اشترك  711شابا من  75بلدا في المنتدى لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة ،وتطوير مهارات جديدة وبناء التحالفات .وفي
بيانهم الختامي ) ،(UNEP/CBD/COP/13/INF/50حث المشاركون في المنتدى األطراف على السماح بمجال أكبر للمجتمع المدني
للمساهمة في بناء رؤية شاملة لإلدارة العامة التي تضمن التنمية المستدامة ،وادماج التنوع البيولوجي في قطاعات اإلنتاج والخدمات
وحماية حقوق اإلنسان والمجتمع والضمانات البيئية.
 -36وجمع منتدى قطاع األعمال والتنوع البيولوجي الذي عقد في كانكون يومي  7و 6ديسمبر/كانون األول  ،6172أكثر من
 351من رواد األعمال من جميع أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي كفرصة لألعمال ،بما في ذلك تمويل
وتقييم رأس المال الطبيعي .وألول مرة في إطار االتفاقية ،أصدرت كيانات القطاع الخاص بيانا تلتزم فيه باالعتراف بجوانب محددة
لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ومراعاتها في عمليات اإلنتاج وتقديم الخدمات .ويعتبر البيان
) ،(UNEP/CBD/COP/13/INF/51عمال جاريا ومحدثا وتم التوقيع عليه من  713شركة.
البند - 3
انتخاب الرئيس

انتخاب أعضا المكتب
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 -33وفقا للمادة  67من النظام الداخلي ،انتخب مؤتمر األطراف ،في الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع ،المنعقدة في
 4ديسمبر/كانون األول  ،6172انتخب بالتزكية السيد رافاييل باكيانو آلمان ،وزير البيئة والموارد الطبيعية في المكسيك ،رئيسا
الجتماعه الثالث عشر.
انتخاب األعضا بخالف الرئيس
 -34وفقا للمادة  67من النظام الداخلي ،انتخب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر 71 ،نواب للرئيس ،للعمل كنواب
للرئيس لفترة والية تنتهي عند اختتام االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف .وتم إحالل ثالثة أعضاء من المكتب بعد ذلك باألطراف
المعنية .وعمل الممثلون التالية أسماؤهم كنواب للرئيس في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف:
السيدة مالتا كواثيكانا (جنوب أفريقيا)
السيد مايك إيبانغا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
السيدة فوميكو ناكاو (اليابان)
السيد يوسف الحافظ (المملكة العربية السعودية)
السيد سيرغي ملنوف (بيالروس)
السيدة سينكا بارودانوفيتش (البوسنة والهرسك)
السيدة ماريا لوي از دل ريو ميسبيريتا (بيرو)
السيد راندولف ادميد (سانت كيتس ونيفس)
السيدة تيا ستيفنز (أستراليا)
السيدة ميتي جيرفين دامسغارد (الدانمرك)
 -35وحسبما اقترح المكتب ،قرر مؤتمر األطراف أن يعمل السيد سيرغي ملنوف (بيالروس) ،نائب رئيس مؤتمر األطراف ،مقر ار
لالجتماع.
 -32ووفقا للمادة  67من النظام الداخلي ،انتخب مؤتمر األطراف ،في جلستيه العامة الثالثة والخامسة ،يومي  9و71
ديسمبر/كانون األول  ،6172الممثلين التالية أ سماؤهم للعمل كأعضاء في المكتب لفترة والية تبدأ عند اختتام اجتماعه الثالث عشر
وتنتهي باختتام اجتماعه الرابع عشر:
السيد محمد على بن تمسك (تونس)
السيد سامويل نداييراجيجي (بوروندي)
السيدة إيلينا راماج (ألبانيا)
السيد سيرغي ملنوف (بيالروس)
السيد راندولف إيدميد (سانت كيتس ونيفس)
السيدة كالريسا نينا (الب ارزيل)
السيد هايو هانست ار (هولندا)
السيد باسيل فان هافر (كندا)
السيدة غواندالين ك .سيسيور (باالو)
السيد مونيراك مينغ (كمبوديا)
انتخاب أعضا الهيئات الفرعية واالجتماعات األخرى
 -31في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172انتخب مؤتمر األطراف السيد سابينو ميري
فرانسيس أوغوال (أوغندا) رئيسا للهيئة الفرعية للتنفيذ لفترة والية تمتد حتى االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.
 -31وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172انتخب مؤتمر األطراف السيدة تري از
مونديتا سيسون ليم (الفلبين) رئيسا للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لفترة والية تمتد حتى االجتماع الرابع عشر
لمؤتمر األطراف.
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البند - 4

تقرير عن وثائق تفويض الممثلين إلى االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

 -39تم بحث البند  4من جدول األعمال في الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع ،المنعقدة في  4ديسمبر/كانون األول .6172
ووفقا للمادة  79من النظام الداخلي ،يتعين على المكتب أن يفحص وثائق تفويض الوفود وأن يقدم تقري ار عنها .وبناء عليه ،أبلغ الرئيس
االجتماع بأن المكتب عين السيدة ماريا لوي از دل ريو ميسبيريتا (بيرو) ،نائبة رئيس المكتب ،لفحص وثائق التفويض ورفع تقرير عنها.
 -41وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172أفادت السيدة دل ريو ميسبيريتا مؤتمر
األطراف بأن  721طرفا كانوا مسجلين على أنهم يحضرون االجتماع .وقد فحص المكتب وثائق تفويض ممثلي  749طرفا .ووجد أن
وثائق تفويض  741وفدا تمتثل بالكامل ألحكام المادة  71من النظام الداخلي .ولم تمتثل وثائق تفويض  9وفود بالكامل ألحكام المادة
 ،71ولم يقدم  71وفدا آخر وثائق تفويضهم حتى اليوم.
 -47وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172أبلغت السيدة دل ريو ميسبيريتا مؤتمر
األطراف بأن  729طرفا قد سجل حضوره في االجتماع .وأضافت أن المكتب فحص وثائق تفويض ممثلي  755طرفا .ووجد أن وثائق
تفويض  741وفدا تمتثل بالكامل ألحكام المادة  71من النظام الداخلي .ولم تمتثل وثائق تفويض  1وفود بالكامل ألحكام المادة ،71
وأن  74وفدا آخرين لم يقدموا وثائق تفويضهم .ويرد المزيد من المعلومات في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/INF/43/Rev.1
 -46ووقع عدد من رؤساء الوفود على إقرار بهذا الشأن بأنهم سيقدموا وثائق تفويضهم ،في الشكل المناسب وبالنسخة األصلية،
إلى األمين التنفيذي في غضون  31يوما من اختتام االجتماع ،وفي موعد أقصاه  71يناير/كانون الثاني  .6171وتمشيا مع العرف
المتبع في الماضي ،وافق مؤتمر األطراف على مقترح من المكتب بأن الوفود التي لم تقدم بعد وثائق تفويضها ،أو التي لم تمتثل وثائق
تفويضها بالكامل ألحكام المادة  ،71ينبغي أن يسمح لها بالمشاركة الكاملة في االجتماع على أساس مؤقت.
 -43وأعرب الرئيس عن أمله أن جميع الوفود التي طُلب منها أن تقدم وثائق تفويضها إلى األمين التنفيذي أن تفعل ذلك في موعد
ال يتجاوز  71يناير/كانون الثاني  .6171ومنذ نهاية االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف ،تم استالم وثائق تفويض من ثمانية
أطراف إضافية.
 -44وحتى تاريخ صدور التقرير الحالي ،تم استالم وثائق التفويض التي تمتثل بالكامل للمادة  71من النظام الداخلي من 752
طرفا التالية أسماؤها :ألبانيا ،والجزائر ،وأنغوال ،وأنتيغوا وباربودا ،واألرجنتين ،وأرمينيا ،وأستراليا ،والنمسا ،وأذربيجان ،والبحرين،
وبنغالديش ،وبيالروس ،وبلجيكا ،وبليز ،وبنن ،وبوتان ،وبوليفيا ،والبوسنة والهرسك ،وبوتسوانا ،والب ارزيل ،وبلغاريا ،وبوركينا فاسو،
وبوروندي ،وكابو فيردي ،وكمبوديا ،والكاميرون ،وكندا ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،وشيلي ،والصين ،وكولومبيا ،وجزر القمر،
والكونغو ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وجزر كوك ،وكوستاريكا ،وكوت ديفوار ،وكرواتيا ،وتشيكيا ،والدانمرك ،وجيبوتي ،والجمهورية
الدومينيكية ،واكوادور ،ومصر ،والسلفادور ،واستونيا ،واثيوبيا ،واالتحاد األوروبي ،وفيجي ،وفنلندا ،وفرنسا ،وغابون ،وغامبيا ،وجورجيا،
وألمانيا ،وغانا ،واليونان ،وغرينادا ،وغواتيماال ،وغينيا ،وهندوراس ،وهنغاريا ،وأيسلندا ،والهند ،واندونيسيا ،وايران (جمهورية –
اإلسالمية) ،وأيرلندا ،واسرائيل ،وايطاليا ،وجامايكا ،واليابان ،واألردن ،وكينيا ،وكيريباتي ،والكويت ،وجمهورية الو الشعبية الديمقراطية،
والتفيا ،وليسوتو ،وليختنشتاين ،ولكسمبرغ ،ومدغشقر ،ومالوي ،وماليزيا ،وملديف ،ومالي ،ومالطة ،وموريتانيا ،والمكسيك ،وميكرونيزيا
(واليات – الموحدة) ،وموناكو ،ومنغوليا ،والمغرب ،وموازمبيق ،وميانمار ،وناميبيا ،وناورو ،ونيبال ،وهولندا ،ونيوزيلندا ،ونيكاراغوا،
والنيجر ،والنرويج ،وعمان ،وباكستان ،وباالو ،وبنما ،وبابوا غينيا الجديدة ،وباراغواي ،وبيرو ،والفلبين ،وبولندا ،والبرتغال ،وقطر،
وجمهورية كوريا ،ورومانيا ،واالتحاد الروسي ،وسانت كيتس ونيفس ،وسانت لوسيا ،وساموا ،والمملكة العربية السعودية ،والسنغال،
وسيشيل ،وسيراليون ،وسنغافورة ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،والصومال ،وجنوب أفريقيا ،واسبانيا ،وسري النكا ،ودولة فلسطين ،والسودان،
وسورينام ،وسوازيالند ،والسويد ،وسويس ار ،والجمهورية العربية السورية ،وطاجيكستان ،وتايلند ،وتيمور– ليشتي ،وتوغو ،وتونغا ،وتونس،
وتركيا ،وتوفالو ،وأوغندا ،واإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة المتحدة ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وأوروغواي ،وفنزويال ،وفييت نام،
واليمن ،وزامبيا ،وزمبابوي.
-45

كما تم استالم وثائق تفويض من الدولتين غير الطرفين الكرسي الرسولي والواليات المتحدة األمريكية.
البند - 5

القضايا المعلقة
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 -42تم بحث البند  5من جدول األعمال في الجلسة االفتتاحية لالجتماع ،المنعقدة في  3ديسمبر/كانون األول  .6172ولدى تقديم
هذا البند ،قال الرئيس إن القضية المعلقة الوحيدة أمام مؤتمر األطراف تتعلق بالفقرة  7من المادة  41من النظام الداخلي والفقرتين 4
و 72من القواعد المالية التي تحكم تمويل األمانة ،التي ظلت بين أقواس مربعة بسبب عدم االتفاق بين األطراف بخصوص األغلبية
الالزمة لصنع القرار بشأن المسائل الجوهرية .وال يبدو حاليا أن مؤتمر األطراف في وضع يسمح باعتماد هذه المواد المعلقة .ولذلك تم
االتفاق ،بناء على مقترح من الرئيس ،على تأجيل مناقشة هذه المسألة إلى االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.
البند - 1

تاريخ ومكان االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف

 -41في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172أشار رئيس المؤتمر إلى أن مصر وتركيا
أعلنا عن عرضهما الستضافة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.
 -41وبعد المشاورات ،اقترح الرئيس أن يدعو مؤتمر األطراف مصر إلى استضافة االجتماع الرابع عشر ،وتركيا االجتماع السادس
عشر .وقال إن القرار سيتم في الجلسة العامة القادمة لالجتماع ،المقرر عقدها في  73ديسمبر/كانون األول .6172
وأيد ممثل بيرو ،مشي ار إلى اهتمام بلده في استضافة االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف ،العرض المقدم من الصين
-49
الستضافة االجتماع بدال من ذلك .وقال إنه في نفس الوقت ،تقف بيرو مستعدة الستضافة االجتماعات المفتوحة العضوية بين الدورات
قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف .ورحب مؤتمر األطراف بعرض الصين الستضافة اجتماعه الخامس عشر وبعرض بيرو
استضافة االجتماعات بين الدورات.
 -51وأعرب ممثل الصين عن شكره لبيرو على تأييدها ،وقدم شريط فيديو يبين البيئة الطبيعية الغنية للصين .وأضاف أن الصين
تتطلع إلى الترحيب بالمشاركين في عام  ،6161وأنها ستؤيد بيرو في استضافة االجتماعات بين الدورات.
 -57وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف مؤتمر األطراف بحثه للبند.
وكان أم امه مشروع مقرر بشأن تاريخ ومكان االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف واالجتماعات المتزامنة لألطراف في بروتوكولي
قرطاجنة وناغويا .وبناء عليه ،ستستضيف مصر االجتماع الرابع عشر ،والصين الخامس عشر وتركيا االجتماع السادس عشر لمؤتمر
األطراف واجتماعات الهيئات الرئاسية للبروتوكولين الملحقين باالتفاقية.
 -56وترحيباً بالعروض المقدمة من األطراف الثالثة بالتصفيق ،وافق مؤتمر األطراف على مشروع مقرر بشأن االجتماعات القادمة
لمؤتمر األطراف ،الوارد في الوثيقة  ،UNEP/CBD/COP/13/L.24العتماده الرسمي.
 -53وأدلى ممثل مصر ببيان وقدم عرضا بالفيديو عن شرم الشيخ ،شبه جزيرة سينا ،وهي المكان المقترح لالجتماع الرابع عشر
لمؤتمر األطراف واجتماعات الهيئات الرئاسية للبروتوكولين الملحقين باالتفاقية.
-54

وأدلى ممثل تركيا ببيان.

-55

وأدلى ببيان أيضا ممثل البوسنة والهرسك.

 -52وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.24بوصفه المقرر ( 33/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)373

دال -
البند - 1

التقارير

تقارير االجتماعات المنعقدة بين الدورات واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية

 -51تم بحث البند  1من جدول األعمال في الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع ،المنعقدة في  4ديسمبر/كانون األول .6172
ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام مؤتمر األطراف تقرير الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة (1ي)
واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي عن اجتماعه التاسع )(UNEP/CBD/COP/13/3؛ وتقري ار الهيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتقنية والتكنولوجية عن اجتماعيها التاسع عشر والعشرين ( UNEP/CBD/COP/13/4و)UNEP/CBD/COP/13/5؛ وتقرير
الهيئة الفرعية للتنفيذ عن اجتماعها األول ).(UNEP/CBD/COP/13/6
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 -51وأح اط مؤتمر األطراف علما بالتقارير المختلفة الجتماعات الهيئات الفرعية المعقودة بين الدورات .وسيتم النظر في التوصيات
الواردة في هذه التقارير تحت بنود جدول األعمال ذات الصلة.
البند - 8

تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية وميزانية الصناديق االستئمانية لالتفاقية

 -59تم بحث البند  1من جدول األعمال في الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع ،المنعقدة في  4ديسمبر/كانون األول .6172
ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام مؤتمر األطراف تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية ،بما في ذلك ميزانية الصناديق االستئمانية
لالتفاقية )(UNEP/CBD/COP/13/7؛ وتقرير عن االستعراض الوظيفي لألمانة )(UNEP/CBD/COP/13/7/Add.2؛ والميزانية
المقترحة لبرنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
للفترة (UNEP/CBD/COP/13/23) 6161-6171؛ ومذكرة أعدها األمين التنفيذي عن أنشطة البرامج والبرامج الفرعية والموارد
المطلوبة ( ،(UNEP/CBD/COP/13/23/Add.1وموجز للتأثيرات المالية لمشاريع المقررات المقدمة إلى مؤتمر األطراف
) .(UNEP/CBD/COP/13/23/Add.2وكان أمامه أيضا كوثيقة إعالمية ،تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية والميزانية
للصناديق االستئمانية لالتفاقية ،وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ،وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
).(UNEP/CBD/COP/13/INF/25
 -21وقال األمين التنفيذي إنه نتيجة لالستعراض الوظيفي لألمانة ،والنهج المتكامل لعملها ،تقدم األمانة ،للمرة األولى ،ميزانية
متكاملة تغطي الصكوك الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي وهي :االتفاقية ،وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا .وبالرغم من أن
الميزانية كانت متكاملة ،فإن الق اررات بشأن العناصر ذات الصلة بالميزانية لكل صك ينبغي أن تعتمدها األطراف في كل صك.
واستكمل االستعراض الوظيفي لألمانة في عام  ،6172وأدى إلى هيكل جديد لألمانة ،نفذ في أبريل/نيسان  ،6172بهدف تحسين
الكفاءات من خالل تنسيق وتكامل أنشطة األمانة فيما بين األقسام .ومن شأن التصميم التنظيمي الجديد أن يكسر حلقة العمل المنعزل
داخل األمانة؛ وتحقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية ،وايجاد وسائل ابتكارية للموظفين للعمل عبر المسائل الموضوعية ،وضمان
المسؤولية اإلدارية لألفرقة الشاملة .وقال إن مع الهيكل الجديد ،سعت األمانة إلى سد فجوات معينة من خالل مراجعة اختصاصات
الموظفين.
 -27وقدمت الوثائق تقري ار عن :حالة اإليرادات في الصناديق االستئمانية الثمانية لالتفاقية وبروتوكوليها من عام  6175إلى
 6172؛ وحالة مالك الموظفين في األمانة؛ والخطوات المتخذة خالل فترة السنتين لتعزيز كفاءة وأداء األمانة؛ وتقديم مؤشرات لإلنجازات
واألداء للميزانيات البرنامجية .وفي عام  ،6175بلغت المدفوعات إلى الصندوق االستئماني العام التفاقية التنوع البيولوجي (الصندوق
االستئماني  11.4 )BYفي المائة من االلتزامات المتعهد بها ،وتشكل هبوطا عن جمع االلتزامات المتعهد بها السابقة في عام 6173
البالغ نسبتها  94في المائة .واعتبا ار من  31سبتمبر/أيلول  ،6172ورد ما نسبته  15في المائة من االشتراكات لعام  .6172وتم عكس
التعهدات والمساهمات للصندوق االستئماني الطوعي الخاص لألنشطة اإلضافية الموافق عليها التفاقية التنوع البيولوجي (الصندوق
االستئماني  )BEلفترة السنتين  6172-6175في الوثيقة  .UNEP/CBD/COP/13/INF/25وباإلضافة إلى ذلك ،تم تخصيص حوالي
 71.1مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة في الفترة  6172-6175من األموال الواردة من حكومة اليابان في نهاية 37
يوليو/تموز  6176في إطار صندوق اليابان للتنوع البيولوجي .وقد مكنت المساهمات في الصندوق االستئماني الطوعي الخاص لتيسير
مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية (الصندوق االستئماني  )BZاألمانة من تمويل حوالي  656طرفا من البلدان النامية والبلدان التي
تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية حتى نهاية سبتمبر/أيلول  ،6172مما يمثل خفضا بنسبة  65في المائة من فترة السنتين السابقة .ونظ ار
لالشتراكات المنخفضة ،صرح مكتب مؤتمر األطراف لألمانة باستخدام الوفورات المتراكمة في الصندوق االستئماني  BYللوفاء بجميع
طلبات التمويل الواردة من األطراف.
 -26وقدمت الوثيقة أيضا تقري ار عن الترتيبات اإلدارية ،بما في ذلك تفويض السلطة من المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة (اليونيب) إلى األمين التنفيذي .ومن بين المسائل األخرى المبلغ عنها هناك مساهمة البلد المضيف لألمانة ،والتغير في طريقة
حيز المكتبي ،والجهود التي تبذلها األمانة لتقديم خدمات مؤتمرات محسنة لألطراف ،والجهود التي تبذلها األمانة لتحسين
المدفوعات لل ّ
أثر أنشطة بناء القدرات ،وآثار التغير في األمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) (IPSASوأداة النظام الجديد
للتخطيط المركزي للموارد (أوموجا).
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 -23وقدمت الميزانية المقترحة لالتفاقية والبروتوكولين للفترة  (UNEP/CBD/COP/13/23) 6171-6171سيناريوهين .وينطوي
أحد السيناريوهين على زيادة اسمية في الميزانية بنسبة  5في المائة عن فترة السنتين الحالية ،بما في ذلك أربع وظائف من الفئة الفنية
ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة ،وترقية العديد من الوظائف الحالية في األمانة .ويدعو السيناريو الثاني إلى زيادة اسمية صفرية
في ميزانية الفترة .6172-6175
 -24ورحب ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين بالوثائق التي قدمتها األمانة عن برنامج عملها والميزانية
واتفق على مناقشة هذه المسائل في الوقت ذاته في إطار االتفاقية وبروتوكوليها .ويتطلع االتحاد األوروبي إلى تحقيق برنامج عمل
مرشد لألمانة يركز على األنشطة التي تيسر عمل األطراف لتحقيق أهداف ايشي للتنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية .غير أن ذلك
البرنامج ينبغي أن يستند إلى ميزانية ميسورة للجميع  ،وهي مسألة أصبحت أكثر أهمية مع إدخال نظام المحاسبة الجديد على نطاق
األمم المتحدة .واآلن ،تؤثر االشتراكات المتأخرة مباشرة في الموارد وأعرب االتحاد األوروبي عن قلقه إزاء العدد الكبير من البلدان التي
لم تسدد بعد اشتراكاتها المقررة بالكامل .وينبغي أن تشدد المقررات الخاصة بالميزانية على السداد الفوري.
 -25وأيد االتحاد األوروبي أيضا النهج المتكامل الذي اتخذته األمانة ومن شأنه أن يزيل الحافز على العمل المنعزل .غير أن
استخدام النهج المتكامل يتطلب تقاسم االشتراكات بالعدل بين البلدان التي كانت أطراف في جميع الصكوك وبين غير األطراف.
وينبغي أن يتم معالجة االستعراض الوظيفي في المقررات بشأن الميزانية وليس كمسألة منفصلة ،وقال إنه يشدد على أهمية اعتماد
ميزانيات واقعية لالتفاقية وبروتوكوليها ،تتسق مع األولويات االستراتيجية المتفق عليها ،والوظائف وبرامج العمل ،وذلك من أجل التنفيذ
الفعال.
 -22ووافق مؤتمر األطراف على أنه ،وفقا للعرف المتبع ،ينبغي إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية معني بالميزانية ،واقترح أن
يرأس الفريق السيد سبنسر توماس (غرينادا).
 -21وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع مؤتمر األطراف إلى تقرير مرحلي
مؤقت من رئيس فريق االتصال المفتوح العضوية المعني بالميزانية.
 -21وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع مؤتمر األطراف إلى تقرير مرحلي
مؤقت من رئيس فريق االتصال المفتوح العضوية المعني بالميزانية.
 -29وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172أبلغ مؤتمر األطراف بأن فريق
االتصال المفتوح العضوية انتهي من مفاوضاته .وأعد الفريق ميزانية متكاملة لالتفاقية وبروتوكوليها.
 -11وقدم الرئيس مشروع مقرر يتعلق بالميزانية ،استنادا إلى نتائج المفاوضات ويرد في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/L.32
واعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر  UNEP/CBD/COP/13/L.32بوصفه المقرر ( 36/73لالطالع على النص ،انظر الفصل
األول ،الصفحة .)691

ها – الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  :1111-1166تقييم التقدم المحرز وتعزيز التنفيذ
البند - 9

استعراض مؤقت للتقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 1111-1166وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ووسائل التنفيذ ذات الصلة

 -17تناول الفريق العامل األول بحث البند  9من جدول األعمال في جلسته األولى ،المنعقدة في  5ديسمبر/كانون األول .6172
ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل تقرير محدث عن التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي  6161-6177ونحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي )(UNEP/CBD/COP/13/8/Rev.1؛ وتحديث للتقدم المحرز
في مراجعة/تحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،بما في ذلك األهداف الوطنية
)(UNEP/CBD/COP/13/8/Add.1/Rev.1؛ وتحليل محدث لمساهمة األهداف التي وضعتها األطراف والتقدم المحرز نحو تحقيق
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ()UNEP/CBD/COP/13/8/Add.2/Rev.1؛ ومذكرة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المتعلقة
باالعتبارات الجنسانية :تحديث لتعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
) .(UNEP/CBD/COP/13/8/Add/3واستنادا إلى التوصية  7/7للهيئة الفرعية للتنفيذ ،يرد مشروع مقرر بشأن هذه المسائل في
الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
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 -16وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،وأستراليا ،وبنغالديش ،وبربادوس ،وبوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وكمبوديا،
وكندا ،والصين ،وكولومبيا ،وجزر القمر ،وكوستاريكا ،واكوادور ،والسلفادور ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين،
وفيجي ،وغابون ،وغانا ،وغواتيماال ،والهند ،واندونيسيا ،وايران (جمهورية  -اإلسالمية) ،وجامايكا ،واليابان ،واألردن ،وكينيا ،ومالوي،
وماليزيا ،وملديف ،والمكسيك ،والمغرب ،ونيبال ،والنرويج ،وباكستان ،وبيرو ،والفلبين ،وجمهورية كوريا ،والسنغال ،وجنوب أفريقيا
(بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،ودولة فلسطين ،وسويسرا ،والجمهورية العربية السورية ،وتوغو ،وأوغندا ،وأوروغواي وفنزويال
(جمهورية – البوليفارية).
-13

وأدلى ببيان أيضا ممثل منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية.

 -14وأدلى ببيانات كذلك ممثلو منظمة حياة الطيور الدولية (أيضا بالنيابة عن منظمة الحفظ الدولية ،والجمعية الملكية لحماية
الطيور ،ومنظمة حفظ الطبيعة ،والصندوق العالمي للحياة البرية ) ،(WWFوالشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي
) ،(GBYNوالمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ) (IIFBوتجمع النساء.
 -15وبعد تبادل اآلراء ،قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر منقح لنظر الفريق العامل ،مع مراعاة اآلراء والتعليقات المعرب عنها
شفوياً والمقدمة كتابة.
-12

وفي جلسته التاسعة ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل في مشروع مقرر قدمته الرئيسة.

 -11وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا ،وبنغالديش ،والب ارزيل ،وكندا ،وكوستاريكا ،واكوادور ،والسلفادور ،واالتحاد األوروبي ودوله
األعضاء الثماني والعشرين ،وغابون ،وجامايكا ،ومالوي ،والمكسيك ،وناميبيا ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،وباكستان وسويسرا.
-11
المنقح.

وفي جلسته العاشرة ،المنعقدة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172واصل الفريق العامل األول نظره في مشروع المقرر

-19

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،والب ارزيل ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين وناميبيا.

 -11وبعد تبادل اآلراء ،تمت الموافقة على مشروع المقرر المنقح ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه
مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.16
 -17وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر مؤتمر األطراف في مشروع
المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.16
 -16وبعد تصحيحات شفوية من األمانة ،اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر  ،UNEP/CBD/COP/13/L.16بصيغته المعدلة
شفويا ،بوصفه المقرر ( 7/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)4
البند  - 61اإلج ار ات االستراتيجية لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  1111-1166وتحقيق
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بما في ذلم ما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي ودمجه داخل
القطاعات وعبرها
 -13تناول الفريق العامل الثاني بحث البند  71من جدول األعمال في قسمين( :أ) اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز تنفيذ االتفاقية
والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  7171-6177بما في ذلك تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات؛ و(ب) التنوع البيولوجي
وتغير المناخ؛ والمناطق المحمية؛ واستعادة النظم اإليكولوجية؛ والتنوع البيولوجي للغابات؛ والتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان.
اإلج ار ات االستراتيجية لتعزيز تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  1111-1166بما في ذلم تعميم
التنوع البيولوجي عبر القطاعات
 -14في جلسته الثالثة ،المنعقدة في  2ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل في تعميم التنوع البيولوجي ودمجه داخل
القطاعات وعبرها .ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل مذكرة أعدها األمين التنفيذي عن تعميم ودمج التنوع البيولوجي
عبر القطاعات ذات الصلة ،والمزيد من آثار خطة التنمية المستدام لعام  6131وللعمليات الدولية األخرى ذات الصلة على عمل
االتفاقية في المستقبل )(UNEP/CBD/COP/13/10؛ ومذكرة تقنية عن التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة
) .(UNEP/CBD/COP/13/10/Add.1وكان أمامه أيضا كوثائق إعالمية ،مذكرات أعدها األمين التنفيذي عن أنظمة األغذية
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لمستقبل مستدام :الروابط بين التنوع البيولوجي والزراعة )(UNEP/CBD/COP/13/INF/1؛ ودراسة تحديد نطاق المحاسبة البيئية
االقتصادية نحو إنتاج نظام معلومات متكامل ومؤشرات التفاقيات ريو الثالث )(UNEP/CBD/COP/13/INF/27؛ ومزيد من
المعلومات عن التطورات الرئيسية المتعلقة بخطة التنمية المستدام لعام (UNEP/CBD/COP/13/INF/29) 6131؛ وموجز للتقديمات
بشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة عن كيفية دمج التنوع البيولوجي ،والقضاء على الفقر ،وتحقيق التنمية المستدامة
)(UNEP/CBD/COP/13/INF/30؛ ونتائج مجلس الحفظ العالمي التابع لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة
) .(UNEP/CBD/COP/13/INF/33وكان أمام الفريق العامل أيضا نصوص التوصية  7/79الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن مزيد من النظر في آثار نتائج اإلصدار الرابع لنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والتقارير ذات
الصلة ،بما في ذلك فيما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات؛ والتوصية  4/7الصادرة عن الهيئة الفرعية للتنفيذ (انظر
 ،UNEP/CBD/COP/13/6القسم األول) .وترد مشاريع المقررات بشأن هذه المسائل في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
 -15وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،واألرجنتين ،وأستراليا ،وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وبوركينا فاسو ،وكندا،
وشيلي ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،والجمهورية الدومينيكية ،ومصر ،والسلفادور ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين،
وفيجي ،وغواتيماال ،والهند ،واليابان ،ولبنان ،ومالوي ،وماليزيا ،والمكسيك ،والمغرب ،والنرويج ،وباكستان ،وبيرو ،والفلبين ،واالتحاد
الروسي ،وجزر سليمان (بالنيابة عن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ) ،وحنوب أفريقيا (بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،وسويسرا،
وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وتايلند ،وتيمور -ليشتي ،وأوروغواي وفنزويال (جمهورية – البوليفارية).
 -12وقال ممثل عن كندا إن وزرائها تعهد وا خالل الجزء الرفيع المستوى باستضافة حلقة عمل تقنية للخبراء في مجال تدابير حفظ
البحار بالعالقة إلى الهدف  77من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
-11

وأدلى ببيان أيضا ممثل الفاو.

 -11وأدلى ببيانات كذلك ممثلو منظمة حياة الطيور الدولية ،وأرض المستقبل ،وتجمع النساء في التحالف العالمي للغابات،
والشبكة العالمية للشباب من أجل التنوع البيولوجي ،والصندوق الدولي للرفق بالحيوان ) ،(IFAWومنتدى الشعوب األصلية المعني
بالتنوع البيولوجي ) ،(IIFBوالمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية ) ،(ITTOواالتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية )(IUFRO
والصندوق الدولي لألحياء البرية ).(WWF
 -19وفي جلسته الخامسة ،المنعقدة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172قرر الفريق العامل الثاني إنشاء مجموعة من أصدقاء
الرئيسة ،برئاسة السيدة تيا ستيفنز (أستراليا) ،لمواصلة المناقشات.
 -91وفي جلسته الثانية عشرة ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع الفريق العامل الثاني إلى تقرير مرحلي من
السيدة ستيفنز (أستراليا) ،رئيسة فريق االتصال .وفي جلسته الرابعة عشرة ،المنعقدة في  75ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع الفريق
العامل الثاني إلى تقرير مرحلي آخر عن العمل المنفذ في فريق االتصال.
 -97وفي جلسته الخامسة عشرة ،المنعقدة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172أبلغت رئيسة فريق االتصال الفريق العامل بأن
الفريق أنهى عمله .وأعدت الرئيسة مشروع مقرر ،على أساس نتائج مداوالت فريق االتصال ،لكي ينظر فيه الفريق العامل.
 -96وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،واألرجنتين ،وأستراليا ،والب ارزيل ،وكندا ،والصين ،وكولومبيا ،وكوت ديفوار ،ومصر ،واالتحاد
األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وغواتيماال ،وكينيا ،والمكسيك ،والمغرب ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،وعمان ،وباكستان ،وبيرو،
والفلبين ،وقطر ،واالتحاد الروسي ،والسنغال ،وجنوب أفريقيا ،والسودان ،وسويسرا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وتيمور -ليشتي،
وأوروغواي وزامبيا.
 -93ووافق الفريق العامل على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر
.UNEP/CBD/COP/13/L.31
 -94وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر مؤتمر األطراف في مشروع
المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.31
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 -95وبعد تصحيحات شفوية من األمانة ،اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر  ،UNEP/CBD/COP/13/L.31بصيغته المعدلة
شفوياً ،بوصفه المقرر ( 3/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)72

التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛ والمناطق المحمية؛ واستعادة النظم اإليكولوجية؛ والتنوع البيولوجي للغابات؛ والتنوع
البيولوجي وصحة اإلنسان

 -92في جلسته الرابعة ،المنعقدة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172تناول الفريق العامل الثاني بحث المسائل المتبقية في إطار
البند  71معا (التنوع البيولوجي وتغير المناخ) ،والثالث (المناطق المحمية) ،والرابع (استعادة النظم اإليكولوجية) ،والخامس (التنوع
البيولوجي للغابات) والسادس (التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان).
 -91ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل مذكرات من األمين التنفيذي عن التحضيرات نحو الخطة االستراتيجية
للترتيب الدولي المتعلق بالغابات  6131-6171وخطة العمل ذات الصلة للشراكة التعاونية بشأن الغابات
)(UNEP/CBD/COP/13/INF/9؛ وتقرير مرحلي عن مبادرة الغابات واستعادة النظم اإليكولوجية 6172-6175
) (UNEP/CBD/COP/13/INF/10؛ ومذكرة أعدها األمين التنفيذي عن استعادة النظم اإليكولوجية للغابات والمناظر الطبيعية
كمساهمة في أهداف أيشي للتنوع البيولوجي )(UNEP/CBD/COP/13/INF/11؛ وتقييم محدث للتقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين 5
و 75من أهداف أيشي )(UNEP/CBD/COP/13/INF/12؛ وتقرير عن تنفيذ المبادرة التعاونية بشأن التنوع البيولوجي االستوائي بين
المنظمة الدولية لألخشاب المدارية واتفاقية التنوع البيولوجي ) .(UNEP/CBD/COP/13/INF/13وكان أمام الفريق العامل أيضا مذكرة
أعدها األمين التنفيذي عن مساهمة الهدف  11من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في أهداف أخرى من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
)(UNEP/CBD/COP/13/INF/20؛ وتقرير مرحلي عن التدابير نحو تحقيق الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
)(UNEP/CBD/COP/13/INF/23؛ ومذكرة من األمين التنفيذي عن دعم تنفيذ الهدف  76من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
)(UNEP/CBD/COP/13/INF/35؛ والتوصية ( 2/79التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان)؛ و( 1/79التنوع البيولوجي للغابات :دور
المنظمات الدولية في دعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي)؛ و( 7/61التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين  77و 76من أهداف
أيشي للتنوع البيولوجي)؛ و( 76/61استعادة النظم اإليكولوجية) من تقريري الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
( UNEP/CBD/COP/13/4و)UNEP/CBD/COP/13/5
 -91وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،وأستراليا ،وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وكندا ،وشيلي ،وكولومبيا ،واالتحاد
األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وغواتيماال ،وكينيا ،والمكسيك ،وميكرونيزيا (واليات – الموحدة) ،والمغرب ،وناميبيا،
ونيوزيلندا ،والنرويج ،وقطر ،وجنوب أفريقيا (بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،وأوروغواي.
 -99وبعد تبادل اآلراء ،قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر لنظر الفريق العامل ،مع مراعاة اآلراء والتعليقات المعرب عنها شفويا
والمقدمة كتابة.

التنوع البيولوجي وتغير المناخ

 -711في جلسته الثامنة ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172تناول الفريق العامل الثاني بحث مشروع مقرر منقح ،قدمته
الرئيسة.
 -717وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،واألرجنتين ،وأستراليا ،وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وكندا ،وشيلي ،وكولومبيا،
وكوبا ،واكوادور ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وغواتيماال ،وكينيا ،وماليزيا ،وميكرونيزيا (واليات – الموحدة)،
والمغرب ،ونيكاراغوا ،والنرويج ،وسانت لوسيا ،وسنغافورة ،وجنوب أفريقيا ،وسويسرا ،وتيمور -ليشتي ،وتركيا ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا
المتحدة ،واليمن وزامبيا.
 -716وفي جلسته التاسعة ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل الثاني بحثه لمشروع المقرر.
 -713وأدلى ببيانات ممثلو كندا ،ونيكاراغوا ،وباكستان وجنوب أفريقيا.
 -714ووافق الفريق العامل الثاني على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر
.UNEP/CBD/COP/13/L.8

CBD/COP/13/25
Page 332

 -715وتناول مؤتمر األطراف بحث مشروع المقرر  UNEP/CBD/COP/13/L.8في الجلسة العامة الرابعة ،المنعقدة يوم الثالثاء،
 73ديسمبر/كانون األول  .6172وعقب بيانات من ممثلي غينيا وغينيا -بيساو ،اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 ،UNEP/CBD/COP/13/L.8بصيغته المعدلة شفوياً ،بوصفه المقرر ( 4/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)33

المناطق المحمية :التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين  77و 76من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 -712في جلسته التاسعة ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته الرئيسة.
 -711وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،وأستراليا ،والب ارزيل ،وكندا ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،واكوادور ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء
الثماني والعشرين ،وفيجي ،وغواتيماال ،والهند ،واندونيسبا ،وموريتانيا ،والمكسيك ،وميكرونيزيا (واليات – الموحدة) ،والمغرب،
ونيكاراغوا ،والنرويج ،وباكستان ،وبيرو ،والفلبين ،والسنغال ،وجنوب أفريقيا ،وسويسرا ،وتوغو ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وفنزويال
(جمهورية – البوليفارية) ،وفييت نام وزامبيا.
 -711وفي جلسته العاشرة ،المنعقدة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل الثاني النظر في مشروع المقرر.
 -719وأدلى ببيانات ممثلو الب ارزيل ،وكندا ،وكولومبيا ،وكوت ديفوار ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وايران
(جمهورية – اإلسالمية) ،والمغرب ،وبيرو ،واالتحاد الروسي ،وجنوب أفريقيا ،وسويس ار وتركيا.
 -771وطلب ممثل عن تركيا إدراج البيان التالي في التقرير:
"تحتفظ تركيا بموقفها فيما يتعلق باإلشارة الواردة في الوثيقة ذات الصلة التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار التي هي ليست
طرفا فيها .وال ينبغي تفسير هذه اإلشارة على أنه تغيير في الموقف القانوني لتركيا فيما يتعلق باالتفاقية المذكورة ،وال يمكن
تفسيرها على أنها تفرض أي التزام ملزم قانونا أو على بلد غير طرف مثل تركيا".
 -777وبعد تبادل اآلراء ،وافق الفريق العامل الثاني على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه
مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.18
 -776وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر مؤتمر األطراف في مشروع
المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.18
 -773وبعد تصحيحات شفوية من األمانة ،اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر  ،UNEP/CBD/COP/13/L.18بصيغته المعدلة
شفوياً ،بوصفه المقرر ( 2/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)73

استعادة النظم اإليكولوجية

 -774في جلسته التاسعة ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172تناول الفريق العامل الثاني بحث مشروع مقرر قدمته
الرئيسة.
 -775وأدلى ببيانات ممثلو أست ارليا ،وكندا ،وكوستاريكا ،والسلفادور ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين،
وغواتيماال ،وناميبيا ،والنرويج ،وبيرو ،وقطر ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة وتيمور -ليشتي.
 -772وبعد تبادل اآلراء ،وافق الفريق العامل الثاني على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه
مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.10
 -771وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 ،UNEP/CBD/COP/13/L.10بوصفه المقرر ( 5/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)31

التنوع البيولوجي للغابات – دور المنظمات الدولية في دعم تحقيق أهداف أيشي المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 -771في جلسته الثامنة ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6972نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته الرئيسة.
 -779وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،وأستراليا ،والب ارزيل ،وكمبوديا ،والكاميرون ،وكندا ،وكولومبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء
الثماني والعشرين ،وايران (جمهورية – اإلسالمية) ،واليابان ،والمغرب ،ونيوزيلندا ،ونيكاراغوا ،وسانت لوسيا ،وجنوب أفريقيا ،وسويسرا،
وتميور -ليشتي ،وجمهورية تنزانيا المتحدة واليمن.
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 -761ووافق الفريق العامل
.UNEP/CBD/COP/13/L.9

الثاني

على مشروع المقرر إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع

المقرر

 -767وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.9بوصفه المقرر ( 1/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)57

التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان

 -766في جلسته الثانية عشرة ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته
الرئيسة.
 -763وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،والب ارزيل ،ووكندا ،والصين ،وكولومبيا ،ومصر ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني
والعشرين ،واليابان ،وبيرو ،وقطر ،وجنوب أفريقيا ،وتيمور-ليشتي وجمهورية تنزانيا.
 -764ووافق الفريق العامل الثاني على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر
.UNEP/CBD/COP/13/L.26
 -765وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.26بوصفه المقرر ( 2/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)42
البند - 66

حشد الموارد واآللية المالية

 -762تناول الفريق العامل الثاني بحث البند  77من جدول األعمال في قسمين( :أ) حشد الموارد؛ و(ب) اآللية المالية.
حشد الموارد
 -761في جلسته الثالثة ،المنعقدة في  2ديسمبر/كانون األول  ،6172تناول الفريق العامل بحث حشد الموارد .ولدى نظره في هذا
البند ،كان أمام الفريق العامل مذكرة أعدها األمين التنفيذي عن حشد الموارد ) (UNEP/CBD/COP/13/11/Rev.1التي قدمت
التحليالت التي طلبتها الهيئة الفرعية للتنفيذ في توصيتها  2/7واقترحت تعديالت على مشروع المقرر المقدم من االجتماع األول للهيئة
الفرعية للتنفيذ .وترد مشاريع المقررات بشأن هذه المسائل في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
 -761وأدلى ببيانات ممثلو بنغالديش ،وبليز ،وبوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،وبوليفيا ،والصين ،وكولومبيا ،وكوستاريكا،
وكوبا ،واكوادور ،واثيوبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وفيجي (أيضا بالنيابة عن كمنولث جزر ماريانا
الشمالية ،وواليات ميكرونيزيا الموحدة ،وغوام ،وجزر مارشال وباالو) ،وغواتيماال ،والهند ،واندونيسيا ،ومدغشقر ،والمكسيك،
وميزرونيزيا ،والمغرب ،والنرويج ،وبيرو ،والفلبين ،وجنوب أفريقيا (بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،والسودان ،وسويسرا ،وتايلند،
وأوغندا وفنزويال (جمهورية – البوليفارية) (بالنيابة عن مجموع البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكير).
 -769وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ،وتجمع النساء (بالنيابة أيضا عن اتحاد
الجمعيات المعنية بمناطق وأقاليم التراث األصلي والمجتمعي (أراضي الشعوب األصلية والمناطق التي تحفظها الشعوب األصلية
والمجتمعات المحلية) ) ،(ICCAوالتحالف العالمي للغابات) والصندوق العالمي لألحياء البرية.
 -731وبعد تبادل اآلراء ،وافق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال ،ي أرسه السيد سابينو ميري فرانسيس أوغوال (أوغندا) والسيدة
لوري ليدو (االتحاد األوروبي) ،لمواصلة مناقشة مشروع مقرر بشأن حشد الموارد ،مع مراعاة اآلراء والتعليقات المعرب عنها شفوياً
والمقدمة كتابة.
 -737واستمع الفريق العامل إلى تقارير من الرئيسين المشاركين لفريق االتصال في جلسته العاشرة ،المنعقدة في  76ديسمبر/كانون
األول  ،6172وفي جلسته الرابعة عشرة ،المنعقدة في  74ديسمبر/كانون األول .6172
 -736وفي جلسته الخامسة عشرة ،المنعقدة في  75ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل في مشروع مقرر منقح بشأن
حشد الموارد.
 -733وأدلى ببيانات ممثلو كولومبيا ،وبيرو ،وسويس ار وجمهورية تنزانيا المتحدة.
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 -734وشددت ممثلة بيرو ،مالحظة أن بلدها هو مركز منشأ ومرك از للموارد الجينية للزراعة وجزء من التحالف من أجل األغذية
والزراعة الذي يعمل على تحقيق الهدف  73من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،مع بنك من الموارد الجينية للمساعدة في األمن
الغذائي ،وذات أهمية خاصة في سياق تغير المناخ ،شددت على الحاجة إلى عناية خاصة لمثل هذه البلدان على المستوى العالمي،
نظ ار ألهمية المساهمة في تخفيض الضعف من حيث األمن الغذائي على المستوى العالمي .وطلبت أن تنعكس مشاغل بيرو وبلدان
المنشأ األخرى في التقرير الحالي.
 -735ووافق الفريق العامل على مشروع المقرر المنقح ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر
.UNEP/CBD/COP/13/L.27
 -732وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.27بوصفه المقرر ( 61/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)747
اآللية المالية
 -731في جلسته الثالثة ،المنعقدة في  2ديسمبر/كانون األول  ،6172تناول الفريق العامل بحث المسألة الثانية في إطار البند ،77
مع البند  1من جدول أعمال بروتوكول قرطاجنة والبند  1من جدول أعمال بروتوكول ناغويا ،واستمع إلى عروض من ممثل مرفق
المنشأ إلعداد تقرير عن التقدير الكامل عن األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها
البيئة العالمية ومن أعضاء فريق الخبراء ُ
للتجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية.
 -731ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل مذكرة عن اآللية المالية ) ،(UNEP/CBD/COP/13/12/Rev.1وتقرير
مجلس مرفق البيئة العالمية ) ،(UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1ومذكرة أعدها األمين التنفيذي مع موجز تنفيذي لتقرير فريق
الخبراء عن تقييم األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها للتجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية
)(UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2؛ والتقرير الكامل ))UNEP/CBD/COP/13/INF/16؛ ومذكرة أعدها األمين التنفيذي عن
إطار األربع سنوات الموجه إلى تحقيق نتائج بشأن أولويات البرامج )(UNEP/CBD/COP/13/12/Add.3؛ والتقديمات الواردة من
االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي عمال للفقرة  6من المقرر  .(UNEP/CBD/COP/13/12/Add.4) 31/76وترد مشاريع
المقررات بشأن هذه المسائل في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
 -739وقال ممثل مرفق البيئة العالمية ،عند تقديمه لتقرير مجلس مرفق البيئة العالمية الوارد في الوثيقة
 ،UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1إن نصف الموارد البالغة  279مليون من دوالرات الواليات المتحدة تقريبا المخصصة للمجال
البؤري للتنوع البيولوجي في المرفق تم برمجتها خالل فترة اإلبالغ ،التي تغطي أول سنتين من التجديد السادس لمواؤد الصندوق
االستئماني لمرفق البيئة العالمية (أي حتى  31يونيو/حزيران  ،)6172مما يشير إلى إحراز تقدم كاف نحو استخدام هذه الموارد في
فترة التجديد السادس لموارد المرفق .وفيما يتعلق باتجاهات البرمجة ،تم استثمار أكثر من نصف المخصصات القطرية في المرفق في
تعمي م التنوع البيولوجي ،بما يتمشى مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،مما يمثل تحوال بعيدا عن االتجاهات السابقة لالستثمار في
المناطق المحمية .وأضاف أن الطلبات لبناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع وفي إعداد االتفاقات ذات الصلة قد زادت
أيضا.
 -741وأضاف أنه بالنسبة لبروتوكول قرطاجنة ،قدم مرفق البيئة العالمية الدعم لمشروع وطني وثالثة مشروعات شاملة إلعداد
التقارير الوطنية الثالثة للسالمة األحيائية .وفيما يتعلق ببروتوكول ناغويا ،اعتمد ثالثة مشاريع وطنية وقدم قرضا بمبلغ  71ماليين من
دوالرات الواليات المتحدة من خالل أداة غير المنح إلعداد أعمال ناجحة وسالسل القيمة استنادا إلى مبادئ البروتوكول .وقال إن الكثير
من المشاريع تم دمجها أيضا عبر مجاالت برمجة عديدة كانعكاس للطبيعة الشاملة للخطة والنهج المتعدد القطاعات .وأضاف أن ما
مجموعه  5.1مليار من دوالرات الواليات المتحدة من موارد مرفق البيئة العالمية ،بما في ذلك التمويل المشترك اإلضافي ،قد تم
تخصيصه لتحقيق الخطة االستراتيجية ،مع  7.2مليار إلى  7.1مليار من دوالرات الواليات المتحدة من هذا المبلغ يرجح استثمارها
خالل فترة التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية.
 -747وفيما يتعلق باألد اء ،تجاوزت حافظة التنوع البيولوجي بالفعل األهداف المؤسسية لمرفق البيئة العالمية من حيث تحقيق
األهداف البيئية العالمية والتقدم المحرز في التنفيذ .وأضاف أن تقييم األثر الذي أجراه مؤخ ار مكتب التقييم المستقل في مرفق البيئة
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العالمية وجد أيضا أن المناطق المحمية التي يدعمها مرفق البيئة العالمية كان بها فقدان أقل لغطاء الغابات من المناطق المحمية
األخرى؛ وأن االتجاهات في مؤشرات أخرى للتنوع البيولوجي كانت إيجابية عامة؛ وأن استثمار مرفق البيئة العالمية في هذه المجاالت
كان يعزز التغير في حوكمة التنوع البيولوجي على نطاق واسع؛ وأن الدعم من مرفق البيئة العالمية قد ساعد على بناء القدرات من
أجل معالجة عوامل الحفظ الرئيسية .وبغض النظر عن هذه النتائج المشجعة ،يجب أن يستمر العمل االستراتيجي من أجل تحقيق
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وحماية العموم العالمي .وأضاف أن مرفق البيئة العالمية يتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء من أجل
إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ االتفاقية عن طريق البرمجة الفعالة واالبتكارية وتيسير الفرص لمعالجة األولويات الوطنية بطريقة
متكاملة عبر مجاالت البرامج في مرفق البيئة العالمية .وقال إن مرفق البيئة العالمية ملتزم بهذا الهدف وبالفعل إلى مواصلة التقليد
الكبير للنتائج الفائقة للمفاوضات في كانكون.
 -746وقدم السيد كارلوس مانويل رودريغيز (كوستاريكا) والسيد غونتر ميتالخر (شبكة منظمات المجتمع المدني في مرفق البيئة
المنشأ إلعداد تقرير عن التقدير الكامل الحتياجات التمويل في التجديد السابع لموارد مرفق البيئة
العالمية) ،العضوان في فريق الخبراء ُ
العالمية ،قدما الموجز التنفيذي للتقرير ،على النحو الوارد في الوثيقة  ،UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2وأعربا عن شكرهما
للمفوضية األوروبية شك ار المفوضية األوروبية وصندوق اليابان للتنوع البيولوجي والوكالة التعاونية للتنمية في السويد على دعمهم لعمل
الفريق.
 -743وأعربت الرئيسة أيضا عن شكرها لحكومة الهند على دعمها.
 -744واستأنف الفريق العامل النظر في البند في جلسته الرابعة ،المنعقدة في  1ديسمبر/كانون األول .6172
 -745وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،وأنتيغوا وباربودا ،واألرجنتين ،وبوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،وكندا ،وشيلي ،والصين،
وكولومبيا ،وكوبا ،واكوادور ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وايران (جمهورية  -اإلسالمية) ،وجامايكا ،واألردن،
وكينيا ،ولبنان ،ومالوي ،وملديف ،والمكسيك ،والمغرب ،والنرويج ،وجمهورية كوريا ،وجنوب أفريقيا (بالنيابة عن المجموعة األفريقية)،
وسويسرا ،وأوغندا ،وأوروغواي ،وفنزويال (جمهورية – البوليفارية) ،واليمن وزامبيا.
 -742وأدلى ببيانات إضافية ممثال المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي وتجمع النساء.
 -741وبعد تبادل اآلراء ،اتفق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال ،برئاسة السيد سابينو ميري فرانسيس أوغوال (أوغندا) والسيدة
لوري ليدو (االتحاد األوروبي) ،لمواصلة مناقشة مشروع مقرر ،مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفويا والمقدمة كتابة.
 -741واستمع الفريق العامل إلى تقريرين من الرئيسين المشاركين عن عمل فريق االتصال في جلسته العاشرة ،المنعقدة في 76
ديسمبر/كانون األول  ،6172وفي جلسته الرابعة عشرة ،المنعقدة في  74ديسمبر/كانون األول .6172
 -749وأدلى ببيانات ممثلو بمغالديش ،واثيوبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،والهند ،والمكسيك وسويس ار.
 -751ونظر الفريق العامل بعد ذلك في مشروع مقرر قدمته الرئيسة بشأن اإلرشاد اإلضافي الموجه إلى اآللية المالية.
 -757وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،والب ارزيل ،وكندا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،والمكسيك ،والفلبين،
وسويس ار وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -756وأعرب ممثل الفلبين عن اعتراضه بإزالة العبارة "وأكثر البلدان ضعفا من الوجهة البيئية" من الفقرة  5من مشروع المقرر ،إذ
أن الصياغة مشتقة من االتفاقية ،وتحديدا من المادة  ،61الفقرة  1منها ،مما يشكل سابقة الستخدامها .وطلب أن ينعكس قلقه في
التقرير الحالي.
 -753وبعد تبادل اآلراء ،وافق الفريق العامل على النص إلدراجه في مشروع المقرر إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع
المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.37
 -754وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.37بوصفه المقرر ( 67/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)741
البند - 61

وسائل التنفيذ األخرى :تعزيز بنا القدرات والتعاون التقني والعلمي والمبادرات
األخرى للمساعدة في التنفيذ
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 -755تناول الفريق العامل األول بحث البند  76من جدول األعمال في قسمين( :أ) تعزيز بناء القدرات ،والتعاون التقني والعلمي
والمبادرات األخرى للمساعدة في التنفيذ؛ و(ب) االتصال والتثقيف والتوعية العامة وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
تعزيز بنا القدرات والتعاون التقني والعلمي والمبادرات األخرى للمساعدة في التنفيذ
 -752في جلسته الرابعة ،المنعقدة يوم األربعاء 1 ،ديسمبر/كانون األول  ،6172تناول الفريق العامل مسألة تعزيز بناء القدرات،
والتعاون التقني والعلمي والمبادرات األخرى للمساعدة في التنفيذ  .ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل خطة العمل قصيرة
األجل المنقحة ( )6161-6171لتعزيز ودعم بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأهداف
ايشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها )(UNEP/CBD/COP/13/13؛ وتقرير مرحلي عن آلية غرفة تبادل المعلومات
)(UNEP/CBD/COP/13/INF/15؛ ومذكرة أعدها األمين التنفيذي عن خطة عمل مبادرة الجسر البيولوجي  6161-6171وتقرير
عن التقدم المحرز نحو تنفيذ المبادرة )(UNEP/CBD/COP/13/INF/21؛ وموجز تحديد احتياجات األطراف من التعاون التقني
والعلمي ،والعمل السابق المنفذ في إطار االتفاقية والمبادرات ذات الصلة بمبادرة الجسر البيولوجي
) .(UNEP/CBD/COP/13/INF/22وترد مشاريع المقررات بشأن هذه المسائل في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
 -751وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،واألرجنتين ،والب ارزيل ،والكاميرون (بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،وكندا ،وكولومبيا ،واالتحاد
األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وفيجي ،وغواتيماال ،والهند ،وجامايكا ،واليابان ،وكينيا ،والكويت ،ولبنان ،وماليزيا،
وملديف ،والمكسيك ،والمغرب ،والنرويج ،وجمهورية كوريا ،وساموا (بالنيابة عن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ) ،وسويسرا ،وأوغندا
وفنزويال (جمهورية  -البوليفارية).
 -751وأدلى ببيانات أي ضا ممثلو المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ،والتحالف العالمي للصناعة )(GIC
والشبكة العالمية للشباب المعنية بالتنوع البيولوجي ).(GBYN

 -759وبعد تبادل اآلراء ،اتفق الفريق العامل األول على إنشاء فريق اتصال بشأن بناء القدرات ،برئاسة السيدة ماريا شولتز (السويد)
والسيد ألفريد أوتنغ يبووا (غانا) ،لمواصلة مناقشة مشروع المقرر ،مع مراعاة اآلراء والتعليقات المعرب عنها شفوياً والمقدمة كتابة.
 -721واستمع الفريق العامل األول إلى تقريرين من الرئيسين المشاركين عن عمل فريق االتصال في جلسته العاشرة ،المنعقدة في
 76ديسمبر/كانون األول  ،6172وفي جلسته الثالثة عشرة ،المنعقدة في  74ديسمبر/كانون األول .6172

 -727وفي جلسته السابعة عشرة ،المنعقدة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع الفريق العامل إلى تقرير آخر من الرئيسين
المشاركين لفريق االتصال اللذان أبلغا بأن فريق االتصال استكمل عمله وتوصل إلى اتفاق حول مشروع مقرر ،يحتوي على بعض
النصوص موضوعة بين قوسين معكوفين.
 -726وفي جلسته السابعة عشرة ،المنعقدة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل أيضا في مشروع مقرر منقح
قدمته الرئيسة.
 -723وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،وأستراليا ،والكاميرون ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،والب ارزيل ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء
الثماني والعشرين ،وغواتيماال ،وايران (جمهورية – اإلسالمية) ،والمكسيك ،والنرويج وأوغندا.
 -724واستأنف الفريق العامل بحثه لمشروع المقرر في جلسته الثامنة عشرة ،المنعقدة في  72ديسمبر/كانون األول .6172
 -725وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،وأستراليا ،والب ارزيل ،والكاميرون ،وكندا ،وكولومبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني
والعشرين ،وغواتيماال ،وايران (جمهورية – اإلسالمية) ،واليابان ،والمكسيك ،وجنوب أفريقيا ،وسويسرا ،وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -722وبعد تبادل اآلراء ،تمت الموافقة على مشروع المقرر المنقح ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه
مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.33
 -721وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر مؤتمر األطراف في مشروع
المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.33
 -721وأدلى ببيان ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين.
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 -729وتم اعتماد مشروع المقرر  ،UNEP/CBD/COP/13/L.33بصيغته المعدلة شفوياً ،بوصفه المقرر ( 63/73لالطالع على
النص ،انظر القسم األول ،الصفحة .)711
االتصال والتثقيف والتوعية العامة وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي
 -711تناول الفريق العامل األول بحث المسألة الثانية في إطار البند  76في جلسته الخامسة ،المنعقدة في  1ديسمبر/كانون األول
 .6172ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل مذكرة أعدها األمين التنفيذي عن إطار الست ارتيجية االتصال
)(UNEP/CBD/COP/13/14؛ ومذكرة أعدها األمين التنفيذي عن استراتيجية الويب لالتفاقية وبروتوكوليها
وبروتوكوليها
لالتفاقية
الويب
استراتيجية
عن
إضافية
ومعلومات
)(UNEP/CBD/COP/13/14/Add.1؛
)(UNEP/CBD/COP/13/INF/14؛ وتقرير مرحلي عن آلية غرفة تبادل المعلومات ) .(UNEP/CBD/COP/13/INF/15ويرد
مشروع مقرر بشأن هذه المسألة في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
 -717وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،واليابان ،والمكسيك وناميبيا.
 -716وبعد تبادل اآلراء ،قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر لنظر الفريق العامل ،مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياً والتعليقات
المستلمة كتابة.
 -713وفي جلسته الحادية عشرة ،المنعقدة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل في مشروع مقرر منقح قدمته
الرئيسة.
 -714وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا ،وبوليفيا (دولة _ المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وكندا ،وكوستاريكا ،واالتحاد األوروبي ودوله
األعضاء الثماني والعشرين ،وغامبيا ،والهند ،ومالوي ،والمكسيك ،والمغرب ،وناميبيا ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،والسنغال ،وجنوب أفريقيا
وأوغندا.
 -715وبعد تبادل اآلراء ،تمت الموافقة على مشروع المقرر المنقح ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه
مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.25
 -712وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر مؤتمر األطراف في مشروع
المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.25
 -711وأدلى ببيانات ممثال كندا واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين.
 -711وتم اعتماد مشروع المقرر  ،UNEP/CBD/COP/13/L.25بصيغته المعدلة شفوياً ،بوصفه المقرر ( 66/73لالطالع على
النص ،انظر القسم األول ،الصفحة .)722
البند - 63

التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى

 -719تناول الفريق العامل األول بحث البند  73من جدول أعمال مؤتمر األطراف في جلسته السادسة ،المنعقدة في  1ديسمبر/
كانون األول  . 6172ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل مذكرة أعدها األمين التنفيذي عن تعزيز أوجه التآزر بين
االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستويين الوطني والدولي ) (UNEP/CBD/COP/13/15ومذكرة عن التعاون مع االتفاقيات
األخرى والمنظمات والشراكات الدولية لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177
) .(UNEP/CBD/COP/13/16وترد مشاريع المقررات بشأن هذه المسائل في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
 -711وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا ،والب ارزيل ،وكمبوديا ،وكندا ،وكولومبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين،
والهند ،وجامايكا ،واليابان ،وماليزيا ،والمكسيك ،والمغرب ،والنرويج ،وبيرو ،وسويسرا ،وأوغندا (بالنيابة عن المجموعة األفريقية)
وفنزويال ( دولة – البوليفارية).
 -717وأدلى ببيانات كذلك ممثال األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) واتفاقية رامسار.
 -716وأدلى ببيانات أيضا ممثلو المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية ،والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي
وشبكة نساء الشعوب األصلية المعنية بالتنوع البيولوجي.
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 -713وبعد تبادل اآلراء ،وافق الفريق العامل األول على إنشاء فريق اتصال ،برئاسة السيدة ماريا لوي از دل ريو مسبيريتا (بيرو)
والسيد يوسف الحافظ (المملكة العربية السعودية) ،لمواصلة مناقشة أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،مع مراعاة
اآلراء المعرب عنها شفوياً والتعليقات المستلمة كتابة.

 -714وفي جلسته الثامنة عشرة ،المنعقدة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع الفريق العامل إلى تقرير من الرئيسين
المشاركين لفريق االتصال.
 -715وفي جلسته الثامنة عشرة ،المنعقدة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل في مشروع مقرر قدمته الرئيسة.
 -712وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،والب ارزيل ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين.
 -711وبعد تبادل اآلراء ،تمت الموافقة على مشروع المقرر المنقح ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه
مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.36
 -711وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.36بوصفه المقرر ( 64/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)667

واو -
البند - 64

البنود األخرى الناشئة عن برنامج عمل االتفاقية

المادة (8ي) واألحكام المتصلة بها :المبادئ التوجيهية إلعادة توطين المعارف التقليدية؛
والمبادئ التوجيهية إلعداد التشريعات واآلليات األخرى؛ والتوصيات من منتدى األمم
المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية

 -719تناول الفريق العامل الثاني بحث البند  74من جدول األعمال في جلسته الرابعة ،المنعقدة في  1ديسمبر/كانون األول .6172
ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل تقرير الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة (1ي) واألحكام
ذات الصلة بشأن العمل في اجتماعه التاسع )(UNEP/CBD/COP/13/3؛ ومسرد للمصطلحات والمفاهيم الرئيسية الستخدامها في
سياق المادة (1ي) واألحكام المتصلة بها )(UNEP/CBD/COP/13/17؛ والتوصيات التالية للفريق المفتوح العضوية العامل بين
الدورات المخصص للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها ( 7/9المبادئ التوجيهية الطوعية إلعداد آليات وتشريعات أو مبادرات مناسبة
أخرى لضمان الموافقة [الحرة ،و] المسبقة عن علم [أو القبول ومشاركة] الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية للحصول على معارفها
وابتكاراتها وممارساتها ،والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق هذه المعارف واالبتكارات والممارسات ذات
الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ولإلبالغ عن الحصول غير المشروع على المعارف التقليدية ومنعه)؛ و( 3/9مسرد
المصطلحات والمفاهيم األساسية ذات الصلة الستخدامها في سياق المادة (1ي) واألحكام المتصلة بها)؛ و( 4/9توصيات من منتدى
األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية)؛ و( 5/9حوار متعمق بشأن المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة األخرى).
وكان أمام الفريق العامل أيضا تجميع لآلراء المستلمة بشأن مشروع مسرد المصطلحات والمفاهيم الرئيسية الستخدامها في سياق المادة
(1ي) واألحكام المتصلة بها () (UNEP/CBD/COP/13/INF/5و )Add.1وتقرير مرحلي عن برنامج العمل المشترك بين أمانة
اتفاقية التنوع البيولوجي واليونسكو بشأن الروابط بين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي ) .(UNEP/CBD/COP/13/INF/28وترد
مشاريع المقررات بشأن هذه المسائل في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
 -791ونظر الفريق العامل في جميع المسائل الخمس تحت البند  74في وقت واحد.
 -797وأدلى ببيانات ممثلو أنتيغوا وباربودا ،وأستراليا ،وبنن ،وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وكندا ،وكولومبيا،
وكوستاريكا ،وجيبوتي ،والجمهورية الدومينيكية ،واكوادور ،ومصر ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وغامبيا،
وغواتيماال ،وكينيا ،والهند ،واندونيسيا ،وجامايكا ،واليابان ،وماليزيا ،وموريتانيا ،المكسيك ،والمغرب ،ونبيال ،ونيوزيلندا ،والنيجر،
والنرويج ،وعمان ،وبيرو ،والفلبين ،وقطر ،وجمهورية كوريا ،والسنغال ،وجنوب أفريقيا (بالنيابة عن المجموعة األفريقية)؛ والسودان،
وسويسرا ،وتيمور -ليتش ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وأوروغواي ،وفنزويال (جمهورية – البوليفارية) وزامبيا.
 -796وأدلى ببيان أيضا ممثل منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية.
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 -793وأدلى ببيانات كذلك ممثلو المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ،واتحاد الجمعيات المعنية بمناطق
وأقاليم التراث األصلي والمجتمعي (أراضي الشعوب األصلية والمناطق التي تحفظها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية) )(ICCA
و .La Via Campesina
 -794وبعد تبادل اآلراء ،قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر لنظر الفريق العامل ،بشأن المهمة  75لبرنامج العمل المتعدد
السنوات المتعلق بتنفيذ المادة (1ي) واألحكام المتصلة بها :مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات إلعادة توطين المعارف األصلية
والتقليدية؛ وتوصيات من منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية إلى اتفاقية التنوع البيولوجي؛ وحوار متعمق بشأن
المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة األخرى ،مع مراعاة اآلراء والتعليقات المعرب عنها شفوياُ والمقدمة كتابة.

 -795وفي الجلسة الرابعة للفريق العامل الثاني ،المنعقدة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172اتفق على إنشاء فريق اتصال برئاسة
السيدة ري از سميث (كندا) والسيدة لوسي مولنكاي (ممثلة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية) ،لمواصلة المناقشات حول مشروع
المقرر بشأن المبادئ التوجيهية الطوعية إلعداد آليات وتشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى لضمان الموافقة [الحرة ،و] المسبقة عن علم
[أو القبول ومشاركة] الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية للحصول على معارفها وابتكاراتها وممارساتها ،والتقاسم العادل والمنصف
للمنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق هذه المعارف واالبتكارات والممارسات ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
ولإلبالغ عن الحصول غير المشروع على المعارف التقليدية ومنعه .وسينظر فريق االتصال أيضا في مشروع المقرر بشأن مسرد
المصطلحات والمفاهيم الرئيسية الستخدامها في سياق المادة (1ي) واألحكام المتصلة بها.
المبادئ التوجيهية الطوعية إلعداد آليات وتشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى لضمان الموافقة [الحرة و] المسبقة عن علم [أو
القبول ومشاركة] الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية للحصول على معارفها وابتكاراتها وممارساتها والتقاسم العادل والمنصف
للمنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق هذه المعارف واالبتكارات والممارسات ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
ولإلبالغ عن الحصول غير المشروع على المعارف التقليدية ومنعه
 -792استمع الفريق العامل الثاني إلى تقارير مرحلية من أحد رئيسي فريق االتصال في جلستيه الثامنة ،المعقودة في 1
ديسمبر/كانون األول  ،6172والثالثة عشرة ،المعقودة في  74ديسمبر/كانون األول  .6172واستمع الفريق العامل إلى تقرير مرحلي
آخر في جلسته الرابعة عشرة ،المعقودة في  74ديسمبر/كانون األول .6172
 -791وفي جلسته الخامسة عشرة ،المعقودة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172أفاد أحد الرئيسين المشاركين لفريق االتصال بأن
الفريق قد أكمل عمله .وأعدت الرئيسة مشروع مقرر ،على أساس نتائج مداوالت فريق االتصال ،لينظر فيه الفريق العامل .ونظر الفريق
العامل في مشروع المقرر الذي قدمته الرئيسة.
 -791وأدلى ببيانات ممثلو ممثلو الب ارزيل ،وكندا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين.
 -799وفي جلسته السادسة عشرة ،المنعقدة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل نظره في مشروع المقرر.
 -611وأدلى ببيانات ممثلو بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،والكاميرون ،وكندا ،ومصر ،واالتحاد األوروبي ودوله
األعضاء الثماني والعشرين ،وغواتيماال ،وايران (جمهورية – اإلسالمية) ،والمغرب ،والنرويج ،وقطر ،وجمهورية كوريا ،وتيمور-
ليستس ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة وفنزويال (جمهورية – البوليفارية).
 -617وأدلى ببيان ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.
 -616وفي جلسته السابعة عشرة ،المنعقدة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل بحثه لمشروع المقرر.
 -613وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا ،وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،والكاميرون ،ومصر ،واالتحاد األوروبي ودوله
األعضاء الثماني والعشرين ،وغواتيماال ،وناميبيا ،وجنوب أفريقيا ،وأوغندا.
 -614وفي جلسته الثامنة عشرة ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل بحثه لمشروع المقرر.
 -615وأدلى ببيانات ممثلو بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،والكاميرون ،وكندا ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،واالتحاد
األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وغواتيماال ،والهند ،وايران (جمهورية – اإلسالمية) ،والمكسيك ،والمغرب ،وجمهورية كوريا،
وجنوب أفريقيا ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة.
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 -612وأدلى ببيان أيضا ممثال منتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا
الشعوب األصلية.
 -611وبعد تبادل اآلراء ،وافق الفريق العامل على مشروع المقرر المنقح ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه
مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.38
 -611وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر مؤتمر األطراف في مشروع
المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.38
 -619وأدلى ببيانات ممثلو الب ارزيل ،وكندا وأوغندا.
 -671وتم اعتماد مشروع المقرر  ،UNEP/CBD/COP/13/L.38بصيغته المعدلة شفوياً ،بوصفه المقرر ( 71/73لالطالع على
النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)761
المهمة  65من برنامج العمل المتعدد السنوات بشأن تنفيذ المادة (8ي) واألحكام المتصلة بها :المبادئ التوجيهية ألفضل
الممارسات في مجال إعادة توطين المعارف التقليدية واألصلية
 -677في جلسته العاشرة ،المعقودة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته الرئيسة.
 -676وبعد اإلدالء ببيانات من ممثلي الجزائر ،وكندا ،ومصر ،وغواتيماال ،والمكسيك ،وجنوب أفريقيا وتيمور -ليشتي ،وافق الفريق
العامل على مشروع المقرر المنقح إلحالته إلى الجلسة العامة.
 -673وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73دسيمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.14بوصفه المقرر  79/73دال (لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)732
مسرد المصطلحات والمفاهيم األساسية ذات الصلة الستخدامها في سياق المادة (8ي) واألحكام المتصلة بها
 -674في جلسته الثامنة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172أُبلِغ الفريق العامل الثاني بأن فريق االتصال أكمل عمله
بشأن مسرد المصطلحات والمفاهيم األساسية .وقالت الرئيسية إنها ستعد مشروع مقرر لينظر فيه الفريق العامل على أساس نتائج
مداوالت فريق االتصال.
 -675وفي جلسته الثانية عشرة ،المعقودة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172تناول الفريق العامل الثاني بحث مشروع المقرر
قدمته الرئيسة.
 -672وأدلى ببيان ممثل المكسيك.
 -671ووافق الفريق العامل
.UNEP/CBD/COP/13/L.22

الثاني

على مشروع المقرر إلحالته

إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع

المقرر

 -671وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 ،UNEP/CBD/COP/13/L.22بوصفه المقرر  79/73باء (لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)732
توصيات من منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية
 -679في جلسته السابعة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172تناول الفريق العامل الثاني بحث مشروع مقرر منقح قدمته
الرئيسة بشأن توصيات منتدى األمم المحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية ،ووافق على إحالته إلى الجلسة العامة.
 -661وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.3بوصفه المقرر  79/73جيم (لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة ×).
حوار متعمق بشأن المجاالت المواضيعية وغيرها من القضايا الشاملة
 -667في جلسته العاشرة ،المعقودة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172تناول الفريق العامل الثاني بحث مشروع مقرر قدمته
الرئيسة يتعلق بحوار متعمق بشأن المجاالت المواضيعية وغيرها من القضايا الشاملة.
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 -666وأدلى ببيانات ممثلو كندا ،وكولومبيا ،والمكسيك ،والمغرب ،وجنوب أفريقيا ،وتيمور -ليشتي وجمهورية تنزانيا المتحدة ،ووافق
الفريق العامل على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة.

 -663وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.3بوصفه المقرر  79/73ألف (لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)732
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البند  - 65التنوع البيولوجي البحري والساحلي :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ وخطة العمل
المحددة بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة التي تقع ضمن نطاق االتفاقية؛ ومعالجة
الحطام البحري والضوضا تحت الما الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري
والساحلي؛ والتخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب
 -664تناول الفريق العامل الثاني بحث البند  75من جدول األعمال في قسمين( :أ) المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛
و(ب) خطة العمل المحددة بشأن التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة التي تقع ضمن نطاق االتفاقية؛ ومعالجة الحطام
البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ والتخطيط المكاني البحري
ومبادرات التدريب.
المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
 -665تناول الفريق العامل بحث المسألة األولى في إطار البند  75في جلسته األولى ،المعقودة في  5ديسمبر/كانون األول .6172
وعند النظر في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل مذكرة أعدها األمين التنفيذي عن خيارات بخصوص إجراءات لتعديل وصف
المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا وبيولوجيا لتيسير عملية وصف المناطق الجديدة ( )UNEP/CBD/COP/13/18والتوصية 3/61
(التنوع البيولوجي البحري والساحلي :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا) .ويرد مشروع المقرر الذي يستند إلى تلك التوصية
في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/REV.1
 -662وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،والب ارزيل ،وكندا ،وشيلي ،والصين ،وكوستاريكا ،ومصر ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء
الثماني والعشرين ،وفيجي ،وأيسلندا ،واندونيسيا ،واليابان ،واألردن ،والمكسيك ،والمغرب ،والنرويج ،وباكستان ،وبيرو ،وجمهورية كوريا،
واالتحاد الروسي ،وجنوب أفريقيا وتايلند.
 -661وأدلى ببيانات كذلك :ممثلو الشبكة العالمية للشباب المعني بالتنوع البيولوجي ،والصندوق الدولي للرفق بالحيوان ،والمنتدى
الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.
 -661وبعد تبادل اآلراء ،اتفق على إنشاء فريق اتصال ،برئاسة مشتركة للسيد مصطفى فودة (مصر) والسيد غنشتاين باكي
(النرويج) للمضي قدما بالعمل على المناطق البحرية المهمة بيولوجيا أو إيكولوجيا ،وبصفة خاصة عن طريق النظر في استعراض
المناطق التي ورد وصفها على أنها تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة بيولوجيا أو إيكولوجيا.
 -669وفي جلسته الرابعة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع الفريق العامل الثاني إلى تقرير مرحلي من أحد
الرئيسين المشاركين لفريق االتصال.
 -631وفي جلسته السادسة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع الفريق العامل الثاني إلى تقرير مرحلي من أحد
الرئيسين المشاركين لفريق االتصال ،الذي قال إن فريق االتصال لم يتمكن من إكمال عمله ،وطلب إرشادات من الرئيسة .وقالت
الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر منقحا استنادا إلى المناقشات التي جرت في فريق االتصال لينظر فيه الفريق العامل.
 -637وفي جلسته الثالثة عشرة ،المعقودة في  74ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته
الرئيسة.
 -636وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،واألرجنتين ،والب ارزيل ،وكندا ،وشيلي ،والصين ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،ومصر ،والسلفادور،
واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وهندوراس ،وأيسلندا ،واندونيسيا ،واألردن ،والمكسيك ،والمغرب ،والنرويج،
وباكستان ،وبيرو ،وقطر ،وجمهورية كوريا ،واالتحاد الروسي ،وجنوب أفريقيا ،وتركيا واليمن.
 -633وبعد تبادل اآلراء ،تم االتفاق على إنشاء مجموعة مفتوحة العضوية من أصدقاء الرئيسة ،ينسقها السيد غنشتاين باكي
(النرويج) ،لمواصلة المناقشات حول األمور التي لم يتفق عليها في مشروع المقرر.
 -634وفي جلسته الرابعة عشرة ،المعقودة في  75ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل الثاني نظره في مشروع
المقرر.

CBD/COP/13/25
Page 343

 -635وأدلى ببيانات ممثلو كندا ،وكولومبيا ،ومصر ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وقطر ،واالتحاد
الروسي ،وجنوب أفريقيا ،وتيمور -ليشتي ،وتركيا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -632وطلب ممثل عن تركيا إدراج البيان التالي في التقرير:
"تحتفظ تركيا بموقفها فيما يتعلق باإلشارة الواردة في الوثيقة ذات الصلة التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار التي هي ليست
طرفا فيها .وال ينبغي تفسير هذه اإلشارة على أنه تغيير في الموقف القانوني لتركيا فيما يتعلق باالتفاقية المذكورة ،وال يمكن
تفسيرها على أنها تفرض أي التزام ملزم قانونا أو على بلد غير طرف مثل تركيا".
 -631كما عبر ممثل عن قطر ما أعرب عنه ممثل تركيا.
 -631وفي جلسته السادسة عشرة ،المنعقدة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172أُبلغ الفريق العامل من منسق مجموعة أصدقاء
الرئيسة أن المجموعة أتمت عملها .وقد أعدت نسخة منقحة من مشروع المقرر لنظر الفريق العامل.
 -639ونظر الفريق العامل في النسخة المنقحة لمشروع المقرر ،قدمتها الرئيسة.
 -641وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،واألرجنتين ،وأستراليا ،والب ارزيل ،وكندا ،وكولومبيا ،ومصر ،والسلفادور ،واالتحاد األوروبي ودوله
األعضاء الثماني والعشرين ،وآيسلندا ،واندونيسيا ،والمكسيك ،والمغرب ،وميانمار ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،وباكستان ،وقطر ،واالتحاد
الروسي ،وجنوب أفريقيا ،وتركيا وفنزويال (جمهورية – البوليفارية.
 -647وفي جلسته السابعة عشرة ،المعقودة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل النظر في مشروع المقرر
المنقح.
 -646وأدلى ببيانات ممثال الب ارزيل واالتحاد الروسي.
 -643وطلب ممثل بيرو إدراج البيان التالي في التقرير:
"إن بيرو ليست طرفا في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،وبالتالي ال يمكن أن تعترف صراحة بالمناطق البحرية
المشمولة في المعاهدة .غير أن بيرو ترغب في اإلشارة إلى أن دستورها وقوانينها وممارساتها المحلية تتسق مع
المبادئ والقواعد المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار .ولذلك ،ال يمكن أن تؤيد الفقرة 3
واإلشارات إليها في المقرر ،بما في ذلك في الفقرة ( 71أ)".
 -644ووافق الفريق العامل الثاني على مشروع المقرر المنقح ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع
المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.35
 -645وفي جلسته الرابعة عشرة ،المعقودة في  75ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في إضافة لمشروع
المقرر المنقح قدمتها الرئيسة أيضا.
 -642وأدلى ببيانات ممثال الهند واندونيسيا.
 -641وأعلنت ممثلة عن إندونيسيا أن بلدها سيضطلع بعملية وطنية لتحسين صياغة وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا
وبيولوجيا على النحو المشار إليه في اإلضافة لمشروع المقرر.
 -641وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر مؤتمر األطراف في مشروع
المقرر  UNEP/CBD/COP/13/L.35و.Add.1
 -649وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،والب ارزيل ،وكولومبيا ،والسلفادور ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين،
والمغرب ،وبيرو ،واالتحاد الروسي ،وتركيا وفنزويال (جمهورية – البوليفارية).
 -651وطلب ممثل عن كولومبيا إدراج البيان التالي في التقرير:
"باعتبار كولومبيا واحدة من أكثر البلدان تنوعا من حيث التنوع البيولوجي في العالم ،فهي ملتزمة بحفظ المحيطات
واستخدامها المستدام ،من خالل تنفيذ السياسات ،والخطط والبرامج التي تظهر أهمية هذه القضية على المستويات الوطني،
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واإلقليمي والدولي .والبلد مزودة أيضا بمؤسسات قوية مسؤولة عن القضايا البحرية والساحلية التي تهتدي بنهج متكامل وتضع
البحار والسواحل ومواردها في قلب أنشطتها.
ولذلك تقر كولومبيا بالمساهمة القيمة [لمشروع] المقرر المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي الذي تجري مناقشته في
الجلسة العامة لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في كانكون والوارد في الوثيقة  .UNEP/CBD/COP/13/L.35غير
أنه مع ضمان كامل االحترام الواجب ،تود كولومبيا أن تذكر أنها ال تعترف باتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بوصفها
اإلطار القانون الوحيد الذي يجب بموجبه تنفيذ جميع األنشطة في المحيطات والبحار.
وتجري كولومبيا أنشطتها البحرية باالمتثال الصارم لاللتزامات الدولية التي أقرتها أو وافقت عليها صراحة .ونحن نرغب لذلك
اإلعالن عن أن مشروع المقرر الحالي ومشاركتنا في اقراره ال يجب أن تعتبر أو تفسر بأي طريقة تعني القبول الصريح أو
الضمني من جانب كولومبيا لألحكام الواردة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
والروح البناءة التي يهتدي بها بلدنا بخصوص القضايا المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار تستند إلى االيمان الثابت بأن جميع
األمم تلتزم بحماية المحيطات ومواردها ،ألن المستقبل المستدام يعتمد على ذلك.
وبنفس الروح البناءة وااللتزام التي أظهرناها دوما في السياق المتعدد األطراف ،فإننا لن نعترض على اعتماد المقرر المذكور
أعاله".
 -657وأعرب ممثل جمهورية بوليفيا البوليفارية عن نفس اآلراء التي أعرب عنها ممثل كولومبيا.
 -656وقال ممثل السلفادور إن بلده لم يعترف باتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بوصفها اإلطار القانون الوحيد الذي يجب بموجبه
تنفيذ جميع األنشطة في المحيطات والبحار.
 -653وطلب ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني العشرين أن يدرج البيان التالي في التقرير:
"فيما يتعلق بديباجة المقرر الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،فإن
قرر الجامع بشأن المحيطات وقانون البحار هو ،ويجب أن
االتحاد األوروبي ودوله األعضاء تعيد التأكيد على أن اللغة في ال ا
يظل ،المصدر الرسمي ألي إشارة إلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،وتؤكد بذلك الطابع العالمي والموحد لالتفاقية،
وتؤكد من جديد أن االتفاقية تحدد اإلطار القانوني الذي يجب بموجبه تنفيذ جميع األنشطة في المحيطات والبحار ،وله أهمية
استراتيجية باعتباره األساس لألعمال الوطنية واإلقليمية والعالمية والتعاون في قطاع البحار ،وأن سالمتها بحاجة إلى الحفاظ
عليها كما اعترف ب ها مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية في الفصل السابع عشر من جدول أعمال القرن  .67وفيما يتعلق
بالمقرر الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،فإن االتحاد األوروبي
ودوله األعضاء تكرر أنه بإنشاء اإلطار القانوني الذي يجب بموجبه تنفيذ جميع األنشطة في المحيطات والبحار ،فإن اتفاقية
األمم المتحدة لقانون البحار تشجع على استقرار القانون فضال عن الحفاظ على السالم واألمن الدوليين .والطابع العالمي
التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ال يظهر فحسب في لغتها العالمية وغرضها وااللتزام بتسوية جميع مشاكل قانون البحار
على أساس أنها مترابطة وتحتاج إلى النظر فيها ككل ،ولكن أساسا في مشاركتها التي تكاد تكون عالمية .ويلتزم بأحكامها
اليوم  721طرفا بما فيها االتحاد األوروبي .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن السوابق القضائية الدولية قد قبلت منذ وقت طويل أن
أحكامها تجسد القانون الدولي العرفي أو توضحه".
 -654وأعرب ممثل األرجنتين عن نفس اآلراء التي أعرب عنها ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني العشرين.
 -655وبعد تصحيحات شفوية من األمانة ،اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر  ،UNEP/CBD/COP/13/L.35بصيغته المعدلة
شفوياً ،بوصفه المقرر ( 76/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)15
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خطة العمل المحددة بشأن التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة التي تقع ضمن نطاق االتفاقية؛ ومعالجة الحطام
البحري والضوضا تحت الما الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ والتخطيط المكاني البحري
ومبادرات التدريب
 -652تناول الفريق العامل الثاني في جلسته األولى ،المعقودة في  5ديسمبر/كانون األول  ،6172المسائل المتبقية تحت البند 75
في وقت واحد.
 -651ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل التوصيات ( 4/61خطة عمل محددة طوعية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في
مناطق المياه الباردة الواقعة ضمن نطاق اختصاص االتفاقية)؛ و( 5/61معالجة آثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة
عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي)؛ و( 2/61التخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب) من تقرير الهيئة
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ( .)UNEP/CBD/COP/13/5وترد مشاريع المقررات التي تستند إلى تلك التوصيات في
الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/REV.1
 -651وأدلى ببيانات ممثلو أذربيجان ،وكندا ،ومصر ،وغواتيماال ،واألردن ،والهند ،واندونيسيا ،والمكسيك ،والمغرب ،والسنغال،
والسودان ،وتونغا (نيابة عن بلدان جزر المحيط الهادئ) وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -659وأعلن ممثل عن أذربيجان أن بلده يعتزم استضافة حلقة العمل اإلقليمية الثالثة عشرة لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة
إيكولوجيا أو بيولوجيا للبحر األسود وبحر قزوين ،في باكو ،من  64إلى  69أبريل/نيسان .6171
 -621وأدلى ببيان أيضا ممثل عن برنامج األمم المتحدة للبيئة.
 -627وأدلى ببيان كذلك ممثل عن الصندوق الدولي للرفق بالحيوان.
 -626وبعد المناقشة ،قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر منقحا لينظر فيه الفريق العامل بشأن كل مسألة من المسائل تحت
البند .75

خطة عمل محددة طوعية بشأن التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة التي تقع ضمن نطاق والية االتفاقية

 -623في جلسته السابعة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته الرئيسة.
 -624وأدلى ببيانات ممثلو :أستراليا ،والب ارزيل ،وكندا ،وشيلي ،وكولومبيا ،وكوت ديفوار ،واكوادور ،واالتحاد األوروبي ودوله
األعضاء الثماني والعشرين ،والمغرب ،والنرويج ،وبيرو ،وقطر ،وجنوب أفريقيا ،وتيمور -ليشتي ،وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة،
وبعد ذلك ،وافق الفريق العامل على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة.

 -625وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.12بوصفه المقرر ( 77/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)25

التصدي آلثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 -622في جلسته السادسة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته الرئيسة.
 -621وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،وأستراليا ،والب ارزيل ،وكندا ،والصين ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،واكوادور ،ومصر ،واالتحاد
األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وغواتيماال ،وغينيا بيساو ،وكينيا ،والمغرب ،والنرويج ،وعمان ،وباكستان ،وبيرو ،والفلبين،
وقطر ،والسنغال ،وسيشيل ،وجنوب أفريقيا ،وتيمور -ليشتي ،وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -621وفي جلسته السابعة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل الثاني النظر في مشروع المقرر
الذي قدمته الرئيسة.
 -629وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،والب ارزيل ،وباكستان.
 -611وفي جلسته التاسعة ،المعقودة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل الثاني النظر في مشروع المقرر.
 -617وأدلى ببيان ممثل عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين.
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 -616ووافق الفريق العامل الثاني على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر
.UNEP/CBD/COP/13/L.11
 -613وفي جلسته الحادية عشرة ،المعقودة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172طلب ممثل باكستان إدراج البيان التالي في
التقرير:
"يساور باكستان قلق بالغ إزاء متزايد من اآلثار السلبية للحطام البحري على التنوع البيولوجي الساحلي والبحري .وترحب
باكستان بالجهود التي بذلها األمين التنفيذي لمعالجة هذه القضايا من خالل وسائل مختلفة وتعرب عن تقديرها للمقررات
المتخذة بشأن هذه القضايا .ونحن نرى أن مسألة معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة تمثل مشكلة تؤثر على التنوع
البيولوجي من نواح كثيرة .وباكستان ملتزمة بحل هذه المشاكل وشاركت المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والمنظمات غير
الحكومية والمجتمعات المحلية في عمليات الغطس النتشالها ،وجرت أكثر من  51عملية غطس النتشال معدات الصيد
المتروكة أو المفقودة أو المهملة ،غير أننا نرى أن هناك تهديدا من خارج المياه الباكستانية من الصعب بالنسبة لنا التصدي
له بموارد محدودة .وينتهي األمر بمعدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة ،بما في ذلك الشباك وأجهزة تجميع األسماك
في شمال المحيط الهندي بسبب التيارات ،مما يجذب األحياء البحرية يحبسها مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي .وقد
وجدنا عددا متزايدا من المعدات المفقودة مما يؤدي إلى فقدان األنواع المعرضة للخطر والمهددة باالنقراض والمحمية ،بما في
ذلك السالحف البحرية الكبيرة .ولذلك ،فإننا نحث األطراف والحكومات األخرى على اتخاذ كافة الوسائل الالزمة دون أي مزيد
من التأخير لتجنب دخول المزيد من الحطام في البيئة البحرية ومعالجة قضية المسؤولية والتعويض والنظر في تمديد مسؤولية
المنتجين لتوفير تدابير االستجابة المناسبة في الحاالت التي يكون فيها ضرر أو احتمال كاف بوقوع ضرر بالتنوع البيولوجي
البحري والساحلي .وتحث باكستان جميع األطراف إلى التكاتف لحل هذه المشكلة ومراعاة أن االتفاقية تنص من خالل مادتها
الرابعة المتعلقة بنطاق الوالية القضائية على إدراج اإلدارة داخل وخارج حدود الوالية الوطنية وزيادة األهمية السياسية عبر
المنتديات رفيعة المستوى .ونرحب بتقرير منظمة األغذية والزراعة رقم  R1157ونشجع األطراف على االستفادة من مشاورات
الخبراء بشأن وسم معدات الصيد .ونحن نعلم أن العديد من األطراف األخرى تواجه أيضا نفس المشكلة ،وبالتالي نحث على
تحسين اإلدارة ،والحد من المدخالت ،وآثار معدات الصيد المتروكة أو المفقودة أو المهملة مع التركيز على النهج التحوطي".
 -614وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.11بوصفه المقرر ( 71/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)51

التخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب

 -615في جلسته السابعة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته الرئيسة.
 -612وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا ،والب ارزيل ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،ومصر ،وغواتيماال ،وكينيا ،والمغرب ،وقطر ،وجنوب أفريقيا
وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -611وبعد تبادل اآلراء ،وافق الفريق العامل الثاني على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه
مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.6
 -611وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.6بوصفه المقرر ( 9/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)55
البند -36

األنواع الغريبة الغازية :معالجة المخاطر المرتبطة بالتجارة؛ والخبرات في استخدام
عوامل المكافحة البيولوجية؛ وأدوات دعم القرار

 -619تناول الفريق العامل الثاني بحث البند  72من جدول األعمال في جلسته األولى ،المعقودة في  5ديسمبر/كانون األول
 .6172وعند النظر في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل التوصية ( 1/61األنواع الغريبة الغازية) للهيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتقنية والتكنولوجية ()UNEP/CBD/COP/13/5؛ ووثائق إعالمية عن األنواع الغريبة الغازية :تقرير مرحلي عن التدابير الرامية إلى
تحقيق هدف أيشي للتنوع البيولوجي )UNEP/CBD/COP/13/INF/23( 9؛ وتحليل تكاليف مشروع للقضاء على القوارض على
األنشطة االقتصادية وفوائده وأثره ()UNEP/CBD/COP/13/INF/37؛ واألنواع الغريبة الغازية :الحصول على البيانات واستخدامها
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في البحوث نحو تحقيق هدف أيشي للتنوع البيولوجي  .)UNEP/CBD/COP/13/INF/38( 9وترد مشاريع المقررات التي تستند إلى
تلك التوصيات في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/REV.1
 -611وأدلى ببيانات ممثلو أنتيغوا وبربودا (نيابة عن الجماعة الكاريبية) ،وأستراليا ،وبنغالديش ،والب ارزيل ،وشيلي ،واالتحاد األوروبي
ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،واألردن ،والهند ،والمكسيك ،ونيوزيلندا ،وبيرو ،وجنوب أفريقيا (نيابة عن المجموعة األفريقية)
وتايلند.
 -617وفي جلسته الثانية ،المعقودة في  2ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل الثاني مناقشة البند .72
 -616وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا ،والب ارزيل ،وكندا ،وكولومبيا ،وجزر كوك (نيابة عن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ) ،وكوبا،
ومصر ،وغواتيماال ،واندونيسيا ،ومالوي ،وماليزيا ،والمغرب ،والنرويج ،وقطر ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -613وأدلى ببيانات أيضا ممثلو منظمة حياة الطيور الدولية ،والتحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي ،والصندوق الدولي للرفق
بالحيوان ،والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.
 -614وبعد تبادل اآلراء ،وافق الفريق العامل الثاني على إنشاء مجموعة مفتوحة العضوية ألصدقاء الرئيسة ،تنسق أعمالها السيدة
تون سولهوغ (النرويج) ،لمواصلة المناقشات في إطار هذا البند.
 -615وفي جلسته الرابعة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172أبلغت المنسقة الفريق العامل بأن مجموعة أصدقاء الرئيسة
اختتمت أعمالها.
 -612وأدلى ببيانات ممثلو الهند ،وبيرو ،وقطر وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -611وفي الجلسة الخامسة للفريق العامل الثاني ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172أعلنت الرئيسة أنها ستعد مشروع
مقرر لينظر فيه الفريق العامل ،على أساس النص الذي اقترحه مجموعة أصدقاء الرئيسة.
 -611وفي جلسته الحادية عشرة ،المعقودة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر.
 -619وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا ،والب ارزيل ،وكندا ،وشيلي ،وكولومبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين،
ونيوزيلندا ،والنرويج ،وعمان ،وباكستان ،وبيرو ،وجنوب أفريقيا.
 -691وفي جلسته الثانية عشرة ،المعقودة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل الثاني النظر في مشروع
المقرر.
 -697وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،وأستراليا ،والب ارزيل ،وكندا ،وشيلي ،وكولومبيا ،ومصر ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء
الثماني والعشرين ،واألردن ،والمغرب ،وبيرو ،وقطر ،والجمهورية العربية السورية ،وتوغو ،وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -696ووافق الفريق العامل الثاني على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر
.UNEP/CBD/COP/13/L.23
 -693وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر مؤتمر األطراف في مشروع
المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.23
 -694وبعد تصحيحات شفوية من األمانة ،اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر  ،UNEP/CBD/COP/13/L.23بصيغته المعدلة
شفوياً ،بوصفه المقرر ( 73/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)771

 -695وبعد اعتماد المقرر ،أعلن ممثل عن المملكة المتحدة أن حكومته انضمت إلى تحدي هونولولو التابع لالتحاد الدولي لحفظ
الطبيعة بشأن األنواع الغريبة الغازية في اليوم السابق ،مع االلتزام بمبلغ  6.15مليون جنيه استرليني لمساعدة أقاليمها الخارجية في
إعداد أمن شامل للتنوع البيولوجي بخصوص األنواع الغازية غير المحلية ،ومن شأنه أن يسهم في تحقيق الهدف  9من أهداف أيشي
للتنوع البيولوجي .ويشمل المبلغ المذكور أعاله مساهمة ضخمة لمشروع تديره الجمعية الملكية لحماية الطيور ،باالرتباط مع حكومة
تريستان دا كونها ،بشأن القضاء عل ى الفئران من جزيرة غوخ إلنقاذ القطرس ومجموعة من الطيور في غوخ المهددة باالنقراض بشدة
وكذلك األنواع األخرى المهددة باالنقراض.
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البند -37

القضايا العلمية والتقنية األخرى بما في ذلم البيولوجيا التركيبية وآثار تقييم المنبر
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
بشأن الملحقات واإلدارة المستدامة لألحيا البرية

 -692تناول الفريق العامل الثاني بحث البند  71من جدول األعمال في جلسته الثانية ،المعقودة في  2ديسمبر/كانون األول .6172
وعند النظر في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل التوصيات ( 1/79الهندسة الجيولوجية المتصلة بالمناخ)؛ و( 1/61والبيولوجيا
التركيبية)؛ و( 9/61آثار التقييم الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية بشأن الملقحات والتلقيح وانتاج األغذية لعمل االتفاقية)؛ و( 77/61االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي :لحوم الطرائد
واإلدارة المستدامة لألحياء البرية :معلومات استجابة للمقرر  ،71/76الفقرة UNEP/CBD/COP/13/4( )73
و )UNEP/CBD/COP/13/5للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية .وترد مشاريع المقررات التي تستند إلى تلك
التوصيات في الوثيقة  .UNEP/CBD/COP/13/2/REV.1وكان معروضا أمام الفريق العامل أيضا التقرير اإلقليمي ألفريقيا عن
الملقحات والتلقيح وانتاج األغذية (.)UNEP/CBD/COP/13/INF/36

الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ

 -691تناول الفريق العامل الثاني بحث الجانب األول من البند  71في جلسته الثانية ،المعقودة في  2ديسمبر/كانون األول .6172
 -691وأدلى ببيان ممثل مصر.
 -699وبعد تبادل اآلراء ،تم االتفاق على أن تعد الرئيسة مشروع مقرر لينظر فيه الفريق العامل.
 -311وفي جلسته السابعة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته الرئيسة.
 -317وفي جلسته السابعة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172تناول الفريق العامل الثاني بحث نسخة منقحة من مشروع
المقرر قدمتها الرئيسة بشأن الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ ،ووافق على مشروع المقرر إلحالته إلى الجلسة العامة.
 -316وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.4بوصفه المقرر ( 74/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)771

البيولوجيا التركيبية

 -313تناول الفريق العامل الثاني بحث المسألة الثانية في إطار البند  71في جلسته الثانية ،المعقودة في  2ديسمبر/كانون األول
.6172
 -314وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،وأستراليا ،وبوليفيا (دولة  -متعددة القوميات) ،وكندا ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكوبا،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،واكوادور ،ومصر ،والسلفادور ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وغانا ،وغواتيماال،
والهند ،وا ندونيسيا ،واليابان ،وكينيا ،والكويت ،وماليزيا ،وموريتانيا (نيابة عن المجموعة األفريقية) ،والمكسيك ،والمغرب ،وناميبيا،
ونيوزيلندا ،والنيجر ،والنرويج ،وباكستان ،والفلبين ،وقطر ،وجنوب أفريقيا ،وسانت كيتس ونيفيس (نيابة عن الجماعة الكاريبية)،
وسويس ار ،وتيمور -ليشتي ،وأوغندا ،وأوروغواي.
 -315وأدلى ببيانات أيضا ممثلو مجلس كارنيغي لألخالقيات في الشؤون الدولية ،واتحاد العلماء األلمان ،وأصدقاء األرض في
نيجيريا ،والشبكة العالمية للشباب المعني بالتنوع البيولوجي ،والمؤسسة الدولية للنظم المهندسة جينيا ،و ،La Via Campesinaومنظمة
القضاء على المالريا.
 -312وبعد تبادل اآلراء ،وافق الفريق العامل الثاني على إنشاء فريق اتصال تحت الرئاسة المشتركة للسيد إيريك أماننج أوكوري
(غانا) والسيدة آن تالر (االتحاد األوروبي) ،لمواصلة مناقشة المسائل المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية.
 -311واستمع الفريق العامل الثاني إلى تقارير مرحلية من أحد الرئيسين المشاركين لفريق االتصال في جلساته الرابعة ،المعقودة في
 1ديسمبر/كانون األول  ،6172والسادسة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172والثامنة ،المعقودة في  9ديسمبر/كانون األول
.6172
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 -311وفي جلسته الحادية عشرة ،المعقودة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172أُبلِغ الفريق العامل الثاني بإنشاء مجموعة مفتوحة
العضوية من أصدقاء الرئيسة ،يشارك فيها ممثل عن رئاسة مؤتمر األطراف كرئيس ،من أجل مناقشة نص بشأن معلومات التسلسل
الرقمي للموارد الجينية .وفي ضوء الطابع الشامل للقضية ،تقرر أن تكون المجموعة مكونة من ممثلي مؤتمر األطراف ومن األطراف
في بروتوكول ناغويا.
 -319وفي جلستيه الثانية عشرة ،المعقودة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172والرابعة عشرة ،المعقودة في  75ديسمبر/كانون
األول  ،6172استمع الفريق العامل الثاني إلى تقارير مرحلية عن عمل مجموعة أصدقاء الرئيسة.
 -371وفي جلسته الرابعة عشرة ،المعقودة في  75ديسمبر/كانون األول  ،6172أبلغ أحد الرئيسين المشاركين لفريق االتصال الذي
أنشئ لمواصلة مناقشة المسائل المتعلقة بالبيولوجيا التركيبية الفريق العامل بأن فريق االتصال اختتم أعماله .وأعدت الرئيسة مشروع
مقرر على أساس نتائج مداوالت فريق االتصال.
 -377ونظر الفريق العامل الثاني في مشروع المقرر الذي قدمته الرئيسة.
 -376وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،وأستراليا ،وبوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وكندا ،وكوبا ،ومصر ،والسلفادور،
واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،والهند ،وايران (جمهورية  -اإلسالمية) ،وكينيا ،وماليزيا ،والمكسيك ،وميكرونيزيا
(واليات  -الموحدة) ،وناميبيا ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،وقطر ،وجنوب أفريقيا ،وسويسرا ،وتنزانيا ،وتيمور-ليشتي ،وتركيا ،وأوغندا،
وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وأوروغواي وزامبيا.
 -373وفي جلسته السادسة عشرة ،المنعقدة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل نظره في مشروع المقرر.
 -374وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وكندا ،والصين ،ومصر ،واالتحاد األوروبي
ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وناميبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -375وفي جلسته السابعة عشرة ،المنعقدة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل نظره في مشروع المقرر.
 -372وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا ،والب ارزيل ،وكندا ،ومصر ،والسلفادور ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين،
وماليزيا ،وموريتانيا ،والمكسيك ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،وأوغندا ،وأوروغواي وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -371ووافق الفريق العامل على مشروع المقرر المتعلق بالتكنولوجيا التركيبية ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة
بوصفه مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.34
 -371وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.34بوصفه المقرر ( 71/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)765
 -379وفي الجلسة الخامسة عشرة للفريق العامل ،المعقودة في  72ديسمبر/كانون األول  ،6172أفاد رئيس المجموعة المفتوحة
العضوية ألصدقاء الرئيسة المعنية بمعلومات التسلسل الرقمي للموارد الوراثية أن المجموعة قد أكملت عملها .وأعدت الرئيسة مشروع
مقرر على أساس نتائج مداوالت المجموعة .وسيقدم إلى الفريق العامل األول مشروع مقرر لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن هذه
المسألة.
 -361ووافق الفريق العامل على مشروع المقرر المتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي للموارد الوراثية إلحالته إلى الجلسة العامة
بوصفه مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.29
 -367وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.29بوصفه المقرر ( 16/31لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)763

آثار التقييم الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن الملقحات
والتلقيح وانتاج األغذية
 -366تناول الفريق العامل الثاني بحث الجانب الثالث من البند  71في جلسته الثانية ،المعقودة في  2ديسمبر/كانون األول .6172
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 -363وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين ،والب ارزيل ،وكندا ،وشيلي ،وكولومبيا ،واكوادور ،ومصر ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء
الثماني والعشرين  ،وغانا ،والهند ،واليابان ،وكينيا ،والكويت ،وماليزيا ،والمكسيك ،والمغرب ،والنرويج ،وبيرو ،والفلبين ،وقطر،
وسنغافورة ،وجنوب أفريقيا ،وتيمور -ليشتي ،وأوروغواي ،وفنزويال (جمهورية  -البوليفارية) وزامبيا.
 -364وأدلى بيانات أيضا ممثلو المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ،والمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،ومبادرة البحوث العامة والتنظيم.
 -365وفي الجلسة الخامسة للفريق العامل الثاني ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع
مقرر منقحا لينظر فيه الفريق العامل ،مع مراعاة اآلراء والتعليقات المعرب عنها شفويا والمقدمة كتابة.
 -362وفي جلسته السابعة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته الرئيسة.
 -361وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،وأستراليا ،والب ارزيل ،وبوركينا فاسو ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،ومصر ،واالتحاد األوروبي ودوله
األعضاء الثماني والعشرين ،وايران (جمهورية – اإلسالمية) ،واليابان (نيابة عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ) ،وكينيا ،والمكسيك،
وباكستان ،وبيرو ،والفلبين ،وجنوب أفريقيا ،وسوازيلند ،وسويسرا ،وتيمور -ليشتي ،وتوغو ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وأوروغواي ،وفييت
نام ،واليمن وزامبيا.
 -361وفي جلسته الثامنة ،المعقودة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل الثاني النظر في مشروع المقرر.
 -369وبعد اإلدالء ببيانات من ممثلي أستراليا ،وبوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،والكاميرون ،وكندا ،وكولومبيا،
ومصر ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،واليابان (نيابة عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ) ،وكينيا ،والمكسيك،
والمغرب ،والنرويج ،وباكستان ،وبيرو ،وجنوب أفريقيا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا ،وافق الفريق العامل على مشروع المقرر،
بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة.

 -331وفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.7بوصفه المقرر ( 75/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)771

االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي :لحوم الطرائد واإلدارة المستدامة لألحياء البرية

 -337تناول الفريق العامل الثاني بحث الجانب الرابع من البند  71في جلسته الثانية ،المعقودة في  2ديسمبر/كانون األول .6172
 -336وأدلى ببيانات ممثال أستراليا ومصر.
 -333وبعد المناقشة ،قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر لينظر فيه الفريق العامل.
 -334وفي جلسته السادسة ،المعقودة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته
الرئيسة.
 -335وبعد اإلدالء ببيانات من ممثلي الب ارزيل ،وكندا ،وكولومبيا ،وكوت ديفوار ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني
والعشرين ،واليابان ،ومالوي ،والمكسيك ،والمغرب ،وجنوب أفريقيا ،وسويس ار ،وتيمور -ليشتي ،وأوغندا ،وافق الفريق العامل على
مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفويا ،إلحالته إلى الجلسة العامة.
 -332وفي الجلسة العامة الثالثة ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.2بوصفه المقرر ( 1/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)53

زاي  -عمليات االتفاقية
البند - 68

تحسين فاعلية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية بما في ذلم التكامل بين
االتفاقية وبروتوكوليها

 -331تناول الفريق العامل األول بحث البند  71من جدول أعمال مؤتمر األطراف في جلسته السادسة ،المنعقدة في  1ديسمبر/
كانون األول .6172
طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ وآليات لدعم استعراض التنفيذ
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 -331لدى نظره في طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ ،كان أمام الفريق العامل التوصية  9/7الواردة في تقرير الهيئة الفرعية
للتنفيذ ( ،)UNEP/CBD/COP/13/6ومشروع مقرر وارد في تجميع مشاريع المقر ارت ).(UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
 -339وأدلى ببيانات ممثلو بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،وكندا ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،والهند،
والمغرب ،والنرويج ،والسنغال (بالنيابة عن المجموعة األفريقية) وسويسرا.
 -341وأدلى ببيانات كذلك ممثال المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي وشبكة نساء الشعوب األصلية المعنية
بالتنوع البيولوجي.
 -347وبعد تبادل اآلراء ،قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر لنظر الفريق العامل ،مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياً والتعليقات
المستلمة كتابة.
 -346وفي جلسته التاسعة ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل في مشروع مقرر قدمته الرئيسة.
 -343وبعد اإلدالء ببيانات من ممثلي بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وكندا ،وكولومبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله
األعضاء الثماني والعشرين ،واليابان ،والنرويج وسويس ار ،تمت الموافقة على مشروع المقرر المنقح ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى
الجلسة العامة.
 -344وفي الجلسة العامة الثالثة ،المنعقدة في  9ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر مؤتمر األطراف في مشروع المقرر
.UNEP/CBD/COP/13/L.5
 -345وأدلى ببيان ممثل ناميبيا.
 -342واعتمد المقرر بوصفه المقرر ( 65/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)634
التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها
 -341تناول الفريق العامل األول بحث مسألة التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها في جلسته السادسة ،المنعقدة في  1ديسمبر/كانون
األول  .6172ولدى نظره في هذه المسألة ،كان أمام الفريق العامل التوصية  77/7الصادرة عن الهيئة الفرعية للتنفيذ (انظر
 ،)UNEP/CBD/COP/13/6والذي تم استنساخه أيضا في تجميع مشاريع المقررات الوارد في الوثيقة
.UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
 -341وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،والهند والمكسيك.
 -349وبعد تبادل اآلراء ،قالت الرئيسة إنها ستعد مشروع مقرر منقح لنظر الفريق العامل ،مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياً
والتعليقات المستلمة كتابة.
 -351وفي جلسته العاشرة ،المنعقدة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل في مشروع المقرر المنقح الذي قدمته
الرئيسة.
 -357وبعد اإلدالء ببيانات من ممثلي بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وكندا ،وكولومبيا ،واالتحاد األوروبي ودوله
األعضاء الثماني والعشرين ،واليابان ،والنرويج وسويسرا ،تمت الموافقة على مشروع المقرر المنقح ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى
الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.15
 -356وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.15بوصفه المقرر ( 62/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)631
البند -39

المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية السادسة طرائق اإلصدارات المقبلة من
التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ومؤشرات

 -353تناول الفريق العامل الثاني بحث البند  79من جدول األعمال في قسمين( :أ) المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس؛
و(ب) التوقعات الع المية للتنوع البيولوجي والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية :مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177؛ والتقييم العلمي للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من
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أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ واالحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي -6177
 6161والبحوث ذات الصلة.
المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس
 -354تناول الفريق العامل الثاني بحث المسألة األولى تحت البند  79في جلسته الخامسة ،المعقودة في 1ديسمبر/كانون األول.
وعند النظر في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل مقترحات لتقييم علمي محدث للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي
للتنوع البيولوجي ()UNEP/CBD/COP/13/20؛ ودليل مرجعي للتقرير الوطني السادس ،بما في ذلك نماذج إبالغ مشروحة
)(UNEP/CBD/COP/13/21؛ والتوصية ( 7/71اإلبالغ الوطني) للهيئة الفرعية للتنفيذ (انظر  .)UNEP/CBD/COP/13/6ويرد
مشروع مقرر يستند إلى تلك التوصية في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
 -355وأدلى ببيانات ممثلو أنتيغوا وبربودا ،وبنن ،وبوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وكندا ،وكولومبيا ،وكوستاريكا،
ودومينيكا ،واكوادور ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،وغواتيماال ،واندونيسيا ،واليابان ،ولبنان ،وماليزيا،
والمكسيك ،والمغرب ،وبيرو ،وقطر ،وسانت كيتس ونيفيس ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -352وأدلى ببيانات أيضا ممثلو شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض ،والشبكة العالمية للشباب المعني
بالتنوع البيولوجي ،واتحاد الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المعني باألراضي واألقاليم المحمية.
 -351واتفق الفريق العامل الثاني على إنشاء مجموعة مفتوحة العضوية ألصدقاء الرئيسة ،تيسرها السيدة فوميكو ناكاو (اليابان)
لمواصلة تحسين المبادئ التوجيهية.

 -351وفي جلسته الثالثة عشرة ،المعقودة في  74ديسمبر/كانون األول  ،6172أُبلِغ الفريق العامل بأن مجموعة أصدقاء الرئيس
أكملت عملها .وسيتم إعداد مشروع مقرر لينظر فيه الفريق العامل.
 -359وفي جلسته الرابعة عشرة ،المعقودة في  75ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته
الرئيسة.
 -321ووافق الفريق العامل على مشروع المقرر إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.28
 -327وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.28بوصفه المقرر ( 61/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)641
التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية :مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1111-1166؛ والتقييم العلمي للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ واالحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية ذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 1111-1166والبحوث ذات الصلة
 -326في جلسته الخامسة ،المنعقدة في  1ديسمبر/كانون األول  ،6172تناول الفريق العامل الثاني بحث المسائل المتبقية تحت
البند  79في وقت واحد.
 -323ولدى نظره في هذا البند ،كان أمام الفريق العامل التوصيات التالية الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية
والتكنولوجية( 6/79 :االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية المتصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177والبحوث
ذات الصلة)؛ و( 4/79مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي )6161-6177؛ و( 5/79عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتقنية وال تكنولوجيا في ضوء برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية للفترة  6171-6174والعالقة مع الهيئة الفرعية للتنفيذ)؛ و( 6/61التقييم العلمي للتقدم نحو أهداف مختارة من أهداف
أيشي للتنوع البيولوجي) ،و( 73/61اإلصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ،واإلبالغ الوطني ومؤشرات لتقييم
التقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي) ( UNEP/CBD/COP/13/4و .)UNEP/CBD/COP/13/5وترد مشاريع المقررات
التي تستند إلى تلك التوصيات في الوثيقة .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1
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 -324وأدلى ببيانات ممثلو بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،وكندا ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وغامبيا ،واليابان ،وماليزيا ،وبيرو،
وجنوب أفريقيا.
 -325وأدلى ببيانات أيضا ممثلو منظمة األغذية والزراعة ،والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.
 -322وأدلى ببيان كذلك ممثل الصندوق العالمي لألحياء البرية.

التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 -321في جلسته العاشرة ،المعقودة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر منقح قدمته
الرئيسة.
 -321وأدلى ببيانات ممثلو أستراليا ،وبوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،والكاميرون ،وكندا ،وشيلي ،وكولومبيا ،ومصر،
واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،واليابان ،والنرويج ،وجنوب أفريقيا ،وسويسرا ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة،
وزامبيا.
 -329وفي جلسته الحادية عشرة ،المعقودة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172استأنف الفريق العامل الثاني النظر في مشروع
المقرر.
 -311وأدلى ببيان ممثل أوغندا.
 -317ووافق الفريق العامل الثاني على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر
.UNEP/CBD/COP/13/L.20
 -316وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر مؤتمر األطراف في مشروع
المقرر .UNEP/CBD/COP/13/L.20
 -313وبعد تصحيحات شفوية من األمانة ،اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر  ،UNEP/CBD/COP/13/L.20بصيغته المعدلة
شفوياً ،بوصفه المقرر ( 69/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)616

مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177

 -314في جلسته الحادية عشرة ،المعقودة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته
الرئيسة.
 -315وأدلى ببيانات ممثلو الجزائر ،واألرجنتين ،وأستراليا ،وبوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات) ،والب ارزيل ،وكندا ،وكوستاريكا،
ومصر ،والسلفادور ،واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين ،واليابان ،وموريتانيا ،والمكسيك ،والنرويج ،وباكستان ،وبيرو،
واالتحاد الروسي ،وسانت لوسيا ،وجنوب أفريقيا ،وسويسرا ،وتيمور-ليشتي ،وجمهورية تنزانيا المتحدة.
 -312ووافق الفريق العامل
.UNEP/CBD/COP/13/L.19

الثاني

على مشروع المقرر

إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع

المقرر

 -311وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.19بوصفه المقرر ( 61/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)656

التقييم العلمي للتقدم نحو األهداف المختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 -311في جلسته الحادية عشرة ،المعقودة في  76ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر قدمته
الرئيسة.
 -319ووافق الفريق العامل الثاني على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر
.UNEP/CBD/COP/13/L.17
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 -311وفي الجلسة العامة الرابعة لالجتماع ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.17بوصفه المقرر ( 31/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)615

االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية المتصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177والبحوث ذات الصلة

 -317في جلسته الثانية عشرة ،المعقودة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172نظر الفريق العامل الثاني في مشروع مقرر.
 -316وأدلى ببيان ممثل جمهورية تنزانيا المتحدة.
 -313ووافق الفريق العامل الثاني على مشروع المقرر ،بصيغته المعدلة شفوياً ،إلحالته إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المقرر
.UNEP/CBD/COP/13/L.21
 -314وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر
 UNEP/CBD/COP/13/L.21بوصفه المقرر ( 37/73لالطالع على النص ،انظر الفصل األول ،الصفحة .)612

حا -
البند - 11

المسائل الختامية
مسائل أخرى

 -315في الجلسة العامة الرابعة ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172وبدعوة من الرئيس ،وقف مؤتمر األطراف دقيقة
حداد للتضامن مع مصر وتركيا بعد أحداث نهاية األسبوع.
 -312وقدم ممثل عن جمهورية إيران اإلسالمية تعليقا بأن ممثال من بلده لم يتمكن من المشاركة في اجتماع نظمته األمانة في بلد
معين لرفض البلد المضيف منح تأشيرة سفر لذلك الممثل .وطلب إلى األمانة أن تصحح مثل هذه الحاالت عن طريق الترتيبات
المسبقة الضرورية مع أي بلد يرغب في استضافة اجتماع أو حلقة عمل تنظمها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.
 -311وفي الجلسة العامة الخامسة ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172أبلغ رئيس مؤتمر األطراف بأنه بعد إجراء
مشاورات مع األمين التنفيذي ،تم التوصل إلى اتفاق بين ممثل جمهورية إيران اإلسالمية واألمانة بأن الترتيبات الضرورية السابقة
ستنفذها األمانة مع أي بلد يستضيف أي اجتماع أو حلقة عمل في إطار االتفاقية من أجل تجنب مثل هذه المشاكل في المستقبل.
البند - 16

اعتماد التقرير

 -311اعتمد التقرير الحالي في الجلسة العامة الخامسة ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172على أساس مشروع التقرير
المقدم من المقرر ) (UNEP/CBD/COP/13/L.1وتقريري الفريق العامل األول ) (UNEP/CBD/COP/13/L.1/Add.1والفريق
العامل الثاني ) ،(UNEP/CBD/COP/13/L.1/Add.2على أساس الفهم أن المقرر سيكلف بوضع التقرير في صورته النهائية.
البند - 11

اختتام االجتماع

 -319عقدت الجلسة الختامية لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف بالمشاركة مع الجلسة الختامية لالجتماع الثامن لمؤتمر
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة والجلسة الختامية لالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع
لألطراف في بروتوكول ناغويا.
 -391وفي الجلسة العامة الخامسة لالجتماع ،المنعقدة في  71ديسمبر/كانون األول  ،6172استمع مؤتمر األطراف إلى بيانات من
ممثلي مصر ،وتشاد (متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية) ،وأوكرانيا (متحدثا بالنيابة عن مجموعة أوروبا الوسطى والشرقية) ،وبيرو
(متحدثا بالنيابة عن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي) ،وغواتيماال (متحدثا بالنيابة عن البلدان ذات التنوع الشديد
المتقاربة التفكير) ،واليابان (متحدثا بالنيابة عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ) ،واالتحاد الروسي ،وكندا والمغرب .وشكروا البلد المضيف
على ترحيبها الكريم والتنظيم السلس للمؤتمر وأشادوا بقيادة األمين التنفيذي.
 -397وأعرب ممثل مصر عن التزام بلده بتعميم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات ،بما في ذلك الطاقة ،والتعدين ،والصناعة
والصحة ،من أجل مواصلة المصالح وااللهامات المشتركة لجميع األطراف.
 -396وأعرب ممثل تشاد عن شكره "ألسرة" االتفاقية .وقال إن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به في الفترة فيما بين الدورات ،وان
المجموعة األفريقية تتطلع إلى بناء القدرات في مجال حشد الموارد واآللية المالية.
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 -393وقال ممثل أوكرانيا إن الجزء الرفيع المستوى قد أظهر أهمية جمع الصفوف لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي ،بما في ذلك
األهداف فيما بعد عام .6161
 -394وقال ممثل بيرو إن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي اعترفت بالتقدم المحرز في االجتماع لتكامل عمل
االتفاقية مع عمل بروتوكوليها ،مما نتج عنه ق اررات أكثر اتساقا .وأضاف إن المشاركة الكاملة في االجتماعات المتزامنة شكلت مشكلة
محتملة لبعض الوفود ولكنها كانت ممكنة .وقال إن الخبرة العامة ستكون مفيدة لالجتماعات المجمعة المستقبلة.
 -395وأشار ممثل غواتيماال إلى أن مجموعته قد شكلت منذ  74سنة ماضية مجموعة استشارية تعاونية للنهوض بالمصالح
المشتركة في االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي .وأضاف إن تحقيق أهداف أيشي يشكل مسؤولية لكل من البلدان المتقدمة والبلدان
النامية على حد السواء.
 -392وناشد ممثل االتحاد الروسي المشاركين إلى التقليل من استخدام الورق ،والحبر ،وغير ذلك من الموارد الطبيعية في المؤتمر.
وباإلضافة إلى ذلك ،حث على أن تكون الوثائق أقصر وسهلة الفهم ،مع تكرار أقل للمعلومات التي يمكن وجودها في مكان آخر .وقال
إنها ينبغي أن تركز على اإلجراءات الوجيزة للمستقبل وأن تكون أقل من الوجهة التقنية ،حيث أن ذلك هو دور الهيئات الفرعية.
 -391وسلط ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين الضوء على المناقشات المهمة التي تم إجراؤها ،والتي
عالجت القضايا التي كانت بدون تسوية لعدة سنوات.
 -391وقالت ممثلة اليابان إنها ترحب بتعميم التنوع البيولوجي ،الذي سيؤدي ليس فحسب إلى التقليل من آثار قطاعات معينة على
التنوع البيولوجي ،بل أيضا يؤدي إلى تحقيق منافع.
 -399وقال ممثل كندا إن من شأن التعميم أن يزيد من تركيز الهيئات الفرعية على التكليف األساسي لالتفاقية.
 -411وأشار ممثل المغرب إلى أن المكسيك كانت في طليعة المبادرات المهمة إيكولوحياً ألكثر من  65سنة.
 -417وق أر المقرر اإلشادة التالية بالدولة المضيفة:

نحن المشاركون في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،
وقد اجتمعنا في كانكون من  4إلى  71ديسمبر/كانون األول  6172بدعوة كريمة من حكومة المكسيك،
واذ نقدر بالغ التقدير المجاملة الخاصة وكرم الضيافة التي أحاطت بالمشاركين من جانب حكومة المكسيك ،ووالية كينتانا رو،
ومدينة كانكون ،وشعبها،
نعرب عن شكرنا العميق إلى حكومة وشعب المكسيك على سخاء الروح واسهامهم في إنجاح هذا االجتماع.
 -416وشكرت ممثلة المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي البلد المضيف على تنظيم قمة "موتشتابال" بشأن
خبرات الشعوب األصلية وشكرت حكومة كل من أستراليا والمكسيك ونيوزيلندا ،التي جعلت من الممكن للشعوب األصلية حضور
االجتماع .والحظت مع الرضى تزايد مساهمة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في المبادرات الدولية.
 -413ووصف ممثل منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية ثقافة الشعوب األصلية بأنها ثقافة للسالم والتناغم
مع التنوع البيولوجي وأمنا األرض .وقد عكست المعارف التقليدية التفكير الجماعي ،والتعددية ،والتنوع والرؤى البديلة للحياة.
 -414وقال ممثلو الشبكة العالمية للشباب من أجل التنوع البيولوجي أنهم كانوا مراقبين ومؤيدين متحمسين لالتفاقية وبروتوكوليها.
وعرضوا نشرتهم "اتفاقية التنوع البيولوجي بإيجاز" ،التي رحب بها المؤتمر.
 -415ووصفت ممثلة منظمة األغذية والزراعة التعاون الوثيق لمنظمتها مع االتفاقية .وقالت إن الفاو أنشأت مؤخ ار إدارة للمناخ،
والتنوع البيولوجي ،واألراضي والمياه ،وانها تتطلع إلى االستمرار في التعاون مع االتفاقية.
 -412وأعرب نائب األمين التنفيذي عن شكر األمانة العميق لألمين التنفيذي المنتهية واليته ،الذي التزم بحفظ التنوع البيولوجي في
وظيفته كأحد العلماء.
 -411وحيت الجلسة العامة األمين التنفيذي بالوقوف والتصفيق الحار.
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 -411وهنأت السيدة إليزابيث مريما ،برنامج األمم المتحدة للبيئة ،االجتماع على العديد من المقررات التي اعتمدوها في إطار
االتفاقية وبروتوكوليها .وشددت على أهمية الشباب في حفظ التنوع البيولوجي .وقالت إن جمعية األمم المتحدة للبيئة ،والتي ستعقد أولها
في خريف  ،6171ستكون منتديا مهمها للتشجيع على أنشطة االتفاقية وبروتوكوليها.
 -419وفي مالحظته الختامية ،أدلى األمين التنفيذي بتعليق على المنظور العريض لنتائج االجتماع .وأعدا التأكيد على المعدالت
العالية لتقديم التقارير الوطنية لالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة وأيضا االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي.
وخص بالذكر حركة الشباب وأنشطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية باعتبارها ذات أهمية خاصة لالتفاقية .وأضاف أن نموذج
حشد الموارد الذي استخدمته االتفاقية كان فريدا ويستخدم من جانب المنظمات األخرى المشتركة في مجال أهداف التنمية المستدامة،
كما هو الحال بالنسبة لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي ) (BIOFINالتابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 -471وقال رئيس مؤتمر األطراف إن إعالن كانكون المعتمد خالل الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر سيقدم خارطة طريق مهمة
للجهود المبذولة في تعميم التنوع البيولوجي في صنع القرار للتنمية المستدامة .والشكل الجديد ،الذي عقد اجتماع مؤتمر األطراف
بالتوازي مع اجتماعي مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في كل من البروتوكولين ،يسر من الفهم األكبر للعمل في إطار
البروتوكولين .وأعرب عن إمتنانه لجميع المشاركين والى القطاع الخاص ،والمجتمع المدني ،والشباب ،والبرلمانيين ،والسلطات دون
الوطنية ،والعلماء واألوساط األكاديمية ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على التزامهم ومساهماتهم الحيوية لعمل االتفاقية.
 -477وعلق الرئيس الجلسة للسماح لفريق االتصال المعني بالميزانية استكمال عمله .وفي الجلسة الختامية المستأنفة ،أعلن الرئيس
اختتام االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في الساعة الخامسة من صباح يوم  71ديسمبر/كانون األول
.6172
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المرفق األول
المنظمات الممثلة في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
 وحدات األمانات والبرامج والوكاالت المتخصصة في األمم المتحدة واالتفاقيات واالتفاقات األخرى- ألف
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛ والمرفق العالمي للبيئة؛ والصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ ومكتب مفوض األمم المتحدة
السامي لحقوق اإلنسان؛ ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية؛ والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ ومؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ وبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة؛ ومكتب األمم ا لمتحدة لخدمات المشاريع؛ ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضاياا لشعوب األصلية؛ وجامعة األمم
.المتحدجة؛ ومنظمة األمم المتحدة العالمية للسياحة؛ ومنظمة الصحة العالمية؛ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
االتفاقيات واالتفاقات األخرى

- با

اتفاقية حماية جبال الكربات؛ والمنبر الحكومي الدولي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ وأمانة االتفاقية الدولية
.لوقاية النباتات؛ والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة
المنظمات الحكومية الدولية
African Regional Intellectual Property Organization
African Union
Amazon Cooperation Treaty Organization
ASEAN Centre for Biodiversity
Association of Southeast Asian Nations
Bioversity International
CABI
CAF Development Bank of Latin America
Caribbean Community Secretariat
Center for International Forestry Research
CIC - International Council for Game and Wildlife
Conservation
Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo
Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC)
Convention on the Conservation of European
Wildlife and Natural Habitats (Bern
Convention), Council of Europe
Economic Cooperation Organization
European Space Agency
Global Biodiversity Information Facility
Greater Virunga Transboundary Collaboration
Group on Earth Observations Biodiversity
Observation Network - GEO BON
Institut de la Francophonie pour le développement
durable

Inter-American Development Bank
Inter-American Institute for Cooperation on
Agriculture
Inter-American Institute for Global Change
Research
International Development Law Organization
International Network for Bamboo and Rattan
International Potato Center
International Tropical Timber Organization
IUCN - International Union for Conservation of
Nature
Japan Committee for IUCN
New Partnership for Africa's Development
Organization for Economic Co-operation and
Development
Platform for Agrobiodiversity Research
Réseau des gestionnaires d'aires marines protégées
en Méditerranée
Secretariat of the Pacific Regional Environment
Programme
South Asia Co-operative Environment Programme
South Centre
The International Movement Against all forms of
Discrimination and Racism
World Agroforestry Centre

المؤسسات األكاديمية
American Museum of Natural History
Carnegie Council for Ethics in International Affairs
Centre for International Sustainable Development
Law
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)

- جيم

- دال

Chinese Research Academy of Environmental
Sciences
CIRAD
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco,
México
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College of the Atlantic
Concordia University
De Montfort University
Duke University
European Network of Scientists for Social
Environmental Responsibility
Federal University of Para
Freie Universität Berlin
Fridtjof Nansen Institute
Future Earth
GenØk - Centre for Biosafety
Georg-August-Universität Göttingen
George Mason University
German Research Foundation (DFG)
Ghent University
Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ
Imperial College London
InterEnvironment Institute
International Forestry Students' Association
International University Network on Cultural and
Biological Diversity
Jardín Botánico del Instituto de Biología de la
UNAM
Kyushu University
McGill University
Mohammed V University
National Taiwan University
National University of Ukraine on Physical
Education and Sport
One World Analytics
PharmaSea

Quebec Centre for Biodiversity Sciences
Research Institute for Humanity and Nature
Royal Botanic Gardens, Kew
South African National Biodiversity Institute
Stockholm Resilience Centre
The Nippon Foundation Nereus Program
Tohoku University
Tokyo University of Agriculture
University of Wisconsin-Madison
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa
Universidad del Caribe
Universidad Nacional Autónoma de México
University of Bristol
University of British Columbia
University of California
University of Canberra
University of Copenhagen
University of Edinburgh
University of Pennsylvania
University of Puerto Rico, Río Piedras
University of São Paulo
University of Sussex
University of the State of Rio de Janeiro
University of the West Indies
University of Trento
University of Tsukuba
University of Vienna
University of Warsaw
University of Yamanash

مجموعات الشعوب األصلية
Articulacao Pacari
Assembly of First Nations
Association ANDES
Center for Indigenous Peoples Research and
Development
Centro nacional para la promoción y defensa de los
derechos Indígenas YANAPANAKUY
Community Development Centre
Consejo Autónomo Aymara
Consejo Regional Otomí del Alto Lerma
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica
Coordinadoria Nacional de Pueblos Indígenas de
Panamá
Foundation for Aboriginal and Islander Research
Action
Freetown Community Group
Fuerza de Mujeres Wayuu (FMW) - Sutsuin Jiyeyu
Wayuu
ICCA Consortium
Indigenous Information Network

– ها

Indigenous Knowledge and Peoples Network
(IKAP)
Indigenous Network on Economies and Trade
International Indigenous Forum on Biodiversity
Jabalbina Yalanji Aboriginal Corporation
Karen Environmental and Social Action Network
Naga Women’s Union
National Indigenous Women Federation
Network of the Indigenous Peoples of Solomons
Organización del Pueblo Guaraní
PACOS TRUST
Plataforma Dominicana de Afrodescendientes
Red de Cooperación Amazónica
Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de
América Latina y el Caribe
Red Indígena de Turismo de México (RITA)
Saami Council
SOTZIL (Centro para la Investigación y
Planificación del Desarrollo Maya-SOTZ'IL)
Tebtebba Foundation
Union of Indigenous Nomadic Tribes of Iran
Waikiki Hawaiian Civic Club
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المنظمات غير الحكومية
AEON Environmental Foundation
African Centre for Biodiversity
African Wildlife Foundation
American Bird Conservancy
Amis de l’Afrique Francophone-Bénin
Asociación Costa Rica Por Siempre
Asociación Desarrollo Medio Ambiental
Sustentable
Asociación Interamericana para la Defensa del
Ambiente
Association of Private Natural Heritage Reserves
Avaaz
BASE Investigaciones Sociales
BirdLife International
Bombay Natural History Society
Botanic Gardens Conservation International
Brahma Kumaris World Spiritual University
Caribbean Biodiversity Fund
Causa Natura
CBD Alliance
Central Research Institute of Electric Power
Industry
Centre for Environment Education
Centre for Sustainable Development and
Environment
Centre International de Droit Comparé de
l’Environnement
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo
Mexicano
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
CEPA Japan
China Biodiversity Conservation and Green
Development Foundation
Climate and Land Use Alliance
Colectividad Razonatura
Comunidad y Biodiversidad (COBI)
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible
Conservación del Territorio Insular Mexicano
Conservation Force
Conservation International
Cooperativa Autogestionaria de Servicios
Profesionales para la Solidaridad Social, R.L.
Critical Ecosystem Partnership Fund
Deutsche Umwelthilfe
Donald Danforth Plant Science Center
Earthmind
Ecological Movement "BIOM"
EcoNexus
ECOROPA
Envirocare
Equidad de género
ETC Group
European Bureau for Conservation Development
Federation of German Scientists
FONDATION BDA (Biotechnologie pour le
Développement durable en Afrique)

– واو

Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza
Fondo Para la Paz
Forest Peoples Programme
Franciscans International
Friends of the Earth International
Fundacao O Boticario de Protecao a Natureza
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Fundación MarViva
Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Bolivia
Fundación PRISMA
Global Alliance for the Future of Food
Global Canopy Programme
Global Footprint Network
Global Forest Coalition
Global Island Partnership
Greenpeace International
Grupo Ecológico Sierra Gorda
Grupo Ecologista del Mayab
HCV Resource Network
Healthy Reefs Initiative
Heifer International
Heinrich Böll Foundation
ICLEI - Local Governments for Sustainability
iGEM Foundation
Institut du développement durable et des relations
internationales
Institute for Biodiversity Network
Institute for Global Environmental Strategies
Institute for Responsible Technology
Instituto Nacional de Biodiversidad
International Analog Forestry Network
International Collective in Support of Fishworkers
International Federation of Organic Agriculture
Movements
International Fund for Animal Welfare
International Institute for Environment and
Development
International Institute for Sustainability
International Institute for Sustainable Development
International Partnership for the Satoyama Initiative
International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications
International Union of Biological Sciences
International Union of Forest Research
Organizations
Island Conservation
J. Craig Venter Institute
Japan Civil Network for the United Nations Decade
on Biodiversity
Japan Wildlife Conservation Society
Konrad Adenauer Foundation
Korea Civil Network
La Mano del Mono
Little Bees International
Manomet, Inc.
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Manta Trust
Mesoamerican Reef Trust
Missouri Botanical Garden
National Audubon Society
Natural Justice (Lawyers for Communities and the
Environment)
NatureServe
Neighbour Organization Nepal
Network of Regional Governments for Sustainable
Development
Norwegian Forum for Development and
Environment
Observatorio Ciudadano
Ocean Policy Research Institute, Sasakawa Peace
Foundation
Organic Consumers Association
Oro Verde - The Tropical Forest Foundation
Peruvian Trust Fund for National Parks and
Protected Areas
Pet Industry Joint Advisory Council
PRONATURA A.C.
Pronatura Sur
Pronatura Veracruz
Public Eye
Public Interest Intellectual Property Advisors
Public Organization “Noosfera”
Public Research and Regulation Initiative
Rainforest Foundation Norway
Rainforest Foundation US
Ramsar Network Japan

الصناعة

Ajinomoto Co. Inc
ALEPH Inc.
Biodiversity in Good Company Initiative
CropLife International
Federation of Industries of the State of Sao Paolo
Global Health Strategies
Global Industry Coalition
India Business & Biodiversity Initiative
International Chamber of Commerce
International Federation of Pharmaceutical
Manufacturers and Associations
International Grain Trade Coalition
International Seed Federation

Rare
Reforestamos México, A.C.
Regeneration International
Responsible Ecosystems Sourcing Platform
Save Mexico
Seascape Consultants Ltd.
SEO/Birdlife
Shumei (Shinji Shumeikai)
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Society for Ecological Restoration
Speak Up Wekiva
SVS/BirdLife Switzerland
SWAN International
Tara Expeditions Foundation
The Nature Conservancy
The Pew Charitable Trusts
Third World Network
USC - Canada
Vía Campesina
Vía Orgánica
Washington Biotechnology Action Council
Wetlands International
World Fish Center
World Habitat Council
World Heritage Promotion Team of Korean Tidal
Flats
World Resources Institute
WWF International
Zoological Society of London

- زاي
Japan Business Initiative for Biodiversity
Keidanren Committee on Nature Conservation
Korea Business Council for Sustainable
Development
Kromann Reumert
Saraya Co., Ltd.
Sony Computer Science Laboratories Inc.
The 4 Electrical and Electronic Industry
Associations
The Union for Ethical BioTrade
World Business Council for Sustainable
Development
Yves Rocher

حا – السلطات المحلية
Aichi Prefectural Government
Ishikawa Prefecture

 الشباب- طا
Global Youth Biodiversity Network
Japan Biodiversity Youth Network
Juventud Mexicana Frente al Cambio Climático

المراقبون
ABS Capacity Development Initiative
AGROICONE

- يا
Ankush
Arizona Game and Fish Department

CBD/COP/13/25
Page 361
Augusto Carneiro Institute
Beraca
Biotech Consortium India Limited (BCIL)
Brazilian Biodiversity Platform
Brazilian Chemical Industry Association
Brazilian Industrial Biotechnology Association
Brazilian Tree Industry
Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante de Veracruz
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Divers for Sharks
Earth Alive Clean Technologies
FASE – Solidariedade e Educação
Fundación Defensores de la Naturaleza
Fundación Solón
Gender and Water Alliance (GWA)
Getulio Vargas Foundation
ICCO Cooperation
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
Japan International Cooperation Agency
Jewish National Fund - Keren Kayemeth LeIsrael
(KKL-JNF)

KfW Development Bank
L’Oreal
Miss Japan Contest Organizing Committee
National Confederation of Industry
Natura Innovation and Product Technology
Palmas Ecological Institute
PBL Netherlands Environmental Assessment
Agency
Planetary Health Alliance
Plant for the Planet Foundation
Proyecto de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica
Rio de Janeiro Botanical Gardens Research Institute
Subsecretaría de Cultura del Estado de Quintana
Roo
Sustentability and Bioinnovation
TEEB Advisory Board
Telangana State Biodiversity Board (India)
Terra de Direitos
The Centre for International Governance Innovation
Vía Campesina
Votorantim Industrial
Wildlife Conservation Society of Brazil
Wildlife Institute of India
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المرفق الثاني

البيانات المدلى بها خالل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
ألف -

البيانات االفتتاحية المدلى بها في  4ديسمبر/كانون األول 1161

البيان االفتتاحي للسيد تشون كيو بارك ،المدير العام لمكتب حفظ الطبيعة ،بو ازرة البيئة في جمهورية كوريا ،بالنيابة
عن السيد يون سيونغ كيو ،وزير البيئة في جمهورية كوريا ورئيس مؤتمر األطراف المنتهية واليته
شكر السيد تشون كيو بارك ،المدير العام بو ازرة البيئة في جمهورية كوريا ،الحكومة المكسيكية على جمع وزراء
-7
الزراعة والحراجة ومصايد األسماك والسياحة إلجراء حوار مفيد حول تعميم التنوع البيولوجي في السياسات اإلنمائية والقطاعية.
وذ ّكر أنه في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف ،أعدت "خارطة طريق" بيونغ شانغ للتنفيذ المعزز للخطة االستراتيجية
للتنوع البيولوجي  ،6161-6177وكان الوزراء قد أعلنوا أن حفظ التنوع البيولوجي يعد ضروريا للتنمية المستدامة.
وقد بذلت خطوات عظيمة خالل السنتين الماضيتين .وكانت الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 6161-6177
-6
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي قد أدرجت في أهداف التنمية المستدامة ) .(SDGsوأضاف أن تقدما مشجعا قد أحرز في تنفيذ
الخطة االستراتيجية ،مع نمو اإلدراك العام بالتنوع البيولوجي ،وكانت البلدان تدمج قيم التنوع البيولوجي في التخطيط اإلنمائي
الوطني .واستطرد قائال إن كل البلدان تقريبا لديها خطط وطنية وبدأت في تنفيذها .وأضاف أن التقدم يمكن رؤيته في العالم
أجمع في شكل حماية الموائل ،واعداد النماذج للزراعة المستدامة ،ومصايد األسماك والحراجة ،واستعادة النظم اإليكولوجية
المتدهورة .وقال إن بروتوكول ناغويا قد صدق عليه  19بلدا ،وان بلدانا أخرى تعد للقيام بنفس الشيء.
وقال إن الكثير ما زال مع ذلك في انتظار التنفيذ .فتاريخ األهداف المحددة الثنين من أهداف أيشي لم تنفذ حتى
-3
اآلن؛ وتغير المناخ يواصل فرض ضغوط على النظم اإليكولوجية وأساليب العيش الهشة ،ولم يتحقق سوى تقدم محدود في
تحقيق العديد من أهداف أيشي ،وبوجه خاص ،بشأن المعارف التقليدية وحماية خدمات النظم اإليكولوجية .وأضاف أنه بالرغم
من التقدم المحرز في خارطة طريق بيونغ شانغ ،فإن الكثير من البلدان يفتقر إلى األدوات والموارد لتنفيذ خططها الوطنية.
واستطرد قائال إن التمويل ،والتكنولوجيا وبناء القدرات ينبغي أن تعزز جميعا على المستوى الدولي ،مع االلتزام والتضامن من
جانب جميع األطراف.
وقال إن المداوالت على مدى األسبوعين القادمين ستراقب عن كثب .فالمجتمع العالمي يريد أن يعرف كيف يمكن
-4
تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن التنوع البيولوجي .وأضاف أن قطاع األعمال والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة
اآلخرين على المستويين الوطني والمحلي يتطلبون اإلرشاد بشأن تعميم قيم التنوع البيولوجي في ق ارراتهم وحياتهم .وقال إن
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تطالب باحترام معارفها التقليدية بشكل مناسب .وأضاف أن الق اررات التي ستتخذ سيكون
لها أثر مهم على الكوكب لعدة سنوات قادمة ،وأعرب عن أمله أن يحرز تقدم مهم خالل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر
األطراف .وأعرب عن امتنانه للدعم المقدم إلى المكتب خالل العامين الماضيين وطلب من جميع األطراف أن تعطي نفس
الدعم الذي ال يكل إلى الرئاسة القادمة.

البيان االفتتاحي للسيد رافاييل باكيانو آلمان ،وزير البيئة والموارد الطبيعية في المكسيك ورئيس مؤتمر األطراف
في اجتماعه الثالث عشر
قال السيد باكيانو آلمان إنه لشرف عظيم للمكسيك أن ترأس االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع
-5
البيولوجي .وأضاف أن المكسيك لعبت دو ار قياديا سواء في المفاوضات حول االتفاقية وتنفيذها .واستطرد يقول إن بالده ،في
عام  ،6116قد سعت إلى إنشاء مجموعة البلدان شديدة التنوع المتقاربة في التفكير ،التي ساهمت بدرجة كبيرة في إعداد
وتنفيذي بروتوكول ناغويا .وأضاف أنه على المستوى الوطني ،جري تنفيذ عمل مؤسسي معهم مهم بواسطة الهيئة المكسيكية
للمعارف واستخدام التنوع البيولوجي ) ،(CONABIOواتخذت خطوات مهمة خالل إدارة الرئيس بينيا نياتو لدعم اآلليات الرامية
لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
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وقال إنه مؤتمر األطراف في االتفاقية سيجتمع للمرة األولى مع مؤتمري األطراف العاملين كاجتماعي لألطراف في
-2
بروتوكول قرطاجنة وفي بروتوكول ناغويا .وقد اقترحت المكسيك أن يكون شعار االجتماعات الثالثة هو "تعميم التنوع
البيولوجي من أجل تحقيق الرفاهية" ،مع تركيز على الزراعة ،والحراجة ،ومصايد األسماك والسياحة ،نظ ار ألن هذه القطاعات
تعتمد اعتمادا كبي ار على التنوع البيولوجي .وأضاف أنه في الجزء الوزاري الرفيع المستوى ،شارك وزراء البيئة وممثلو القطاعات
المذكورة أعاله والمنظمات الدولي ة في حوار بناء وشاركت نجاحاتها وتحدياتها وفرصها .واستطرد يقول إنه من خالل اعتماد
"إعالن كانكون" ،فقد التزمت ،بجملة أمور من بينها أخذ التنوع البيولوجي في الحسبان عند اتخاذ القرار ،والعمل عبر القطاعات
للمساهمة في حمايته وحفظه .وأضاف أن نتائج هذا الجزء ستقدم إلى مؤتمرات األطراف في الجلسة العامة القادمة ،خالل زيارة
الرئيس بينيا نياتو.

البيان االفتتاحي للسيد ابراهيم ثياو ،نائب المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
أعرب السيد ثياو عن شكره للسيد دياز على التزامه المستمر ومساهماته في عمل اتفاقية التنوع البيولوجي وقدم له
-1
أفضل التمنيات في مساعيه المستقبلية ،وأضاف أن يونيب يتطلع للعمل بشكل وثيق مع السيدة باشكا بالمر ،في إحداث تقدم
في جدول أعمال التنوع البيولوجي .وقال إن البشرية ،تواجه عبئا ضخما من المسؤولية للحفاظ على التنوع البيولوجي الثري
الذي دعم كل أنواع الحياة على األرض ،وتعامل مع كل هدف من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام  .6131وأضاف أن أي
خفض للتنوع البيولوجي يقلل أيضا إنتاجية النظم اإليكولوجية والخدمات التي تقدمها الطبيعة ،ومع ذلك فإن أي فقدان للتنوع
البيولوجي كان مستم ار في مواجهة هذه العوامل ،مثل الجريمة البيئية ،التي كانت تنمو بمقدار ثالث مرات على معدل االقتصاد
العالمي ،وتولد إيرادات تزيد كثي ار على قيمة المساعدة اإلنمائية الرسمية التي استخدمت لتمويل الحروب المدنية ،والكارتالت
والمجموعات المتمردة .واستطرد يقول إن العديد من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي كانت مصممة لمحاربة هذه الجريمة،
والسيما التجارة غير المشروعة في األحياء البرية واألخشاب ،مع مشاركة منظمات عديدة بالفعل في تنفيذ البرامج التي تهدف
إلى الحد من االستغالل غير القانوني للموارد الطبيعية ،ومن بينها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) واالتحاد الدولي
لمنظمات بحوث الغابات ،واجتماع المائدة المستديرة المعني باستدامة زيت النخيل .وأضاف أن األمم المتحدة ،بالنسبة لدورها،
حصلت على الدعم العام واسع النطاق لحملتها للحماية المستمرة لألحياء البرية.
وقال أنه مع العمل على وقف فقدان التنوع البيولوجي ،فإن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة التوعية العامة بالتنوع
-1
البيولوجي ذاته وبالمشاكل والمخاطر المرتبطة به .وأضاف أن هناك تشجيع بأن المشاركين في المناقشات في الجزء الوزاري
الرفيع المستوى للمؤتمر قد شملوا أفرادا من مجاالت الزراعة ،والحراجة ،ومصايد األسماك والسياحة .ويمثل ذلك التعاون إنجا از
مهما يمكن أن يكون مفيدا ويمكن توسيعه وتك ارره .وقال إن التنوع البيولوجي ال يعني اكتساب نقاط سياسية بل هو كيف يأكل
البشر ،ويشرب ويتنفس .ومن الضروري بالتالي لجميع األفراد أن يتفهموا الخطر واإلجراءات العالجية التي ينبغي اتخاذها.

البيان االفتتاحي للسيد بروليو فيري ار دي سو از دياز ،األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي
رحب السيد دياز بالمشاركين .وقال إن المكسيك أظهرت قيادة استثنائية في إحداث تقدم في جدول أعمال التنوع
-9
البيولوجي ،سواء داخليا أو خارجيا .وينبغي لجميع البلدان أن تنفذ الق اررات المتخذة لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بحلول
نهاية العقد .وأضاف أن ما يزيد على  93في المائة من األطراف قد قدمت تقاريرها الوطنية الخامسة؛ غير أنه لما كانت
األغلبية قد تم تسلمها بعد التاريخ النهائي ،فإنها لم تنعكس في اإلصدار الرابع للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي .وعالوة على
ذلك ،فبالرغم من االلتزام المعقود في عام  ،6171فإن  29في المائة فقط من األطراف قد قاموا بمواءمة استراتيجياتها وخطط
عملها الوطنية للتنوع البيولوجي مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،6161-6177وربعا واحدا فقط كان أدوات
السياسات "ل لحكومة بأكملها" ،والقليل اشتمل على استراتيجيات لحشد الموارد ،واستراتيجيات االتصال أو التوعية العامة
واستراتيجيات تنمية القدرات أو أكدت أن التنوع البيولوجي قد جرى تعميمه في خطط وسياسات قطاعية متعددة ،وسياسات
القضاء على الفقر وخطط التنمية المستدامة.
 -71وقال إن االجتماع سينظر أيضا في تعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وعبرها لتعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية.
وأضاف أن مشروع المقرر بشأن تعميم التنوع البيولوجي قد أيده العمل الذي قامت به لجان منظمة األغذية والزراعة لألمم
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المتحدة (الفاو) بشأن الزراعة ،والغابات ومصايد األسماك ،وشكر الفاو على دعمها .وتابع يقول إن جدول األعمال تضمن
أيضا النظر في آثار تقييم المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
) (IPBESبشأن الملحقات ،والتلقيح وانتاج األغذية وخطة عمل قصيرة األجل عن استعادة النظم اإليكولوجية ،والمناطق البحرية
المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ،والتخطيط المكاني والتدريب مع خبراء في إدارة مصايد األسماك والتنوع البيولوجي البحري .وقال
إن البند  77بشأن حشد الموارد واآللية المالية سينظر في التقدم المحرز في تحقيق األهداف الطموحة لحشد الموارد التي
وضعت في االجتماع السابق لمؤتمر األطراف .وأعرب عن سروره إذ الحظ أن البلدان التي كانت قد قدمت أرقاما قد تجاوزت
بصورة جماعية في تحقيق الهدف الخاص بمضاعفة التمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي إلى البلدان النامية ،ولكنه الحظ بقلق
أن بعض األهداف األخرى لحشد الموارد ،مثل تحديد االحتياجات من التمويل والفجوات ،واعداد خطط التمويل الوطنية ،كانت
غير موجودة .وقال إن االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف سيقدم إرشادات استراتيجية آللية التمويل ،مع بدء الحكومات
التفاوض بشأن التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية.
 -77وقال إن عقد هذه االجتماعات الثالثة بالتزامن خالل المؤتمر أظهر التكامل المعزز لالتفاقية وبروتوكوليها ،كما فعل
التحول التدريجي لألمانة إلى فريق متعاضد يمكنه أن يستجيب للمسائل ذات العالقة في األدوات الثالث .وبالنسبة لبروتوكول
قرطاجنة للسالمة األحيائية ،ستنظر األطراف في تقييم منتصف المدة للخطة االستراتيجية مع التقييم واالستعراض الثالث
لفاعلية البروتوكول .وأظهرت التقارير الوطنية الثالثة تقدما كبي ار في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية ،بالرغم من أن تنفيذ
بعض المسائل األخرى ،مثل بناء القدرات في مجال تقييم المخاطر ،والنقل عبر الحدود غير المقصود واالعتبارات االجتماعية
االقتصادية ،تتطلب التعزيز الالزم .وأضاف أن غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال
السالمة األحيائية تؤيدها األطراف تماما ،واألمانة تحت توجيه اللجنة االستشارية غير الرسمية ،قد حسنت مختلف جوانب غرفة
تبادل المعلومات لضمان اكتمالها وحداثتها وأهميتها .وقال أن األطراف ستنظر في إعداد نسخة جديدة من اإلرشادات عن تقييم
مخاطر الكائنات الحية المحورة لمساعدتها في تقييم المخاطر بطريقة سليمة علميا.
 -76وقال إن عدد صكوك التصديق على البروتوكول التكميلي ناغويا -كوااللمبور بشأن المسؤولية والجبر التعويضي
الالزم لدخوله حيز النفاذ قد تم التوصل إليه ،ودعا األطراف األخرى األعضاء في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية أن
يسرعوا في عملياتهم الداخلية وأن يودعوا صكوك التصديق في أقرب وقت ممكن.
 -73وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهد لدعم بروتوكول ناغويا تشغيليا بالشكل الكامل ،ألن أطرافا عديدة عليها
أن تضع الهياكل المؤسسية والتشريعية واإلدارية أو تدابير السياسات لتنفيذ البروتوكول .وأضاف أن بناء القدرات والموارد المالية
ما تزال هناك حاجة إليها .وقال أن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ساعدت على تشغيل البروتوكول بتقديم
معلومات عن إجراءات الحصول على الموارد الجينية ،ورصد استخدامها ودعم االلتزام بمتطلبات البلدان المقدمة للموارد .وقال
إن عددا من السجالت الوطنية قد أتيح لغرفة تبادل المعلومات من األطراف وغير األطراف .وبصفة خاصة ،فإن  51شهادة
امتثال معترف بها دوليا قد أعدت من معلومات متاحة في غرفة تبادل المعلومات من غواتيماال ،والهند ،والمكسيك وجنوب
أفريقيا .وأعرب عن أمله أن الكثير من البلدان ستقدم معلومات لبيان أن بروتوكول ناغويا يمكن أن يسهم في رصد استخدام
الموارد الجينية .ومن المتوقع أيضا أن يناقش االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
مسائل مثل آلية عالمية متعددة األطراف بتقاسم المنافع.
 -74وأضاف أن عددا من األحداث الجانبية يمكن أن يسهم في نتائج االجتماع ،وأحداث أخرى عقدت بالفعل ،بما في ذلك
المنتدى العلمي الثالث ومنتدى قطاع األعمال والتنوع البيولوجيلعام  .6172وشكر حكومات أستراليا ،وكندا ،وفنلندا ،وألمانيا،
واليابان ،والمكسيك ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،والسويد ،وسويس ار والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،التي قدمت
الدعم المالي لـ 769مشاركا من البلدان النامية وكذلك من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لحضور المؤتمر .وأعاد
التأكيد على تقديره لحكومة جمهورية كوريا على رئاسة العمل منذ االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف ولحكومة المكسيك
على استضافة االجتماع الحالي.

CBD/COP/13/25
Page 365

البيان االفتتاحي للسيدة كريستيانا بشكا بالمر ،وزيرة البيئة ،والمياه والغابات في رومانيا واألمين التنفيذي القادم
التفاقية التنوع البيولوجي
 -35أعربت السيدة بالمر عن خالص امتنانها لتعيينها أمينا تنفيذيا التفاقية التنوع البيولوجي ،والحظت أن الوظيفة تنطوي
عل ى مسؤولية عظمى للشعوب والكوكب .وقالت إن التحديات القادمة لها آثار خطيرة على بقاء البشرية .وفي نفس الوقت ،فمن
المهم معالجة مشاكل الضغط والقلق المتعلقة بالفصل المتزايد بين الناس عن العالم الطبيعي .وأضافت أنه لدى الكفاح مع
التحديات واألزمات األكثر تعقدا ،فمن المهم أن نتذكر أن البشر ليسوا سوى واحد من ماليين األنواع التي تقطن الكوكب ،وال
يمكنهم التحكم في الطبيعة والنظم الطبيعية .وتابعت تقول إن تغير المناخ ،وفقدان التنوع البيولوجي ،والتصحر ونقص المياه،
ضمن أمور أخرى ،ال يمكن التعامل معها إال من خالل نهج شامل ومنتظم الستعادة توازن الكوكب .وأشارت إلى أن تعزيز
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية هي قضية نبيلة تعود بالنفع على األجيال الحالية والمقبلة .وبالرغم من التقدم
المحرز ،فما زالت هناك حاجة إلى المزيد من الجهود ،السيما بالنظر إلى الموقف العالمي المضطرب ،الذي يواجه التنوع
البيولوجي فيه خطر اعتباره أولوية أقل.
 -36وباإلشارة إلى السياق السياسي والشخصي التي نشأت فيه ،وصفت السيدة بالمر نفسها كإمرة كسرت الحاجز
الزجاجي .وذكرت أمثلة عديدة اللتزامها بتعزيز الحماية البيئية خالل حياتها العملية .وقالت إنها كأمين تنفيذي ،فسوف تضع
الخبرة التي كسبتها في العمل مع الحكومة ،ومع المنظمات غير الحكومية ،والمحافل اإلقليمية واألكاديمية في خدمة االتفاقية.
وأضافت أن التحديات التي واجهت بلدها األم في االنتقال إلى الديمقراطية واقتصاد السوق قد علمتها أن حماية البيئة تتطلب
فهما للروابط بين ا لبيئة والتنمية ،وااللتزام السياسي عند أعلى مستوى .وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى تغير ذهني يعتبر أن
حفظ الطبيعة لم يعد حاج از أمام التنمية ،بل فرصة للنمو االقتصادي المستدام والشامل .وأضافت أنه مع االعتراف بتعميم
جدول أعمال البيئة في جميع السياسات القطاعية ليست مهمة سهلة ،وتعهدت بأن تبذل قصارى جهدها في دعم الجهود
الجماعية إلنقاذ البشرية من األخطار التي أدت هي إليها .وقالت إن لكي نفعل ذلك ،فمن المهم فتح القلوب واألذهان والتعلم
من الكبار ،السيما شيوخ الشعوب األصلية ،حول وسائل الحياة في انسجام مع الطبيعة .ومن المهم أيضا التعلم من التاريخ،
ومن هؤالء الذين حاربوا في خدمة القضايا التي آمنوا بها ،بهدف كسر حاجز زجاجي بعد اآلخر.
با -

البيانات المدلى بها في الجلسة العامة الرئاسية

بيان من السيد كارلوس يواكين غونزاليس ،حاكم والية كينتانا رو
 -37رحب السيد يواكين غونزاليس بالمشاركين في كينتانا رو ،قائال إن الوالية هي موقع مثالي لعقد االجتماع الثالث عشر
لمؤتمر األطراف ،ليس فحسب بسبب بنيتها التحتية وسكانها الموجهين نحو السياحة ،بل أيضا بسبب تنوعها البيولوجي الوفير.
وأضاف أن كينتانا رو كانت جزءا من الممر البيولوجي سيان كان – كاالكمول ،وهو ثاني أكبر منطقة غابات موحدة في
أمريكا الالتينية ،وهو فخور إذ يستضيف نظام الشعاب المرجانية األكثر امتدادا والذي يحتل المكانة الثانية في العالم .وقد
أعلنت محمية سيان كان في الوالية موقعا من التراث العالمي لليونسكو ،وأن محمية تيبورون بالينا للمحيط األحيائي هي واحدة
من أفضل األماكن لرؤية أكبر مخلوقات البحر في األرض .وأضاف أن نصف طيور البلد تقريبا يمكن مشاهدتها في كينتانا
رو ،حيث تعيش أيضا األنواع النادرة مثل الجاغوار ،و 51في المائة من أنواع السالحف البحرية يعيش على شواطئها.
 -38وقال إن هناك عالقات وثيقة بين الناس وبيئتهم وبين الثقافة واإليكولوجيا .وأكد أن النهوض بفهم أكبر لهذه العالقات
والقيمة الكامنة للموارد الطبيعية من شأنه أن يعزز التزام الناس باالستدامة .وأضاف أنه لهذا السبب ،فإن الحكومة المحلية في
كينتانا رو تعمل على زيادة التوعية العامة بأهمية حفظ التراث الطبيعي .وعلى المستوى الدولي ،فإن التعاون بين المنظمات
مثل األمم المتحدة ،والحكومات ،والمنظمات غير الحكومية ،والمجتمع العلمي والقطاع الخاص يساعد على توليد المعارف
والتدابير المحددة لمعالجة المسائل البيئية العالمية .وفي هذه األثناء ،فإن السياسات العامة جاري إدخالها على المستوى الوطني
لتخفيف أسباب هذه المسائل وآثارها االجتماعية.
 -39وقال إن التنمية المستدامة ال يمكن أن تتحقق إال من خالل التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن التنوع
البيولوجي .فأهداف التنمية المستدامة التي وافق عليها قادة العالم في عام  ،1135اعترفت بالصلة بين العوامل االقتصادية
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واالجتماعية واإليكولوجية وكان هدفها القضاء على الفقر المدقع ،ومعالجة عدم المساواة والظلم ،ومعالجة تغير المناخ .وقال إن
حكومة كينتانا رو المحلية فهمت أن النمو االقتصادي ،والتنمية االجتماعية والحماية البيئية كانت من األهداف المتكاملة.
وأضاف أنها تعمل إلنشاء اقتصاد أخضر وتعزيز السياحة اإليكولوجية ،وانشاء بنية تحتية صديقة للبيئة ،وادخال نظم لترخيص
نوعية البيئة.
 -11واختتم كلمته باإلعراب عن ثقته في أن الجهود التي تبذلها الدول ،والمنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني خالل
األسبوعين القادمين ستكون مثمرة وتسهم في آليات أفضل لحفظ الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ،استنادا إلى مبادئ
االستدامة واحترام البيئة.

بيان من السيد باكيانو آلمان
 -13أعرب السيد باكيانو آلمان عن تقديره للمناقشات التي أجراها الوزراء من جميع القطاعات خالل الجزء الرفيع المستوى
من االجتماع ،بناء على مبادرة رئيس مؤتمر األطراف ،والتي أدت إلى االلتزامات المهمة التي وضعت في إعالن كانكون بشأن
تعميم التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي من أجل تحقيق الرفاهية .وأضاف أنه للمرة األولى ،كان القطاع
الخاص أيضا مشتركا بنشاط في المؤتمر ،وأن أكثر من  311شركة من البلدان األطراف في االتفاقية قد التزمت باالنضمام
إلى الجهود الرامية إلى حفظ التنوع البيولوجي وتعزيزه كمصدر مربح لالستثمار .وقال إن المكسيك لعبت دو ار قياديا في حماية
البيئة .وأنها أوفت بالهدف  33من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلق بالمناطق المحمية أربع سنوات قبل تاريخ الهدف ،بل
وتجاوزته .وأضاف أن المكسيك حققت زيادة قدرها ثالث أضعاف في مساحة المناطق المحمية فيها ،وسوف تعمل جاهدة
لتحقيق الهدف  33للمناطق المحمية األرضية وللمياه الداخلية قبل الموعد المقرر .وأشاد برئيس المكسيك الحالي باعتباره أكثر
الرؤساء اهتماما بالبيئة في تاريخ البالد.

بيان من السيد ثياو
 -66الحظ السيد ثياو ،أن البلدان كانت على المسار الصحيح للوفاء بثلث التزاماتها بموجب الخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي ،بتأييد من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،وهنأ تلك البلدان التي حققت أهدافها الوطنية ،وأشاد بالقرار الذي أعلنه
رئيس المكسيك بزيادة قدرها خمسة أضعاف في مساحة المناطق المحمية في بلده .وأضاف أن الق اررات اإليجابية من هذه
الطبيعة كان لها آثار رئيسية على التنوع البيولوجي ،وترسل أيضا إشارة قوية بخصوص تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام
 .6131وأضاف أن حفظ التنوع البيولوجي يوفر الغذاء وأساليب العيش للماليين الكثيرة حول العالم ،بما في ذلك هؤالء الذين
يعيشون في فقر مدقع ،والذين اعتمدوا على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية لبقائهم ،بالرغم من أنه ينبغي أن نتذكر أيضا
أن األ غنياء والفقراء معا يعتمدون على الطبيعة لكي يأكلوا ويشربوا ويتنفسوا .وقال إنه على الرغم من نجاح مشاريع الحفظ
الفردية ،فإن المعركة الشاملة تتعرض للخسارة ،مع اختفاء األنواع التي أصبحت منقرضة بمعدل سريع .وأضاف أن الدعوة إلى
تدابير عاجلة لخفض المعدل غير المقبول في فقدان التنوع البيولوجي قد تكررت باستمرار منذ عام  ،6116مما أشار إلى أن
حاالت الفشل السابقة ،ينبغي االعتراف بها ،وتطبيق الدروس المستفادة بهدف التوصل إلى األهداف المحددة لعام 6131
واألهداف األخرى لعام  ،6151أو حتى تجاوزها.
 -63وقال إن المسؤولية عن التنوع البيولوجي مفتتة عبر مختلف االتفاقيات والو ازرات الرئيسية ،لترسل إشارات مختلفة ،وان
لم تكن متناقضة .وبالتالي ،من المحتم إشراك واضعي السياسات أعلى مستوى ،باستعمال لغة يفهمونها .ومع أخذ ذلك في
الحسبان ،قد ترغب رئاسة المؤتمر أن تبني على المثال الممتاز الذي وضعه الجزء الوزاري الرفيع المستوى بإيالء االعتبار إلى
عقد قمة للتنوع البيولوجي ،في مقر األمم المتحدة أو في مكان آخر.

بيان من السيد دياز
قال السيد دياز إن المكسيك قد أظهرت قيادة استثنائية في تقدم جدول أعمال التنوع البيولوجي ،سواء على المستوى
-64
المحلي أو الدولي .فقد أصدرت في اليوم السابق استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي جديدة ومبهرة للفترة -6172
 ،6131التي تم تخطيطها في عملية تشاركية بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة.
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 -65وقال إن زيادة تغطية المناطق المحمية في المكسيك حققت مساهمة مهمة نحو حفظ التنوع البيولوجي العالمي ،نظ ار
ألن البالد تمتلك بعضا من أغنى أنواع التنوع البيولوجي في العالم .وأضاف أن التزام المكسيك بتحقيق العناصر الكمية والكيفية
للهدف  77من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن المناطق المحمية قبل عام  6161كان هدفا يستحق اإلشادة .وهنأ المكسيك
على الزيادة الرئيسية األخيرة في حماية المناطق البحرية ،وانشائها من قبل بحظر الصيد في المناطق البحرية ،التي تدار ويتم
رصدها بواسطة مجتمعات صيد األسماك .وقال إنه نظ ار ألن المكسيك تمتلك ثاني أعلى مستوى لتنوع األسماك البحرية في
العالم ،فإن هذه األعمال سيكون لها أثرها البالغ على المستويين الوطني والدولي ،وتقدم الزخم لتنفيذ الخطة االستراتيجية
 . 6161-6177وأضاف أن المكسيك قد اتخذت أيضا إجراءات إلحراز التقدم في تعميم التنوع البيولوجي داخل العمليات
الدولية والعمليات الحكومية الدولية.
 -62وأعرب عن أمله في أن المناقشات وتبادل الخبرات خالل مؤتمر األمم المتحدة الحالي للتنوع البيولوجي سيساعد في
تقدم تعميم التنوع البيولوجي .وقال إن ارتفاع مشاركة وزراء الزراعة والحراجة ومصايد األسماك والسياحة في الجزء الوزاري
الرفيع المستوى قد فتح الباب أمام المزيد من الحوار والتعاون ،وان إعالن كانكون كان دليال على الرغبة لتجانس أفضل في
طريقة إدارة الموارد الطبيعية.

كلمة السيد إنريكي بينيا نياتو ،رئيس المكسيك
 -61رحب السيد بينيا نياتو بالمشاركين في بالده .وقال إن المكسيك تمر اآلن بتحول رئيسي :فقد كانت تغير طريقة تعليم
أطفالها ،وعالقتها الرقمية مع بقية أنحاء العالم ،وتتحرك نحو اإلنتاج المستدام للطاقة ،وتعمل لتحسين إدارة العدل وتقريب
الحكومة من الشعب .وأضاف أن إصالحات واسعة النطاق يجري القيام بها لتحرير إمكانيات البالد الهائلة.
 -61واستشهد بما جاء في "بوبول فوه" ،الكتاب المقدس للمايا ،الذين عاشوا في شبه جزيرة يوكاتان لماليين من السنين،
وأكد على عمق العالقة المادية والروحية للمايا بالطبيعة .وقال إن الشعوب األصلية في المكسيك تؤمن بأن العالم الطبيعي،
ونباتاته وحيواناته ،قد سكنتها أرواح أسالفهم .وأضاف أن حفظ الموارد الطبيعية كان مرتبطا ارتباطا كبي ار بنظرتهم إلى العالم.
فقد اع تقد المايا أنه إذا أزيلت األشجار بدون إذن ،فإن السماء ستنهار والعالم يأتي إلى نهايته .وكان هناك أيضا اعتقاد بأن
اآلله تعمل من خالل الحيوانات لحماية الغابات من التدخل البشري .غير أنه بالرغم من عالقتهم الوثيقة مع بيئتهم الطبيعية،
فإن الكثير من حضارات منطقة أمريكا الوسطى ُيعتقد أنها اختفت نتيجة لزيادة السكان ،واالستغالل المكثف للموارد وتدمير
البيئة.
وقال إن المكسيك كبلد شديد التنوع ،تتحمل مسؤولية كبرى في الحفاظ على تراثها الطبيعي ،الذي هو أيضا التراث
-69
الطبيعي لإلنسانية .وأضاف أن استضافة مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي كان جزءا من تلك المسؤولية .واستطرد يقول
إن حماية التنوع البيولوجي للكوكب يعتبر واجبا أخالقيا ،ولكنه يمثل أيضا مساهمة هامة للتنمية المستدامة .وأضاف أن جدول
أعمال البيئة يتصل اتصاال كبي ار بقطاعات الزراعة والحراجة ومصايد األسماك والسياحة .وقال إن اعتماد إعالن كانكون حفظ
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من أدجل تحقيق الرفاه كان عالمة مهمة على الطريق لدمج معايير التنوع البيولوجي في
صنع القرار .ولكي يصور األهمية الحيوية للقطاعات المشار إليها في إعالن كانكون ،وصف قيمة حفظ الطبيعة لقطاع
السياحة في ب لده ،واألثر اإليجابي للممارسات الزراعية المستدامة وممارسات صيد األسماك المستدامة على قطاع التصدير
المهم في البالد .وقال إن المكسيك هي منشأ للذرة وانها ملتزمة بتوسيع الممارسات الزراعية التي جمعت معا التنمية االقتصادية
االجتماعية وحماية البيئة .ووصف أيضا جهود الحفظ التي تقوم بها بالده فيما يتعلق "بمارينا فاكيتا" المهددة بالخطر في خليج
كاليفورنيا األعلى .وأضاف أن المؤتمر يمكن أن يلعب دو ار حيويا في تغيير النهج التقليدي للحفظ .وأشار إلى أن هناك أمثلة
عديدة على أن التنوع البيولوجي يمكن أن يكون أداة للتنمية لضمان رفاه األجيال الحالية والقادمة .وقال إن نظام المدفوعات
مقابل خدمات النظم اإليكولوجية يستخدم في المكسيك لتيسير حفظ  3ماليين هكتار من النظم اإليكولوجية للغابات .وأضاف
أن في أربع سنوات فقط ،أعيد تشجير  1431111هكتا ار كجزء من هدف إعادة تشجير مليون هكتار من المناطق المحمية ،في
غضون ست سنوات .وقد أنشئت أيضا مناطق محمية جديدة ومناطق حماية جديدة .ومعظم هذه المناطق كانت مناطق بحرية
محمية ،بما في ذلك منطقة الكاريبي في المكسيك ،تنفيذا للهدف  77من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،بل وتجاوزته.
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 -31وقال إن اإلنسانية وصلت إلى مفترق الطريق ،وهنا فهي إما أن تغير أسلوب حياتها لوقف الفقدان العالمي في التنوع،
أو أن هذا الفقدان يمكن أن يغير أسلوب حياتها إلى األبد .وقال إن أكبر التحديات هو ضمان أن الموارد الطبيعية تساهم في
الوفاء باحتياجات الناس وتحسين نوعية معيشتهم .وأضاف أن نظافة الحاضر والمستقبل يمكن أن تتحقق من خالل التنمية
المستدامة ،وأعرب عن أمله أن يحقق مؤتمر األطراف أفضل النجاح.
جيم  -البيانات االفتتاحية اإلضافية
 -37قال ممثل عن سانت كيتس ونيفس ،متحدثا بالنيابة عن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،إن
مؤتمر األمم المت حدة للتنوع البيولوجي كان مقر ار أن يمثل تيا ار فيما يتعلق بتعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الرئيسية،
وال سيما الزراعة ،ومصايد األسماك ،والحراجة والسياحة .وبالفعل ،ومع صياغة شعار المؤتمر" ،تعميم التنوع البيولوجي من
أجل تحقيق الرفاهية" ،أشار المشاركون في الجزء الوزاري الرفيع المستوى إلى تأييدهم وتقديرهم للخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي  ، 6161-6177بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .وأضاف أنه بفضل الدعم المالي المقدم من أمانة
االتفاقية ،فإن عددا كبي ار من األعضاء في مجموعته يشاركون في المؤتمر ،بالرغم من أن هناك حاجة إلى دعم إضافي لتمكين
بعض هؤالء األعضاء من التغلب على التحديات التي تغطي األحداث المتزامنة .وقال إن المجموعة يساورها قلق بالغ إزاء
فشل مرفق البيئة العالمية في تخصيص التمويل الموافق عليه للمشروعات التقنية إلى كثير من أعضائها ،مما يكون له أثر
س لبي على جهود كل منها لتعميم التنوع البيولوجي في قطاعاتها اإلنتاجية .ولذلك ،فهو يتطلع إلى تخصيص التمويل الكافي
والمستمر في وقت التجديد القادم لموارد مرفق البيئة العالمية لتمكين أعضاء مجموعته من تنفيذ الخطة االستراتيجية وأهداف
أيشي للتنوع البيولوجي .وأضاف أن المجموعة تتطلع إلى رؤية مشاغلها منعكسة في مشروع المقررات التي ستقدم لنظر
األطراف في االتفاقية.
 -36وقالت ممثلة البوسنة والهرسك ،متحدثة بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ،إن جمع عدة آالف من الممثلين
في المؤتمر يشير إلى التزام الحكومات بالمضي قدما في جدول أعمال التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
بحلول عام  .6161وأضافت أن إنجاز هذا الهدف يدعو إلى نهج ابتكارية وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
البيولوجي التي تمت مراجعتها على النحو المالئم .وقالت إن شعار المؤتمر كان مناسبا بصفة خاصة مع تركيزه على تعميم
التنوع البيولوجي عبر القطاعات ،السيما الحراجة ،ومصايد األسماك والزراعة والسياحة ،كمسألة ذات أولوية ،على النحو الذي
شدد عليه إعالن كانكون .وأشارت إلى تحقيق الهدف  77من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،بخصوص المناطق المحمية،
يمثل أولوية خاصة بالنسبة للبلدان في منطقتها ،التي حققت بالفعل نتائج مبهرة بشأن هذا المجال .ورحبوا أيضا باآللية المحسنة
لتبادل المعلومات كوسيلة لتنسيق أنشطة التنوع البيولوجي في كل منها .وفيما يتعلق ببروتوكول ناغويا ،قالت إن البلدان كانت
تعمل على إعداد األطر القانونية الوطنية ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للتنفيذ ،وعلى استخدام غرفة تبادل معلومات الحصول
وتقاسم المنافع.
 -33وقال ممثل عن اليابان ،متحدثا بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ،إعالن كانكون سيوفر حتما الحافز لعمل
المؤتمر ،ورحب به على أنه أول اجتماع يدمج اجتماعات متزامنة لبروتوكول ناغويا وبروتوكول قرطاجنة .وأضاف أنه بالنظر
إلى االستخدام األكثر كفاءة للوقت المتاح خالل المؤتمر ،تلتزم مجموعته بالسعي إلى مناقشات ومفاوضات موجهة نحو تحقيق
النتائج تهدف إلى التوصل إلى ق اررات جوهرية ومفيدة بشأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام .وقال إنه ينبغي السعي
إلى تحقيق أوجه التآزر من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل عمل االتفاقية .وأضاف أن تحقيق
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي يعتبر هدفا حيويا بالنسبية لمنطقته ،يصف منطقته بأنها ذات تنوع بيولوجي كبير وكثافة سكانية
عالية ،وبالتالي مرتبطة بأهمية كبيرة لتوفير الدعم للبلدان النامية لهذا الغرض .وقال إنه ينبغي أن يكون أفضل استخدام للتقارير
األولية للتقييم الصادرة عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في
المناقشات التي ستعقد بشأن موضوع التلقيح ،والذي ينبغي توجيه أوجه التآزر والجهود فيه في سياق المبادرات الدولية المتعددة
من أجل تجنب أي ازدواجية في األنشطة .وأضاف أنه يقدر تماما الدعم الموجه لتمكين مشاركة البلدان النامية في المؤتمر
وينبغي تعزيزه لضمان مشاركتها القادمة في االجتماعات المتزامنة .وقال إن منطقته لديها سجل حافل لتيسير األنشطة العالمية
في إطار االتفاقية ،بما في ذلك استضافة العديد من اجتماعات مؤتمرات األطراف ،خالل العقد الماضي ،مع طرح عرض آخر
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من الصين حاليا .وكان هناك تقدير بالغ للمؤتمرات ،باإلضافة إلى أن أحداثها الجانبية أظهرت بال شك أفكا ار جديدة وولدت
طاقة لتعزيز األنشطة في إطار االتفاقية.
 -34وأعرب ممثل عن تشاد ،متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية ،عن شكره للبلدان التي قدمت الدعم لمشاركة بعض
البلدان األفريقية؛ غير أن بلدانا أخرى لم تفعل ذلك ،متجنبة تنفيذ القرار الذي يدعو الدول المتقدمة األطراف إلى زيادة
مساهماتها من أجل ضمان المشاركة الكاملة والفعالة ألطراف البلدان النامية في االجتماعات المتزامنة .وهذه المسألة ذات
أهمية خاصة لمنطقته ،ألن معظم التنوع البيولوجي في العالم يخضع لرعاية البلدان التي لم تتمكن في المشاركة في المداوالت.
وأضاف أن الوزراء األفارقة اشتركوا بنشاط في الجزء الرفيع المستوى وفي اعتماد إعالن كانكون ،مما يظهر االلتزام السياسي
العالي لهذه المجموعة بأهداف االتفاقية .وأشار إلى أن المجموعة اتفقت على التركيز على تعميم التنوع البيولوجي واعتبرت أن
المزيد من ا لعناية ينبغي إعطائه لبناء القدرات ،واالستخدام المستدام وأوجه التآزر في تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها .وقال أن
نقص الموارد المتناسب يشكل عقبة رئيسية للوفاء باألهداف العالمية .وقال إن أفريقيا ملتزمة بقوة لقيادة التنفيذ من خالل
رئاستها للهيئة الفرعية للتنفيذ .واضافة إلى هذا االلتزام واالمتثال لقرار المؤتمر الوزاري األفريقي بشأن البيئة ،تعطي المجموعة
األفريقية دعمها لترشيح مصر الستضافة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف ،واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في
بروتوكول ناغويا.
 -35وشدد ممثل عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الثماني والعشرين في بيانه على الحاجة إلى تنفيذ معجل لتحقيق
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،مالحظا الفشل في تحقيق الهدف  75المتعلق بالشعاب المرجانية بحلول موعده المقرر.
وأضاف أن تعميم التنوع البيولوجي كان ضروريا لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي العالمي وأهداف االتحاد األوروبي ،ونتائج
الجزء الوزاري رفيع المستوى ،الذي أعطى توجيها واضحا لمشاريع المقررات بشأن تعميم التنوع البيولوجي ،ولذلك فهناك ترحيب
بمشاريع المقررات بشأن التعميم .وقال أن خطة التنمية المستدامة لعام  6131وأهداف التنمية المستدامة تقدم أيضا فرصة
رئيسية لتعميم التنوع البيولوجي ،وكما الحظ اتفاق باريس أهمية ضمان سالمة جميع النظم اإليكولوجية وحفظ التنوع البيولوجي
عند اتخاذ اإلجراءات لمعالجة تغير المناخ ،يمكن أيضا المساهمة في تحقيق أهداف االتفاقية .ورحب بالتنظيم المتزامن
الجتماعات االتفاقية وبروتوكوليها ودعا إلى كفاءة هيكلية إضافية في إطار االتفاقية .ومع اإلشادة بجميع الجهود المبذولة في
التنفيذ من جانب جميع األطراف في بروتوكول ناغويا ،حث األطراف في االتفاقية أيضا التي لم تفعل ذلك بعد على التصديق
على بروتوكول ناغويا أو االنضمام إليه لكي يكون صكا فعاال .ورحب أيضا بصكوك التصديق المؤخرة على البروتوكول
التكميلي ناغويا -كوااللمبور بشأن المسؤولية والجبر التعويضي ،مقدما عرضا لتبادل الخبرات في إعداد التدابير لدعم التصديق
عليه وتنفيذه .واختتم بيانه قائال إن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء يرحب بمشاريع المقررات التي أعدتها الهيئات الفرعية
وكان على استعداد لعدم فتح أي نصوص متفق عليها وتركيز المناقشات على النصوص األخرى الواردة بين قوسين.
وباإلضافة إلى ذلك ،ومع االلتزام بالموعد النهائي ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي في عام  ،6161فمن المهم أن تنظر
األطراف إلى ما بعد عام  .6161وأضاف أن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء تقترح لذلك الطلب إلى األمانة رسم خطة
مفصلة لمتابعة الخطة االستراتيجية الحالية ،وذلك لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني ،مع هدف عملية قوية
للمشاركة في االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.
 -32وتحدثت ممثلة عن أستراليا أيضا بالنيابة عن كندا ،واسرائيل ،وليختنشتاين ،ونيوزيلند ،والنرويج وسويسرا ،فضال عن
الواليات المتحدة األمريكية كدولة ليست طرفا في االتفاقية ،مالحظة أن المجموعة تشكل مجموعة غير رسمية وليست مجموعة
للمفاوضات .ورحبت بإعالن كانكون بشأن التعميم وبشعار االجتماعات الحالية كوسيلة لمساعدة القطاعات األخرى على
االعتراف بأهمية التنوع البيولوجي .ومع االعتراف بالقيود لالجتماعات المتزامنة الجارية ،حثت األطراف على تركيز جهودها
على حل النص الوارد بين قوسين وأي مسائل حرجة جديدة .وأقرت بأن االتفاقية تواجه صعوبات في التمويل ،وحثت على
العمل إليجاد تمويل من مصادر مختلفة .وقالت إن المجموعة تشجع على المشاركة الفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية وتعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية كشعار مركزي شامل ،تؤيده إيجاد أوجه التآزر مع االتفاقيات الوطنية والدولية
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األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،ورحبت بالترشيد والكفاءات وحثت األطراف على االلتزام بجهود متزايدة للعمل عل أرض
الواقع للوفاء بأهداف االتفاقية.
 -31وفي الجلسة العامة الثانية لالجتماع ،المنعقدة في  5ديسمبر/كانون األول  ،6172أدلى ببيانات أيضا ممثلو
األرجنتين ،والب ارزيل ،وغواتيماال ،واألردن وتوغو  .وقال أحد الممثلين ،بتأييد من ممثل آخر ،إنه ينبغي إعطاء الفرصة لألطراف
للتعبير عن آرائها بعد المجموعات اإلقليمية ،مع مالحظة أن البيانات التي يدلي بها ممثلو المجموعات اإلقليمية تفشل في
بعض األحيان من التقاط المسائل التي ترغب فرادى األطراف في إثارتها.
 -31وقالت ممثلة المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي إن انتهاك حقوقها الجماعية المتعلقة بحفظ
التنوع البيولوجي وتجريم أفع الها للدفاع عن هذه الحقوق كان سببا لقلق كبير بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
وأضافت أن المنتدى الدولي أشاد بالجهود التي تبذلها األطراف لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية في عملية تحديد ووصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ولكنه دعا إلى تعاون أكبر بين األطراف
والعلماء والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في هذه المهمة ،مع استخدام دليل التدريب بشأن إدماج المعارف التقليدية
كنقطة مرجعية .وقالت إن المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي يؤيد إنشاء فريق استشاري غير رسمي
بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وطلبت أن يشكل ممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من مختلف
الثقافات والمناطق ،بما في ذلك نساء الشعوب األصلية جزءا من هذا الفريق .وأضافت أنه من المهم الموافقة على المبادئ
التوجيهية الطوعية التي سيتم مناقشتها في إطار البند  74من جدول األعمال والموافقة عليها واعتمادها ،وأن هذه المبادئ
التوجيهية تشمل مصطلح "الموافقة الحرة والمسبقة عن علم" .وأشارت إلى ضرورة بذل الجهود لضمان المشاركة الكاملة والفعالة
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في األفرقة العاملة واآلليات المنشأة في إطار بروتوكول قرطاجنة .وقالت إن األدوات
المنشأة في إطار كال البروتوكولين واتفاقية التنوع البيولوجي ينبغي أن تتضمن مصطلح "الشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية" ،الذي تم اعتماده في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في عام  .6174وحثت األطراف على تقديم الموارد
التقنية والمالية لتمكين المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،مع اعتبار خاص للنساء والشباب،
وذلك في إعداد بروتوكوالت بيولوجية ثقافية مجتمعية .وأضافت أنه يجب إعطاء الدعم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
في تحديد احتياجاتها من التمويل ،والفجوات واألولويات ،من أجل تيسير مساهمتها في إعداد وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية
لحشد الموارد .وذكرت أن المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي يؤيد استمرار برامج بناء قدرات للشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية التي تنفذها أمانة االتفاقية .وأعربت عن شكرها للسيد دياز على دعمه وأعربت عن رغتها في
العمل على نحو وثيق ومتعاون مع األمين التنفيذي الجديد السيدة باشكا بالمر.
 -39وافتتح ممثل التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي بيانه بمالحظة أن كانكون ،بينما هي جميلة ،فهي أيضا تمثل
الضغوط التي تفرضها األنشطة البشرية ،السيما السياحة ،على النظم اإليكولوجية .فما زال قليل من الوقت متبقيا ،هناك حاجة
إلى المزيد من اإلجراءات للوفاء بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي .ودعا إلى تركيز أقوى على الهدف  3من أهداف ايشي للتنوع
البيولوجي في االجتماع ،من خالل اعتماد تدابير ملموسة إزالة ،أو القضاء على ،أو إصالح أو إعادة تهيئة الحوافز الضارة في
الزراعة ،ومصايد األسماك ،والغابات وقطاعات أخرى؛ ومعالجة مسألة حيازة األراضي واإلصالحات الجماعية لألراضي كتدبير
لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛ وكفالة حقوق حيازة الموارد والمناطق التي يعتمد عليها صغار الصيادين لمعيشتهم؛
وحماية صغار المزارعين؛ ودعم إعداد ممارسات زراعية أكثر استدامة والتحول إليها؛ والحد من األنشطة والمبادرات القائمة
على نهج سوقي؛ وتقديم المزيد من المساحة والدعم الملموس للحفظ واالستخدام المستدام مع نهج قائم على الحقوق؛ واعتماد
التعاريف العملية للبيولوجيا التركيبية التي توصل إليها فريق الخبراء التقنيين المخصص؛ وتطبيق النهج التحوطي على دوافع
الجينات وتحديد حظر على التجارب الميدانية ونشر دوافع الجينات إلى حين إجراء المزيد من العمل؛ واالتفاق على عملية
للنظر في مسألة التسلسالت الجينية الرقمية من جانب فريق الخبراء التقنيين المخصص حتى يمكن أن ينظر فيها األطراف في
بروتوكول ناغويا؛ ومعالجة أثر البيولوجيا التركيبية .وأعرب أيضا عن قلقه بالتشديد على أهمية مشاركة المجتمع المدني إلنجاح
االجتماعات واضفاء صفة الشرعية عليها ،وينبغي إعطاء المجتمع المدني الوقت الكافي لإلدالء ببيانات وتأييد األطراف له.
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 -41وأدلت ممثلة شبكة الشعوب األصلية في جزر سليمان ) (NIPSببيان تأييدا لبيان شبكة نساء الشعوب األصلية
المعنية بالتنوع البيولوجي ) ،(IWBNقائلة إن األطراف في االتفاقية قد اعترفت بوضوح بالدور الحيوي للنساء في حفظ التنوع
البيولوجي واستخدامه المستدام واستعادته .وقالت إن الجهود التي تبذلها النساء ،والمعارف التقليدية والممارسات العرفية مهمة
لمبادرات الحفظ المجتمعي في صميم تعميم التنوع البيولوجي ،على النحو الذي تعكسه خطة العمل بشأن مراعاة االعتبارات
الجنسية  .6161-6175ومع ذلك ،ما زال الكثير من المقررات تفتقر إلى منظور جنساني واضح ،وقد فشل إعالن كانكون في
معالجة االعتبارات الجنسانية ،حتى بالرغم من أن الكثير من الوزراء في الجزء الوزاري الرفيع المستوى أبرزوا أهمية المساواة
بين ال جنسين ودور النساء وحقوقها ،وذلك في البيانات التي أدلى بها ممثلو أستراليا ،والسويد ،وفنزويال ،وبوليفيا ،وزمبابوي
وزامبيا .وأضافت أن إلبراز الحاجة إلى تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية ،ستقدم شبكة الشعوب األصلية في جزر سليمان
جائزة للزهور الحرفية التي تصنعها نساء الريف في شيلي إلى أي حكومة تحترم دور النساء وحقوقها والمساواة بين الجنسين في
حفظ التنوع البيولوجي في مداخالتها .واختتمت بيانها وهي تأمل أن االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف واألحداث المتعلقة
بها ستظهر توازنا أكبر من حيث االعتبارات الجنسانية والمناطق.
 -47ورحب ممثل شبكة الشباب من أجل التنوع البيولوجي ،متحدثا بالنيابة عن جميع الشباب ،رحب بإعالن كانكون .وقال
إن الشباب اتفقوا بقوة مع البيان السابق من االتحاد األوروبي بأن تنفيذ اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة يمكن أن يساعد
في الوفاء بأهداف االتفاقية ،والعكس صحيح .وقال إن الشباب ينظرون إلى تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي على أنهما
متصالن بطبيعتهما وال يمكن الفصل بينهما ،ودعا األطراف إلى تعميم التنوع البيولوجي في سياسات تغير المناخ والعكس
صحيح .وقال إن األطراف التزمت بتحقيق أهداف أيشي عندما اعتمدت الخطة االستراتيجية في عام  ،6171ومع ذلك فإن
جميع البيانات وتقييمات منتصف المدة تشير إلى أن األهداف لن يتم تحقيقها .وأضاف أن هناك ضرورة في القيام بإجراءات
أقوى لضمان بقاء النظم اإليكولوجية الصحية .ومع مالحظة أن أجيالهم نمت في عالم كان فيه من المعتاد حدوث تغير المناخ
وفقدان التنوع البيولوجي ،حث األطراف على متابعة االلتزامات السابقة .وقال إن هناك حاجة إلى تغير تحولي ،وينبغي أن يتسم
القادة بالشجاعة ويضعوا التنوع البيولوجي في قلب عملية صنع القرار .وكان الشباب الذين سيعيشون مع عواقب الق اررات
المتخذة ،مستعدون ويتمتعون بالحماس واإلدراك وجاهزون للمساهمة في المفاوضات الجارية.
 -46وقال ممثل عن الفاو إنه بالرغم من أن كل وافق يتفق على أن التنوع البيولوجي كان مهما ،فإن المصطلح له معاني
مختلفة بالنسبة لمختلف الناس .فتعميم التنوع البيولوجي يمثل دعوة للتوفيق بين المعاني المختلفة ،والمصالح التي تعكسها
والناس وراء هذه المصالح .وقال إن الجزء الوزاري الرفيع المستوى واالجتماع الحالي ينبغي أن يذكرهما الجميع على الرسالة
الواضحة بأن التحول يتطلب التعاون ،وأن العمل في انعزال في جميع المجاالت ،والقطاعات ،والمنظمات والو ازرات ينبغي
االبتعاد عنه واالتجاه إلى مضافرة الجهود .وأضاف أن الفاو قدمت منب ار حياديا للحكومات ،والمجتمعات الممارسات وأصحاب
المصلحة لبناء جسور بين القطاعات ،وتحديد أوجه التآزر ،ومواءمة األهداف واعداد نهج متكاملة وشاملة لتعميم التنوع
البيولوجي في القطاعات الزراعية.
 -43وشددت ممثلة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ،مالحظة أن أهداف ايشي للتنوع البيولوجي قد وصفت بوضوح ما الذي
ينبغي القيام به من أجل نظم دعم الحياة على الكوكب ،شددت على الحاجة إلى زيادة الجهود لتحقيق األهداف بحلول عام
 .6161وأضافت أن التنوع البيولوجي ليس فحسب يتم فقدانه بالرغم من أهميته األساسية ،بل أن تنفيذ أهداف أيشي للتنوع
البيولوجي كان ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .ورحبت بتركيز االجتماع الحالي على تعميم التنوع البيولوجي ودمجه
عبر القطاعات االقتصادية الرئيسية ،وحثت األطراف على زيادة الجهود لتعميم التنوع البيولوجي من خالل تنفيذ االستراتيجيات
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من جانب جميع أصحاب المصلحة المعنيين .وسلطت الضوء أيضا على أهمية العمل
الذي تقوم به منظمات الشباب ،والشعوب األصلية والمجتمع المدني والدور الحيوي للنساء في حفظ التنوع البيولوجي .وأشارت
إلى المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة لعام  6172في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واعالنه ،الذي عالج القضايا الحيوية للحفظ
في العقود القادمة ،بما في ذلك ضرورة فهم الترابط بين الحفظ والزراعة ،وضرورة حفظ المحيطات ،والترابط بين الطبيعة
والثقافة ،وقوة الشباب في قيادة الحفظ ،وعلى نحو أوسع نطاقا ،التهديدات التي تعترض التنوع البيولوجي من فقدان الموائل،
وتغير المناخ ،واألنواع الغريبة الغازية ،واالستغالل غير المستدام ،والتلوث.
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 -44وأدلت ممثلة معهد البلدان األمريكية لبحوث التغير العالمي ) (IAIببيان بالنيابة عن أكثر من  311من العلماء،
والممارسين وصناع السياسات المجتمعين في المنتدى الثالث للعلوم من أجل التنوع البيولوجي ،المنعقد في كانكون يومي  7و6
ديسمبر/كانون األول  6172لمناقشة مساهمة العلوم في تعميم التنوع البيولوجي .وأبرز المشاركون في المنتدى أربع مساهمات
رئيسية ،وهي :فهم ورصد الوسائل التي تؤثر بها التغيرات في التنوع البيولوجي على جوانب رفاهية البشر على المدى القصير
والطويل؛ واالعتراف بالتفاعل (أوجه التآزر والمقايضات) بين مختلف قيم التنوع البيولوجي لألفراد والمجتمع؛ وضمان االتساق،
داخل قطاعات اإلنتاج وعبرها ،في السياسات لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،وذلك باستخدام حوافز ابتكارية
ومناسبة وتخطيط على نطاق المناظر الطبيعية األرضية؛ واقامة شراكات بين أصحاب المصلحة والعلماء لتوليد معلومات
ومعارف مشتركة من شأنها أن تدعم التغير التحولي .وركزت على رغبة المجتمع العلمي العمل مع جميع األطراف لدعم تعميم
التنوع البيولوجي من أجل التنفيذ الناجح للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
 -45وقالت ممثلة شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض ) ،(GEO-BONإن اتساق رصد
التنوع البيولوجي يعتبر أساسيا في تقييم التحقق المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .ولذلك ،فمن الضروري إنشاء
شبكات وطنية لرصد التنوع البيولوجي بالنسبة لألطراف في التزاماتها بتقديم التقارير بموجب االتفاقية ،فضال عن اإلبالغ عن
أهداف التنمية المستدامة .وأضافت أن أحد األهداف الرئيسية لشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض
كان دائما مساعدة األطراف في تطوير أو تعزيز شبكاتها لرصد التنوع البيولوجي .وقد أثبت ذلك مثاالن لمبادرتين من الشبكة:
” ، “BON in a Boxوهي حزمة أدوات إلكترونية مصممة لمساعدة البلدان والمناطق على إعداد مالحظات التنوع البيولوجي،
والفريق العامل المؤسس حديثا في الشبكة إلعداد شبكات رصد التنوع البيولوجي .وأضافت أن الشبكة تعمل أيضا مع شركائها
على إعداد مؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو األهداف  5و 77و 76و 74و 75و 79من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
 -42واسترعى ممثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة االنتباه إلى التطورات المنفذة في إطار
المعاهدة التي تتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا الملحق بها ).(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/10
وقال إن أهداف المعاهدة تتجانس مع أهداف االتفاقية فيما يتعلق بالزراعة المستدامة واألمن الغذائي ،وأن منظمته تشارك
الرؤية الشاملة لالتفاقية ،بالرغم من أن الطبيعة المتميزة للتنوع البيولوجي الزراعي تتطلب حلوال خاصة .وأضاف أن منظمته
تابعت باهتمام تنفيذ االتفاقية وبروتوكول ناغويا الملحق بها .وقال إن الجهاز الرئاسي للمعاهدة في آخر دوراته المنعقدة من 5
إلى  9أكتوبر/تشرين األول  ،6175رحب بأمور من بينها بدء نفاذ بروتوكول ناغويا وطلب إلى أمانته تعزيز التفاعالت العملية
والمتجانسة والمناسبة بين المعاهدة واالتفاقية وبروتوكول ناغويا الملحق بها .وأضاف أن الجهاز الرئاسي طلب إلى أمانتها،
رهنا بتوافر الموارد ،أن تستمر في استكشاف الوسائل العملية واألنشطة للمزيد من تعزيز ذلك التعاون مع أمانة االتفاقية.
وقال ممثل عن المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي ) (GBIFإن هناك حوالي  111مليون سجال عن تواجد
-41
أنواع متوافرة مجانا في الوقت الحالي لالستخدام من جانب الباحثين وواضعي السياسات من خالل منبر المرفق العالمي
لمعلومات التنوع البيولوجي ،كذلك من خالل عدد متزايد من منابر البيانات الوطنية التي أعدت بالتعاون مع المرفق العالمي.
وأضافت أن البنية التحتية للمعلومات المفتوحة قد أثبتت فائدتها المتزايدة إلجراءات تستند إلى األدلة في دعم الخطة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي  .6161-6177وأشارت إلى أن المرفق العالمي عمل مع الشراكة العالمية لمعلومات األنواع
الغريبة الغازية التي جمعت مصادر منتشرة للمعلومات ،وعند تكاملها واتاحتها بحرية لألطراف ،قدمت أداة ضرورية للوفاء
بالهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .ولكن مع إحراز تقدم كبير في حشد بيانات التنوع البيولوجي ،هناك حاجة حيوية
للقدرات على فتح تلك البيانات في البلدان النامية من أجل تعميم التنوع البيولوجي .وأضاف أن برنامج معلومات التنوع
البيولوجي من أجل التنمية في المرفق العالمي ،الذي يموله االتحاد األوروبي ،يدعم حشد البيانات في أفريقيا ،ومنطقة الكاريبي
والمحيط الهادئ و 63مشروعا ،تغطي  61بلدا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ،ويجري تنفيذها في الوقت الراهن .وقد
ساعدت هذه المشروعات بشكل جماعي دعم صنع القرار من أجل التنمية المستدامة لهذه القارة ،وقد وعدت مرحلة جديدة من
البرنامج في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بمزيد من حشد البيانات في تلك المناطق .ويحث المرفق العالمي لمعلومات
التنوع البيولوجي األطراف على االستمرار في االعتراف والتركيز على األهمية الحيوية لالستثمار في رقمنة البيانات والحصول
المفتوح عليها ،من أجل سد فجوات المعارف وبالتالي دعم الهدف  79من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
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 -41وقال ممثل عن منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية إن الشعوب األصلية حول العالم تتأثر
بالصراعات على الحصول على األراضي ،ونزع ملكية مواردها واالستغالل المفرط لهذه الموارد ،والعواقب المميتة التي كانت
عديدة للغاية لذكرها .وأضاف أن المنتدى الدائم ناقش هذه القضايا وأوصى بأن تشارك الشعوب األصلية مع العالم ممارساتها
الثقافية واالجتماعية والبيئية إلنتاج الغذاء واالستهالك ،مع االعتبار الواجب للموافقة الحرة والمسبقة عن علم ،إذ أنها جزء من
االستجابة للطلب العالمي على نظم زراعية منصفة وصحية وسالمة ومستدامة .وقال إن الشعوب األصلية كانت في مقدمة
الصفوف لفقدان التنوع البيولوجي وأن اإلجراءات المتخذة في تنفيذ االتفاقية ينبغي أن تولي االعتبار لخبراتها فيما يتعلق
بالعالقة المتبادلة مع أمنا األرض .وأضاف أن هناك حاجة تدابير فورية بالتعاون مع الشعوب األصلية ،التي تتولى المسؤولية
عن إدارة النظم اإليكولوجية في أقاليمها .وينبغي أخذ المعارف الوفيرة لدى نساء الشعوب األصلية في الحسبان عند تصميم
مبادرات الزراعة المستدامة .وأشار إلى أن الحياة في تناغم مع أمنا األرض يمكن تحقيقها فحسب إذا استعادت المعارف
التقليدية وعندما يتم تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها ،والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  6161-6177وأهداف أيشي للتنوع
البيولوجي مع المشاركة النشطة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،مع مراعاة نظرتها إلى العالم .وقال إن الموارد المالية
ينبغي حشدها لتمكين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من المشاركة في تنفيذ بروتوكول ناغويا .وأضاف أن إدراج بيانات
ومؤشرات موزعة حسب االعتبارات الجنسانية في العمل المنفذ في إطار خطة عمل االعتبارات الجنسانية  6161-6175كان
من األمور الحيوية.
 -49وأشار األمين التنفيذي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ) (IPBESإلى أن المنبر الحكومي الدولي بدأ في تنفيذ برنامج عمله األول في عام  ،6174لعدة أهداف من بينها
تقييم المعارف المتوافرة بخصوص التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .وخالل عام  ،6172نشر المنبر الحكومي
الدولي أول تقييم له بشأن الملحقات ،والتلقيح وانتاج األغذية ،وهو تقرير سيتم النظر فيه في االجتماع الحالي كأساس
للسياسات المستقبلية بخ صوص تعزيز الملحقات ،السيما في المناظر الطبيعية الزراعية .وهناك مساهمة أخرى للمنبر الحكومي
الدولي وهي نشر تقييمه العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،الذي يتوقع أن يشكل لبنات بناء رئيسية
لإلصدار الخامس القادم للتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ،وسيتم إطالقه في مايو/أيار  .6179وتشمل المساهمات األخرى
التقييمات اإلقليمية األربعة الجارية في أوروبا وآسيا الوسطى ،وأفريقيا ،وآسيا ،والمحيط الهادئ ،واألمريكتين ،والتقييم بشأن
تدهور األراضي واصالحها .ويتطلع المنبر الحكومي الدولي إلى االستمرار في تعاونه القوي مع اتفاقية التنوع البيولوجي ،من
أجل زيادة استخدام العلوم وأشكال المعارف األخرى ،بما في ذلك معارف الشعوب األصلية والمعارف المحلية ،كأساس لصنع
القرار.
 -51وقالت ممثلة عن الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ) (CGIARتعليقا على أن التنوع البيولوجي ضروريا
على مستويات الزراعة ،واأل غذية والتغذية لضمان األمن الغذائي ،والقدرة على الصمود ،والتكيف مع تغير المناخ والنظم
اإليكولوجية المدارة على نحو مستدام ،والمناظر الطبيعية الزراعية المسكونة ،إن الجماعة االستشارية أجرت بحثا في مجال
الزراعة المستدامة ،والثروة الحيوانية ،ومصايد األسماك والحراجة ،والسياسات واألسواق في  75مركزا ،بالتعاون مع مئات
الشركاء من القطاع العام والخاص ،لخفض الفقر وتحسين الموارد الطبيعية وخدمات النظم اإليكولوجية .وأضافت أن الجماعة
االستشارية ملتزمة بحفظ التنوع الوراثي واستخدامه المستدام من خالل شبكة تتكون من  77بنكا للجينات تغطي الكثير من أكبر
المجموعات وأهمها لتنوع المحاصيل في العالم ،وأن المراكز نقلت ماليين العينات سنويا تحت إشراف المعاهدة الدولية للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،تمثل أكثر من  91في المائة من المواد المنقولة على مستوى العالم في إطار المعاهدة.
وقالت إن أكثر من  15في المائة من المواد أرسلت إلى البلدان النامية ،وكانت معظمها إلى منظمات البحوث والتطوير في
القطاع العام .وبالنسبة لعملها ،سيكون على المراكز التابعة للجماعة االستشارية وشركائها في البلدان النامية أن يجمعوا
ويستخد موا المواد النباتية والحيوانية التي تمت حمايتها بموجب بروتوكول ناغويا .وبالتالي ،يعتمد تعميم التنوع البيولوجي في
نظم األغذية والنظم الزراعية على التنفيذ المتداعم لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية ،وقالت إنها تتطلع إلى استمرار العمل مع
المؤتمر لدعم تنفيذ إعالن كانكون.
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 -57وقال ممثل أمانة برنامج البيئة اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ ) (SPREPإن البرنامج أيد  62من الحكومات
األعضاء فيه ،بما فيها جميع البلدان ال ـ 67واألقاليم في المحيط الهادئ ،وذلك في جهودها لجعل التنوع البيولوجي والبيئة حجر
الزاوية للتنمية المستدامة .وأضاف أن خطته االستراتيجية  6161-6171المعتمدة مؤخ ار متوائمة على نحو وثيق بااللتزامات
العالمية واإلقليمية الرئيسية ،بما في ذلك الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،6161-6177وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي
وأهداف التنمية المستدامة ،بجانب عدد من األطر اإلقليمية .وقال إن التنوع البيولوجي ضروري للحياة في المحيط الهادئ،
ويوفر الغذاء والسكن واألساس لسبل حياة الشعوب ،ولذلك فإن حفظ التنوع البيولوجي في صميم عمل البرنامج .وأضاف أن
المنطقة قد قدمت تعهدات ضخمة لحماية المحيطات والتنوع البيولوجي البحري من خالل إنشاء المناطق البحرية المحمية ،مثل
المنطقة المحمية لجزيرة فينكس في كيريباتي ،وتعمل على إنشاء محميات بحرية لألنواع الرئيسية مثل الحيتان وأسماك القرش.
وأضافت أن المجتمعات الجزرية في المحيط الهادئ أنشأت أيضا مبادرات ابتكارية ،بما في ذلك المناطق البحرية المدارة محليا.
غير أن منطقة المحيط الهادئ تواجه تحديات بالغة وتهديدات نتيجة لتغير المناخ ،وتحمض المحيطات ،والتلوث البحري
واألنواع الغريبة الغازية .ويمثل تغير المناخ أكبر تهديدا لسبل العيش ،والبيئة ،والتنوع البيولوجي ،والنظم اإليكولوجية ،والشعوب
والثقافات في منطقة المحيط الهادئ.
 -56وأكد الممثل الخاص لعميد جامعة األمم المتحدة التزام الجامعة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي -6177
 6161وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .وقال إن الجامعة تفهم أن قضايا التنوع البيولوجي ينبغي النظر فيها بالترابط مع
األنشطة االجتماعية االقتصادية وسبل حياة الناس .والهدف من مبادرة ساتوياما ،وهي جهد مشترك بين و ازرة البيئة في اليابان،
كان تحقيق "مجتمعات تتجانس مع البيئة" من خالل تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات اإلنتاج مثل الزراعة والحراجة،
ومصايد األسماك وانشاء "مناظر طبيعية أرضية وبحرية اجتماعية اقتصادية لإلنتاج" تكون صحية ،حيث التنوع البيولوجي
الغني والوفاء بسبل العيش يقدم المنافع المشتركة بمزيج دينامي الستخدامات األراضي والبحار .وقد تم االعتراف بالمبادرة في
مقررات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي منذ عام  6171على أنها مفيدة لتعزيز االستخدام المستدام للتنوع
البيولوجي .والشراكة الدولية لمبادرة ساتوياما ،التي يشترك فيها أكثر من  611من المنظمات الحكومية ،وغير الحكومية،
واألكاديمية ،ومنظمات القطاع الخاص ،ومنظمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وغيرها من المنظمات ،قد ساهمت
بالسياسات ،وادارة المعارف وحشد الموارد لربط أنشطة اإلنتاج بحفظ التنوع البيولوجي .واعترفت جامعة األمم المتحدة أيضا
بالروابط المتأصلة بين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي ،التي تسهم في قطاع السياحة ،على النحو الذي أكد عليه المؤتمر
اآلسيوي األول بشأن التنوع البيولوجي الثقافي المنعقد في أكتوبر/تشرين األول  6172في نانوا سيتي ،مقاطعة إيشيكاوا،
باليابان ،الذي نظمته جامعة األمم المتحدة ،وأمانة االتفاقية ،واليونسكو والحكومات المحلية .وكانت النتيجة الرئيسية" ،إعالن
إيشيكاوا بشأن التنوع البيولوجي الثقافي" ،ويؤكد مساهمة التنوع البيولوجي الثقافي في المجتمعات القادرة على الصمود ،وفي
خطة التنمية المستدامة لعام  6131وأهداف التنمية المستدامة؛ ويشمل التزاما ُبنهج متكاملة تجاه الحفظ واالستخدام المستدام
والتقاسم المنصف للمنافع ،وتعزيز القدرة على الصمود للتنوع البيولوجي الثقافي المحلي وتعزيز التنمية المناسبة من خالل
استخدام النظم الدولية محليا مثل نظم التراث الزراعي المهمة عالميا ،ومحميات المحيط الحيوي ،والمنتزهات األرضية والتراث
العالمي .وأضاف أن من شأن التنسيق بين هذه النظم أن يسمح بربط الموارد البيولوجية والثقافية المحلية وانشاء قيم ومعايير
جديدة لمجتمع مستدام.
 -53وشكرت ممثلة عن شبكة نساء الشعوب األصلية األطراف التي يسرت مشاركة ممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية في االجتماع الحالي .وحثت األطراف على االستمرار في مساهماتها لتمكين مشاركة أكبر .وقالت إن نساء الشعوب
األصلية هن رعاة المعارف التقليدي ة ،التي ينقلونها عبر األجيال .وبالرغم من أن نساء الشعوب األصلية يشاركن في مؤتمر
األطراف ،يساورهن القلق إزاء إعالن كانكون حيث لم يذكر الدور األساسي الذي تلعبه النساء في حفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه المستدام ،وهن على استعداد للمساهمة في المناقشات بشأن الزراعة ،ومصايد األسماك ،والسياحة والغابات .ودعت
األطراف التي لم تصدق بعد على بروتوكول ناغويا إلى االمتثال ألحكامه بخصوص الموافقة الحرة والمسبقة عن علم إذ أنها
تتعلق بالحصول على المعارف التقليدية؛ والتقاسم العادل والمنصف للمنافع؛ واعداد بروتوكوالت مجتمعية واالعتراف
بالبروتوكوالت القائمة .وكجزء من مهمتهن لحفظ وصيانة المعارف التقليدية وابتكارها وحمايتها ونقلها عبر األجيال ،طلبت نساء
الشعوب األصلية المشاركة الكاملة والفعالة .ودعت أيضا إلى التعاون التقني والمالي على المستويات الدولي والوطني والمحلي
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من أجل ضمان المش اركة الفعالة لنساء الشعوب األصلية .وذكرت أن المناقشات حول نتيجة االجتماع التاسع للفريق العامل
المفتوح العضوية المخصص للمادة (1ي) واألحكام المتصلة بها؛ والمهمة  75من برنامج العمل المتعدد السنوات بشأن تنفيذ
المادة (1ي) واألحكام المتصلة بها؛ والمبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات إلعادة توطين المعارف التقليدية واألصلية؛
والتصديق على استخدام "الشعوب األصلية والمجتمعات األصلية كانت ذات أهمية خاصة لمنظمتها.
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المرفق الثالث
حوار تفاعلي بشأن "الحياة في تناغم مع الطبيعة"
في الجلسة العامة الرابعة الجتماع مؤتمر األطراف ،المنعقدة في  73ديسمبر/كانون األول  ،6172عقدت جلسة
-7
حوار تفاعلي بشأن الشعار "الحياة في تناغم مع الطبيعة" .وحدد ساحة الحوار فريق خبراء يتألف من خمسة خبراء ،من
األطراف ،ومنظومة األمم المتحدة ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والمجتمع الديني ،يمثل كل منهم آ ارئهم حول
الشعار .ونسق الحوار السيد رافاييل باكيانو آلمان ،وزير البيئة والموارد الطبيعية في المكسيك ورئيس مؤتمر األطراف.
ألف  -عروض الخب ار

السيد ديوغو باتشيكو باالنزا ،نائب وزير التخطيط والتنسيق ،و ازرة تخطيط التنمية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات
الحظ السيد باتشيكو باالن از أن أهمية الحياة في تناغم مع الطبيعة لتحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين هو أمر
-6
معترف به عالميا ونتج عنه ظهور إطار قانوني جديد يصنف حق الطبيعة الكامن في البقاء واإلنتعاش والتطور .ومفهوم "قانون
األرض" يمثل انتقاال من النظم التنظيمية البيئية التقليدية التي تركز على اإلنسان وتفهم أن الطبيعة هي ملكية تستخدم لمنفعة
البشر ،مع االعتراف بأن رفاهية البشرية تعتمد على رفاهية األرض .وتتضمن األمثلة قانون بوليفيا الخاص بحقوق أمنا األرض
( ،)6171وقانون بوليفيا اإلطاري بشأن أمنا األرض والتنمية المتكاملة للحياة السوية في عام  ،)6176( 6176ودستور إكوادور
لعام  ،6111وتعديل دستور بلدية ساو باولو ،الب ارزيل ،والتي اعترفت كلها بحق الحياة الكامن للطبيعة .وتضمنت األمثلة
األخرى قرار عام  6176للمحكمة العليا للهند الذي أكد أن العدالة البيئية ال يمكن أن تتحقق إال باالنتقال من المبادئ التي
تركز على اإلنسان إلى مبادئ ال تركز على اإلنسان ،وتعديل بإدراج حقوق الطبيعة في دستور والية غيريرو ،المكسيك ،في
عام .6174
وكان مفهوم الحياة في تناغم مع الطبيعة جزءا من طرائق السالفة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية حول العالم
-3
منذ زمن بعيد .والمعارف األصلية والمحلية والقواعد والتقاليد والنماذج االجتماعية االقتصادية كانت دوما جزءا من جهود
مستمرة لتحقيق التوازن الصعب للحياة في تناغم مع الطبيعة .وبالرغم من تنوعها ،فإن ُنهج الشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية والتقليدية شاركت فهما مشتركا للترابط بين الشعوب والطبيعة .ولكي يحياة العالم الحديث في تناغم مع الطبيعة ،فإن
النهج والقوانين والقواعد العرفية ذات الصلة والمعارف والقوانين والمعايير ،والمعارف ،والمدونات والقيم التي يحتاج األمر
هذه ُ
إلى تكرارها من المجتمعات المحلية على المستوى الوطني والدولي .وكان إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
أداة مهمة في هذا الصدد .وكان أيضا مهما لتحقيق التعددية االقتصادية والسياسية والثقافية والقانونية ،ولتحويل عالقات السلطة
غير المتساوية ،بما في ذلك العالقات الجنسانية التي يهيمن عليها الذكور .وقد كانت جذور التشريع البوليفي التقليد القائم منذ
وقت طويل والخاص باحترام الشعوب األصلية األمريكية ألمنا األرض .والحياة في تناغم مع باتشاماما (أمنا األرض) يعني
االعتراف بالترابط والتكامل بين حقوق أمنا األرض وحقوق الشعوب األصلية ،وحقوق الشعوب في التنمية الشاملة والمتكاملة،
وحقوق الشعوب للحياة بدون فقر مادي واجتماعي وروحي .واالعتراف بهذه الحقوق األربعة يقود السياسة العامة في بوليفيا
وصنع القرار ويسمح بتقرير نظام حياة يتم فيها القضاء على الفقر ،وحماية الوظائف البيئية واستعادتها ،وتحقيق أنماط اإلنتاج
المستدامة واحترام حقوق الشعوب األصلية.

البروفيسور تهرو ناكاشيزوكا ،كلية علوم الحياة ،جامعة توهوكو ،اليابان
ركز العرض الذي قدمه البروفيسور ناكاشيزوكا على كيفية مساهمة العلوم في تحقيق الحياة في تناغم مع الطبيعة
-4
والدروس التي يمكن الخروج لها من التدخالت الدولية ،مثل نظم التعيين ،والش اركات والتقييم العلمي ،في النهوض بالممارسات
المحلية للحياة في تناغم مع الطبيعة .وقال البروفيسور ناكاشيزوكا إن العلماء اليابانيين قد الحظوا أن الكثير من النباتات
والحيوانات العامة قد أصبحت مهددة ،وأن نصفها قد وجد في الموقع الطبيعي في المناطق الزراعية التقليدية :وتسمى
"ساتوياماز" .وهكذا ،فإن الكثير من األنواع التي كانت متكيفة مع نظم اإلدارة الزراعية التقليدية ونظم المياه والبحار التقليدية
وجدت أنه من الصعب البقاء في نظم اإلنتاج الحديثة .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن بعض خدمات النظم اإليكولوجية تدهورت
بسبب التغييرات من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة ،وعدم االستخدام الكافي لبعض األنواع ،مع التخلي عن األراضي
الزراعية ،وغابات وزراعات األشجار الصغيرة ،مما أدى أيضا إلى انخفاضات في بعض الخدمات التنظيمية والثقافية .والحظ
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أيضا أن بعض النظم الزراعية التقليدية كانت أكثر صمودا للكوارث الطبيعية ،مثل التسونامي ،وانتعشت أسرع من النظم
الحديثة.
وفيما يتعلق بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،الحظ
-5
البروفيسور ناكاشيزوكا أنه كان من المفيد لتقييم وظائف النظم اإليكولوجية وتغيراتها ،اإلشارة إلى التخفيضات في التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،واقترح سيناريوهات للمستقبل .ففي اليابان ،كان نهج المنبر مرتبطا بالتقييم الرأسمالي
لتعزيز اإلقرار بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .ووصف العديد من األمثلة كان فيها اقتراح لتعيين موقع باعتباره
موقعا عالميا للتراث الطبيعي ،ومركز للمجال الحيوي لليونسكو ،أو نظاما للتراث الزراعي المهم عالميا ،ونتج عنها أعماال
وطنية إلحياء المعارف والممارسات التقليدية ،مع إدراك أكبر للمساهمات العالمية التي قدمتها المجتمعات المحلية ،وزادت من
الفخر تجاه مشاركتها .وقد نهضت الشراكة الدولية لمبادرة ساتوياما ،التي نشأت في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف ،بهذه
االتجاهات وذلك عن طريق مشاركة كال من الممارسات الجيدة وحاالت الفشل .وقد حشدت أيضا العلماء والمعارف العلمية
لتلبية احتياجات المنظمات الحكومية المحلية والمجتمعات المحلية ،مع إقامة حوارات ثنائية أو متعددة األطراف بين أصحاب
المصلحة .ومثال ذلك أن األنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية ،بدعم من المنظمات الدولية
المانحة ،يمكن أن يتم تشاركها وتحليلها في المؤسسات األكاديمية ،فتنتج بذلك معلومات مناسبة لصنع السياسات من جانب
الحكومات .كما أن عضويتها المتنوعة قد سهلت أيضا تشارك المعلومات على مستويات مختلفة ،مما أسهم في توفير معلومات
حقيقية للمناقشات العالمية والوطنية ،مع مساعدة األنشطة المحلية حتى تكون متمشية مع التوجيهات االستراتيجية العالمية ،مثل
أهداف أيشي وأهداف التنمية المستدامة.

السيدة بينينا زانينكا ،المنظمة المتحدة لتنمية شعب الباتوا في أوغندا
قالت السيدة زانينكا إن الحياة في تناغم مع الطبيعة ،في حالة الشعوب األصلية ،تحقق من خالل ممارسة استخدامها
-2
المألوف المستدام للموارد الطبيعية والبيولوجية ،بما في ذلك لمصلحة األجيال في المستقبل ،وفي هذا السياق ،فإن االعتبارات
الجنسانية تلعب دو ار مهما .والواقع أن الحقوق واألدوار ومسؤوليات الرجال والنساء مختلفة تماما ومع ذلك فهي حيوية لحفظ
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،مع التفاعالت المختلفة لكل جنس من شأنها أن تقدم فرصا مختلفة لتعزيز الحماية
المستدامة وادارة التنوع البيولوجي .والمعارف التقليدية الناتجة عن هذه التفاعالت الفريدة يمكن النجاح في تطويرها في تصميم
وتنفيذ برامج الحفظ واالستخدام المستدام ذات الصلة ،بما في ذلك إدارة المناطق المحمية .غير أن هذه البرامج في استخدامها
للمعا رف التقليدية يجب أن تأخذ في الحسبان منظور االعتبارات الجنسانية في معالجة القضايا االجتماعية والثقافية
واالقتصاجية من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز فاعلية التدخالت لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
وكانت الممارسات التقليدية لشعوب الباتوا األصلية ،مثل الصيد التناوبي والجمع التناوبي للثمار واالستخالص
-1
المستدام لليام والعسل البري كانت تقوم على مفهوم االستخدام المستدام وتعزيز إعادة اإلحياء الطبيعي .وفي هذا الخصوص،
فإن أعمال حكومة أوغندا لمعالجة االستخدام المألوف المستدام ،وبشكل أكثر اتساعا ،االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
ينبغي أن يشمل البدء في حوار مفتوح مع شعب الباتوا بهدف فهم دور وقيمة معارفهم التقليدية واستخدامها المألوف المستدام
للحفظ واالستخدام المستدام بوجه عام .وأوصت السيدة زانينكا بعد ذلك بما يلي :السماح لمجتمعات الباتوا بالحصول على موارد
الغابات التقليدية لجمع النباتات الطبية التقليدية ،ومواد صنع السالل والمنتجات الحرجية غير الخشبية؛ واشراك شعب الباتوا
بشكل كامل في إدارة المنتزهات الوطنية على أراضيهم التقليدية ،مع ضمان تقاسمهم في المنافع؛ وتنفيذ السياسات التي تضمن
االعتراف الكامل واالحترام التام لحقوق شعب الباتوا .واختتمت كلمتها قائلة إنه لتحقيق حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه
المستدام الفعال ،يحتاج األمر إلى تمكين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك من خالل المشاركة المتساوية
لكال من النساء والرجال,

مونسينيور رامون ماسياس ،عضو وفد الكرسي الرسولي
قال مونسينيور رامون ماسياس إن مفهوم "الحياة في تناغم مع الطبيعة" في رؤية عام  6151في الخطة االستراتيجية
-1
للتنوع البيولوجي  6161-6177كان مرتبطا بمفهوم "اإليكولوجيا المتكاملة" الموضح في الكتاب الرسولي ’ Laudato Siمن
األب الروحي البابا فرانسيس حول "الرعاية للمنزل المشترك" .ووفقا لما قاله البابا ،فإن مفهوم "اإليكولوجيا المتكاملة" يشتمل

CBD/COP/13/25
Page 378

على عدم انفصال اهتمامنا بالطبيعة ،والعدالة للفقراء ،وااللتزام للمجتمع والسالم الداخلي .ويشير أيضا إلى الحاجة إلى استعادة
مختلف مستويات التوازن اإليكولوجي واقامة التوازن في داخل أنفسنا ،ومع اآلخرين ،ومع الطبيعة والمخلوقات األخرى ،ومع
القوة الروحية – أي مع اهلل .وكان المفهوم يستند أيضا إلى االعتراف بأن البشر يواجهون ليس أزمتين منفصليتين – واحدة بيئية
واألخرى اجتماعية – ولكنهم يواجهون أزمة واحدة معقدة تضم العنصرين .والنهج المتكامل للتصدي للفقر ،واستعادة الكرامة
للمستبعدين ،وفي نفس الوقت حماية الطبيعة يعد ضروريا لحلها .واستراتيجيات الحماية البيئية وحفظ التنوع البيولوجي يجب أن
تستند إلى االقتناع بأن كل شيء مرتبط أو في كلمات األب المقدس ،أن الرعاية الحقيقية لحياتنا وعالقتنا بالطبيعة ال يمكن
فصلها عن األخوة والعدالة واإلخالص لآلخرين .وخطة التنمية المستدامة لعام  6131أرسلت نفس الرسالة .فأهدافها السبعة
عشر للتنمية المستدامة أبرزت تكامل وعدم انفصام االهتمامات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وكانت موارد األرض ،بما فيها التنوع البيولوجي ،يتم تدميرها بثقافة ضائعة واقتصاد قائم على االشباع الفوري .غير
-9
أن مونسينيور ماسياس أكد أن تكلفة الضرر الناشئ عن التجاهل األناني تتجاوز أي مكسب اقتصادي محتمل .والرأي األطول
مدة والتغير في االتجاه ،بعيدا عن اقتصاد قائم على االشباع الفوري ،وثقافة التخلص من الطعام والتخلص من األشياء،
واالستخفاف الفج ب الناس ،كانت ضرورية إذا كان علينا أن نحتضن اإليكولوجيا المتكاملة ونعيش في تناغم مع الطبيعة .ومن
المهم أن نعتمد على ونشارك المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بخصوص حفظ التنوع البيولوجي ،وكما
أشار البابا في كتابه الديني ”’ ،"Laudato Siفإن األرض لتلك الشعوب والمجتمعات ليست سلعة ولكنها عطاء من اهلل ومن
أسالف هذه الشعوب والمجتمعات ،ومكان مقدس يحتاجونه للتفاعل فيما بينهم من أجل الحفاظ على هويتهم وقيمهم .ويمكن أن
نتعلم الكثير من هذا التفاعل .ويحتاج األمر إلى إيجاد طرائق جديدة إلى األمام من خالل إقامة حوار متعدد التخصصات يكون
حوا ار مفتوحا ،ومحترما ويقوم على احساس باالقتناع والمسؤولية .وحينئذ فقط يمكن "لثقافة الرعاية" أن تنشأ لمواجهة الفردية
التي كانت تقود إلى التدهور البيئي والى التدهور األخالقي والثقافي .ولكل فرد دور يلعبه في هذا التحول في االتجاه وفي
تعزيز الرابطة بين البشر والبيئة.

السيدة فيكي تولي -كربوز ،المقرر الخاص لحقوق الشعوب األصلية ،مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة
 -71قالت السيدة تولي -كربوز إن أزمة المناخ ،وأزمة التنوع البيولوجي ،وأزمة الغذاء ،وأزمة المياه كانت كلها عالمات
ل سوء إدارة األرض ومواردها ،والسياسات االقتصادية واإلنمائية التي تعترف بحق الحياة على األرض افترضت أن "العالجات"
التكنولوجية من شأنها أن تحل أي مشكلة حين "تفشل" الطبيعة .غير أن الحياة في تناغم مع الطبيعة ،ومع أمنا األرض،
يتطلب تحوال كبي ار حتى نعالج هذه األزمات المتعددة .فالبشر يجب أن يزيلوا الضرر الذي أحدوثه ويستعيدون أو يصلحون
ويعيدون إحياء الطبيعة .ويجب أن يعالجوا المظالم التي ارتكبوها ضد األرض ،وهي مصدر كل الحياة .وكانت هناك حاجة
إلعادة ا لتفكير في كيفية توفير االتفاقية للسياسات واآلليات التي يمكن أن تشغل الحياة في تناغم مع الطبيعة ،ومنع التدهور
المستمر لألرض .وكثير من البقاع الساخنة للتنوع البيولوجي تطابقت مع أراضي أسالف الشعوب األصلية .ومن األمثلة التي
اختبرت بالزمن هناك آ ارء العالم و"اآلراء العامة" والثقافات لدى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،وهذه أمثلة للحياة في
تناغم مع الطبيعة .وكانت هناك أدلة متراكمة من بلدان مختلفة تشير إلى أنه عند االعتراف بحقوق الشعوب األصلية وعند
حمايتها ،كان هناك القليل من زوال األشجار ،وقدر قليل من خسائر التنوع الجيني ،وتجميع أفضل للكربون ،وتنوع ثقافي وتنوع
بيولوجي أغنى.
 -77والشعوب األصلية تمثل  5في المائة من سكان العالم ،وتعيش على  66في المائة من أراضي العالم ،و 11في المائة
من التنوع البيولوجي العالمي يكمن في أراضي تلك الشعوب .وفي الفلبين ،فإن  91في المائة من التنوع البيولوجي وجد في
أراضي األسالف تلك الشعوب .واستمرت الشعو األصلية في مقاومة النهب السافر ألراضيها ومواردها ولوقف التراكم المفرط،
واساءة استعمال السلطة ،ولكن ما كان مطلوبا هو االعتراف بحقوقها اإلنسانية وحمايتها .وكان المجتمع الدولي قد اعترف بأن
جميع البشر يتمتعون بحقوق اإلنسان الكامنة ،واعترف بأن النظم القانونية التي لم تعترف بحقوق اإلنسان باعتبارها غير عادلة.
وبالنسبة للشعوب األصلية ،تتضمن حقوقها اإلنسانية االعتراف بحقوقها في معارفها التقليدية وفي أراضيها ومياهما التقليدية،
واالحترام لرؤيتها تجاه مجتمعاتها  .وناشد المقرر الخاص الحكومات إلى حماية تلك الحقوق حتى تستمر الشعوب األصلية في
حماية أمنا األرض.
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با -

الحوار التفاعلي

 -76ودعا السيد باكيانو آلمان (المنسق) أعضاء فريق الخبراء إلى تقديم آرائهم عن اإلجراءات التي يمكن اتخاذها على
مختلف المستويات لتعميم مفهوم الحياة في تناغم مع الطبيعة عبر مختلف القطاعات ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر ،الزراعة ،ومصايد األسماك ،والحراجة والسياحة.
 -73وقال السيد باتشيكو باالن از إنه ينبغي مواجهة التحديات التي تفرضها فكرة االقتصاد األخضر ،التي تعتبر الطبيعة
رأسمال فحسب ،بما في ذلك من خالل التقييم االقتصادي لخدمات النظم اإليكولوجية والنظام المقترح للمدفوعات مقابل خدمات
النظم اإليكولوجية لمعالجة تغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي .واعترفت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو" ،61+المستقبل الذي
نصبو إليه" برؤى مختلفة ونهج وأدوات لتحقيق التنمية المستدامة .وال ينبغي أن تقتصر النهج القائمة على الحياة في تناغم مع
الطبيعة على الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،ولكن ينبغي النظر إليها كمسار عالمي جديد لتحقيق التنمية المستدامة.
وهناك حاجة إلى أدوات قانونية واقتصادية وسياساتية من شأنها أن تعترف بحقوق الشعوب وأمنا األرض .وهناك حاجة إلى
نهج شامل إلى اإليكولوجيا الذي ينص على أن الطبيعة هي شريك رئيسي في تحقيق الرفاه البشري ولها أثر عميق على صنع
السياسات العامة وأدت إلى تغيير أساسي في طريقة حل المشاكل .غير أن المسائل ،مثل العولمة االقتصادية ،وتغير المناخ
واألمن ،ضمن جملة مسائل ،يمكن معالجتها فحسب من خالل التعاون والتضامن الدولي .واقترح السيد باتشيكو أن يتم عقد
حوار تفاعلي لمدة يوم كامل بشأن النهج المستندة إلى الحياة في تناغم مع الطبيعة خالل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر
األطراف ،من أجل تمكين البلدان من تبادل خبراتها في مجال دمج مثل هذه النهج .واقترح أيضا إنشاء فرقة عمل تتألف من
ممثلي األطراف والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لتجميع وتصنيف النهج المختلفة وطرح توصيات عن الوسائل التي
يمكن دمجها في العمل في مجال تعميم التنوع البيولوجي .واقترح كذلك إعداد إعالن عالمي بشأن الحياة في تناغم مع الطبيعة.
 -74وشدد البروفيسور ناكاشيزوكا على أهمية الجهود المحلية للحياة في تناغم مع الطبيعة ،باعتبارها تكميلية للجهود
العالمية ،مثل الجهود التي تبذلها شبكات دوائر األعمال إلعالم مجتمع األعمال بقيمة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية
والفشل الذي ال يمكن تقاديه لنموذج كفاءة دوائر األعمال على المدى القصير ،الذي كان غير مستداما.
 -75وقالت السيدة تاولي -كوربوز إن نظم هياكل الحوكمة ينبغي تعديلها من المحلية إلى العالمية لضمان أنها لم تعد
تخدم فحسب مصالح األقلية القوية على حساب أغلبية الشعوب .وأضافت أن التشجيع على الديمقراطية على األرض يتطلب
المشاركة في جميع جوانب الحياة ،ويقتضي تقاسم عادل لموارد األرض والمشاركة في صنع القرار عن استخدام تلك الموارد.
ويجب االعتراف بحقوق الشعوب األصلية في معارفها التقليدية وأقاليمها التقليدية وال ينبغي انتهاك حقها في منح موافقتها الحرة
والمسبقة عن علم من أجل استغالل أراضيها .وناشدت أيضا جميع الحكومات على العمل لحماية أمنا األرض.
-72

ودعا السيد باكيانو (المنسق) أعضاء فريق الخبراء إلى طرح األسئلة.

 -71وردا على سؤال من ممثل المغرب بخصوص العودة إلى النهج التقليدية في اليابان ،قال البروفيسور ناكاشيزوكا إن
سكان اليابان ،بخالف أنهم مسنون ،فإن عددهم ينخفض بسرعة .فاالنتقال إلى المدن يسبب هجر الشباب للمناطق الريفية.
وناشد الحكومات إلى إيجاد وسائل إلحياء التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والصناعات باستخدام المعارف المحلية
واألصلية لسبل الحياة المحلية والمهن وتجديد المناطق الريفية .والحظ أن االعتارف باألراضي التقليدية والمناظر الطبيعية
البحرية  ،والتشجيع على زراعة المحاصيل واألغذية التقليدية والنهوض بالمعارف التقليدية يمكن أن يعطي قيمة مضافة
للمنتجات المحلية ويجعل تلك المناطق الريفية أكثر قوة على االستمرار.
وردا على سؤال من ممثل اليمن عن أهمية االستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي والقانون ،قال السيد باتشيكو
-71
باالن از إن أحد المسائل المهمة المرتبطة بالحياة في تناغم مع الطبيعة هي الفهم بأن كل شيء مترابط ،مثل القضايا االجتماعية
واالقتصادية والبيئية .وشدد على أهمية التشريعات الوطنية لتحقيق الرؤية للحياة في تناغم مع الطبيعة .وأضاف أن بوليفيا لديها
تشريعات وطنية بخصوص حقوق أمنا األرض والتنمية المتكاملة ،فضال عن نظام تخطيط متكامل .وقال إن العوامل الدولية
والعالمية القائمة ،مثل السوق الدولي ،وتغير المناخ واالتفاقيات الدولية يجب أن تعمل معا إليجاد حل لتلك المشاكل العالمية.
وأضاف أن أول خطوة مهمة هي االعتراف بحقوق أمنا األرض واالستعداد للتواجد مع الرؤى العالمية لآلخرين أو نظرتهم إلى الكون.
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 -79وردا على سؤال عن محركات الجينات والجوانب األخرى للبيولوجيا التركيبية من ممثل المنظمة الدولية ألصدقاء
األرض والفريق العامل للمجتمع المدني المعني بالبيولوجيا التركيبية ،قال السيد باتشيكو إن بوليفيا قد دعت إلى حظر البيولوجيا
التركيبية بسبب عواقبها المحتملة ،بما في ذلك األثر السلبي المحتمل على وسائل الحياة التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات
المحلية .وبدال من البيولوجيا التركيبية ،شجعت بلده على علوم الحياة ومن أجل الحياة والتكنولوجية من أجل الحياة.
 -61وردت السيدة تاولي -كوربوز على أسئلة من ممثل الهند عن كيفية تحسين صنع القرار على المستوى المحلي ،ومن
ممثل غامبيا بخصوص دور المجتمعات في إدارة المناطق المحمية .وقالت إن المعارف التقليدية ،ونظم إنتاج الغذاء التقليدية
الخاصعة لإلدارة هي النظم التي تسمح للبشرية بالبقاء والرخاء مع التنوع البيولوجي عبر القرون العديدة .وقد تطور تنوعها
الثقافي والتنوع البيولوجي المحلي معا واعتمد كل منهما على اآلخر .وينبغي احترام نظم المعارف المهمة هذه والنظر فيها
بالكامل ودمجها في الحلول لألزمات العالمية التي تواجه البشرية في الوقت الحاضر .وأشادت بالعمل الذي ينفذه المنبر
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن المعارف التقليدية فيما يتعلق
بتأكيده على أن نظم المعارف التقليدية كانت صحيحة كذلك بالنسبة للمعارف العلمية .وهناك تعددية لآلراء العالمية ونظم
المعارف التي يمكن أن تعمل معا لتقديم حلول إلى المشاكل العالمية المعقدة التي تواجه البشرية في الوقت الراهن .وشددت
على أن هناك تحديات في إحياء النظم التقليدية نظ ار للتغيرات الكثيرة في النظم اإليكولوجية ،بما في ذلك تغير المناخ ،ولكن
الشعوب ينبغي أن تتكيف مع التغير وتصمد في مواجهته .وفي الوقت الحالي ،يعد الكثير من الشعوب األصلية نظما للتكيف،
ويستخدم بعضها المعارف التقليدية بل أيضا المعارف الحديثة .ويجمع الكثير بين أفضل الطريقتين إليجاد حلول جديدة .ودعت
إلى احترام تعددية نظم المعارف والرؤى العالمية .وشددت على أن النهج القائم على حقوق اإلنسان للتنمية والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان يعتبر حيويا للنجاح الشامل وينبغي أن ينعكس في جميع اإلجراءات المتخذة إلنقاذ أمنا األرض وخلق مستقبل
مستدام لألجيال القادمة.
 -67وردا على سؤال عن البيولوجيا التركيبية ،قالت السيدة تاولي -كوربوز إن هناك توجهات إلى االعتماد على الحلول
التكنولوجية ،مثل محركات الجينات ،وهي تكنولوجيا لم يتم تقييمها بالكامل بعد من حيث اآلثار البيئية واالجتماعية .وأضافت
أن الت كنولوجيا وحدها ال يمكن أن تحل مشكلة األمن الغذائي ويمكن أن يكون لهذه الخيارات التكنولوجية عواقب غير متوقعة
على المجتمعات البشرية فيما بعد .وفيما يتعلق بإدخال التكنولوجيات الجديدة ،الحظت ندرة السعي إلى مدخالت من الشعوب
األصلية والمجتمعات المحلية ،وتجاهلها عند تقديمها في الغالب ،وأنه نتيجه لذلك ،تشعر المجتمعات غالبا بالعجز في مواجهة
التكنولوجيات الجديدة التي تفرض عليها .وختاما ،قالت إن هناك ضمانات غير كافية ،بما في ذلك التقييمات البيئية المناسبة
للتكنولوجيات الجديدة التي تأخذ في الحسبان على نحو مالئم اآلثار االقتصادية واالجتماعية والثقافية الممكنة على المجتمعات.
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