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      استعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي9/1المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
  لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، باستعراض متعمق بعد القيام

 تجاه ضياع التنوع البيولوجي وتأثيراته السلبية على استدامة الزراعة واألمـن الغـذائي فـي            وإذ يشعر باالنزعاج  
  العالم،

ف بأن الزراعة تعتمد على التنوع البيولوجي، وأن النظم المستزرعة توفر األغذية واألعالف واألليـا             وإدراكا منه   
  والوقود، ولكن بعض الممارسات غير المستدامة يمكنها أن تؤثر على خدمات النظام اإليكولوجي األخرى،

   من األهداف اإلنمائية لأللفية،7 و 1 بأن التنوع البيولوجي الزراعي رصيد حيوي لتحقيق الهدفين واقتناعا منه
   لألمم المتحدة والمنظمات األخرى،على أهمية تعزيز التعاون مع منظمة األغذية والزراعةوإذ يشدد 

بأهمية مساهمات المزارعين، وحائزي الماشية والمربين، والعلماء، والوكاالت الدولية، والحكومـات           واعترافا منه   
  وأصحاب المصلحة اآلخرين في حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام،

ا المجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك المزارعون وحـائزو           بالمساهمة المهمة التي تقدمه    أيضا واعترافا منه 
الماشية، في حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام، وخصوصا في مراكز منشأ التنوع البيولوجي الزراعـي،          

  وبقيمة معارفها التقليدية ومساهمتها المهمة في تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة،
 فـي  (IAASTD)م والتكنولوجيا الزراعية من أجـل التنميـة         ووالعل بنتائج التقييم الدولي للمعارف   وإذ يحيط علما    

  سياق مواصلة تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي،
 علـى أهميـة جميـع األدوار    وإذ يـشدد  بالتحدي المتمثل في كفالة االستدامة العالمية إلنتاج األغذية          واعترافا منه 

مهام في الزراعة الستدامة إنتاج األغذية، واإلبقاء على قدرة النظم اإليكولوجية لتقديم السلع والخدمات، وزيـادة اإلنتـاج                  وال
  الزراعي من أجل االحتياجات المحلية، وذلك كخطوة مهمة للقضاء على الفقر واستدامة سبل العيش،

ميع المستويات، وإلى توفير الموارد، وتعزيز تبادل        الحاجة إلى وجود إرادة سياسية مستمرة على ج        وإذ يشدد على  
المعلومات، والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، لمساندة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمـوا والـدول                  

 تنفيذ برنامج العمل بـشأن  الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتعزيز البرامج الوطنية من أجل      
  التنوع البيولوجي الزراعي،

 بالحاجة إلى بذل جهود معززة لزيادة تحسين األثر اإليجـابي للزراعـة علـى التنـوع البيولـوجي          واعترافا منه 
  والتخفيف من تأثيراتها السلبية،

ماته المميـزة، والمـشاكل     ، بالطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي، وس      5/5 اعترافه، في المقرر     وإذ يكرر 
  التي تتطلب حلوال مميزة،

 هـذا اليـوم لتعزيـز    على أهميةويشدد  ،2008 سنةليوم الدولي للتنوع البيولوجي ل باالحتفاالت با يرحب  -1
، وحالته الحالية، ومعدل ضياعه، والحاجة إلى مـساندة حفـظ التنـوع البيولـوجي     التنوع البيولوجي الزراعيالوعي بقيمة  

مه المستدام وتنفيذ اإلجراءات التي ستؤدي إلى وقف ضياعه، وذلك لصالح األمن الغذائي وأمـن الطاقـة، وتغذيـة                   واستخدا
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البشر، والقضاء على الفقر وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية، مع التنويه بأهمية التنوع البيولوجي الزراعي لتحقيـق                  

  األهداف اإلنمائية لأللفية؛
الكبير للزراعة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من خالل أفضل الممارسات            باإلسهام  ينوه    -2

األكيدة في إدارة التنوع البيولوجي الزراعي، والتجديد والتقدم المحرز في مساندة الزراعة المستدامة، والتقليل من التـأثيرات         
  وع والفقر، وتحسين األمن الغذائي وتحسين رفاه اإلنسان؛السلبية للزراعة، وال سيما مساهمتها اإليجابية في تخفيض الج

 على أن برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك مبادراته الدولية الثالث، مـا                 يوافق  -3
  زال يوفر إطارا مهما لتحقيق أهداف االتفاقية؛

  التقييم: تنفيذ أنشطة برنامج العمل
 تقريـر الإعـداد   جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبخططها في         من   بالتقدم المحرز    يرحب  -4

تقريـر  التحديث الجـاري لل   ، بما في ذلك على وجه الخصوص        "حالة التنوع البيولوجي في العالم لألغذية والزراعة      " بعنوان
ية فـي   حيوانحالة الموارد الوراثية ال   "  عن تقريروشروعها مؤخرا في إصدار ال     "ية في العالم  نباتحالة الموارد الوراثية ال   "عن  
حالة الموارد الوراثية المائيـة    "عن  تقرير  وال "حالة الموارد الوراثية للغابات في العالم     "، والعمل نحو إعداد التقرير عن       "العالم

، والزراعـة ات مـن أجـل األغذيـة        ات األخرى بشأن حالة واتجاهات الكائنات الحية الدقيقة والالفقاري        دراس، وال "في العالم 
 األطـراف   ويـشجع ة الموضـوعة؛    خطالها حسب    إعداد  على االنتهاء من   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة     ويشجع

والحكومات األخرى على تقديم المعلومات التي من شأنها أن تمكّن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة من إتمام إعـداد                   
الموضوعة؛ ومساندة البلدان النامية، وال سيما أقل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة     ة خطالحسب أو تحديث هذه التقارير،    

  ؛الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي تحقيقا لهذه الغاية
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تمويل وإجراء البحوث، حسب الحالة، مـن      يدعو    -5

ير وتطبيق الطرائق واألساليب لتقييم ورصد حالة واتجاهات التنوع البيولـوجي الزراعـي والمكونـات               أجل مواصلة تطو  
األخرى للتنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية الزراعية، وجمع وتنقيح البيانات المعدة في شكل مجموعة متجانسة اسـتنادا    

  إلى أفضل ممارسات الرصد؛
 المعنيـة  والمنظمـات    منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة      يتعاون مع    إلى األمين التنفيذي أن    يطلب  -6

الطرائق أو السبل المالئمة، بما في ذلك غايات وأهداف مؤقتة ومؤشرات، تـشمل المؤشـرات الموجـودة،               األخرى لتحديد   
 في تحقيق أهداف االتفاقيـة       تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي       إسهامكيفية  لإلجراء تقييم موضوعي    وذلك  
 30/7، بما يتمشى مع اإلطار المعتمد من قبل مؤتمر األطـراف فـي المقـررين           لالتفاقية ستراتيجيةال ا الخطةوتنفيذ  الثالثة  

ويطلـب   واألهداف اإلنمائية لأللفية، استنادا إلى المبادرات الجاريـة،          2010وذلك كمساهمة في تحقيق هدف عام       ،  15/8 و
مين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع العاشـر لمـؤتمر            إلى األ  كذلك

  ؛األطراف
ومـع  ،  المنظمات المعنية األخـرى   ، بالتعاون مع    إلى القيام  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة     يدعو  -7

بتجميـع   من برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، 5-1 و 4-1مراعاة المبادرات الجارية، وتمشيا مع النشاطين    
  :ما يليمعلومات عونشر 

مكونـات التنـوع البيولـوجي      جميع  الزراعية على   والسياسات  ممارسات  لل التأثيرات اإليجابية والسلبية    )أ(
   يقدمها النظام اإليكولوجي؛المتعلقة بالزراعة والمناظر الطبيعية والنظم اإليكولوجية والسلع والخدمات التي
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أفضل الممارسات لالستخدام المستدام والتعزيز الفعال لـسلع وخـدمات النظـام اإليكولـوجي لمـساندة            )ب(
  الزراعة؛

  أثر الحوافز المتعلقة بالتجارة على التنوع البيولوجي الزراعي؛  )ج(
متحدة إلى تزويد األطراف بمعلومات عـن الخيـارات         منظمة األغذية والزراعة لألمم ال    يدعو  واستنادا إلى هذه المعلومات،     

   في تحقيق أهداف االتفاقية؛تساهمالتي تشجع على الزراعة المستدامة، وتخفض التأثيرات السلبية للزراعة، و
 بمساهمة المجتمعات األصلية والمحلية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام باعتبارهـا             يعترف  -8

، ويهنئ، في   2010 وهدف مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة لعام         2010هدف التنوع البيولوجي لعام     مساهمة في بلوغ    
 باعتبارها السنة الدولية للبطاطا، الشعوب األصلية في منطقة األنديز على قيامها بإنشاء وتـشغيل مركـز                 2008سياق سنة   

  التنوع الطبيعي للبطاطا؛
  إلدارة التكيفية وبناء القدراتا: تنفيذ أنشطة برنامج العمل

 بالحاجة إلى اإلسراع في تنفيذ السياسات التي تشجع على التأثيرات اإليجابية وتخفـف مـن         واعترافا منه   -9
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية علـى تعزيـز          يحثالتأثيرات السلبية للزراعة على التنوع البيولوجي،       

   برنامج العمل، بما في ذلك من خالل حلقات العمل اإلقليمية؛القدرات الالزمة لتنفيذ
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية واإلقليميـة المعنيـة، والمجتمعـات المحليـة              يدعو  -10

نـوع  واألصلية، والمزارعين، ورعاة الماشية، ومربي النباتات والحيوانات إلى تشجيع ومساندة وإزالة القيود على حفـظ الت               
البيولوجي الزراعي في األراضي الزراعية وفي الموقع الطبيعي من خالل عمليات تشاركية لصنع القرار من أجل تعزيـز                  
حفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، ومكونات التنوع البيولوجي ذات الصلة في النظم اإليكولوجية الزراعية، ووظـائف          

  النظام اإليكولوجي ذات الصلة؛
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى أن تقدم لألمين التنفيذي أفضل الممارسـات              يدعو  -11

 إلى األمين التنفيـذي،    ويطلبالمتعلقة بمسألة حفظ التنوع البيولوجي الزراعي في األراضي الزراعية وفي الموقع الطبيعي،             
ن يجمع هذه المعلومات وينشرها مـن خـالل آليـة غرفـة تبـادل              بالتشاور مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، أ       

هيئـة  إلـى  المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة، وإتاحتها إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة و              
  الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تعزيز اآلليات لحفظ البـذور واسـتخدامها              يدعو  -12
  المستدام من خالل األنظمة الرسمية وغير الرسمية على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛

  التعميم: تنفيذ أنشطة برنامج العمل
 أن الخطـط والبـرامج واالسـتراتيجيات الوطنيـة           األطراف والحكومات األخرى على التأكد من      يحث  -13

القطاعية والمشتركة بين القطاعات تشجع على حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام، وعلى تنفيذ سياسـات                
  زراعية تسهم في بقاء التنوع البيولوجي وتناهض الممارسات الزراعية التي تسبب ضياع التنوع البيولوجي؛
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 الزراعة علـى    تأثيرات نحو إدارة    مهمةمساهمة  باعتباره   1بالتقييم الشامل إلدارة المياه في الزراعة      ينوه  -14
  المياه؛ 

المجتمعـات   إلى تشجيع المشاركة الفعالة مـن        ةالمعني والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف حثي  -15
جميـع مـن    أصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك        ومربي الحيوانات و   ، ورعاة الماشية  ، والمزارعين  والمحلية، األصلية

علـى  يكولـوجي    تطبيق نهج النظام اإل    ، لدى تعتمد سبل عيشهم على االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي وحفظه         
 الزراعة؛ بما في ذلك عن طريق احترام وصيانة واإلبقاء على المعارف واالبتكارات والممارسات المتعلقة بالزراعـة لـدى          

  ؛المجتمعات األصلية والمحلية
 تحـسين والمجتمعات األصلية والمحلية إلـى      والمنظمات المعنية    ، والحكومات األخرى  ،ألطرافا يدعو  -16

  :تنفيذ برنامج العمل من خالل
 على جميع المستويات في الحكومة، بمـا فـي ذلـك علـى              الفاعلين المعنيين تحسين التعاون بين جميع       )أ(

  ؛القطاع الخاص، حسبما هو مالئمالمجتمعات األصلية والمحلية ووإشراك المستوى المحلي، 
بأهمية حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في عمليات اإلنتاج الزراعي مـع تلبيـة          الوعي   إدماج  )ب(

  الطلبات على األغذية والمنتجات األخرى؛
ستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة للتنـوع       جعل العناصر ذات الصلة في برنامج العمل متوافقة مع اال           )ج(

  البيولوجي والسياسات ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء صالت مالئمة مع برامج العمل األخرى في إطار االتفاقية؛
  :ما يلي على المعنية والمنظمات  األخرى، والحكومات، األطرافيحث  -17

، حسبما هـو  رعينازملل ة والوطنية الدوليمنظماتتعزيز الحوار مع المزارعين، بما في ذلك من خالل ال          )أ(
  ؛ عند تنفيذ برنامج العملوذلك  مالئم،

التشجيع على إيجاد الفرص إلشراك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المحليين في إعداد               )ب(
  البيولوجي الزراعي؛وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل التنوع 

  ؛تحسين بيئة السياسات لمساندة إدارة التنوع البيولوجي الزراعي على المستوى المحلي  )ج(
 التابعة لمنظمة األغذيـة والزراعـة لألمـم          بخطة العمل العالمية بشأن الموارد الوراثية الحيوانية       يرحب  -18

عقد في انترالكن بسويـسرا فـي       مني بالموارد الوراثية الحيوانية ال     التي اعتمدها المؤتمر التقني الدولي األول المعن       المتحدة،
 وتنمية وحفظ الموارد    ، لالستخدام المستدام  االستراتيجية، كإطار متفق عليه دوليا يشتمل على األولويات         2007أيلول  /سبتمبر

كومات األخرى والمجتمعات األصـلية   والح، األطراف ويدعوالوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة، وأحكام للتنفيذ والتمويل،        
 وأصحاب المصلحة اآلخرين إلـى ضـمان        المعنية والمنظمات   ، ومربي الحيوانات  ، ورعاة الماشية  ، والمزارعين ،والمحلية

  التنفيذ الفعال لخطة العمل العالمية؛
راثية النباتية لألغذيـة     بالروابط الوثيقة بين المعاهدة الدولية بشأن الموارد الو        يقر،  6/6 بمقرره   وإذ يذكّر   -19

 بالتقدم المحرز في تنفيذ المعاهدة، وخصوصا فيما يتعلق بالنظـام المتعـدد األطـراف لحقـوق        يرحبوالزراعة واالتفاقية،   
   األطراف على مواصلة مساندة تنفيذ المعاهدة؛ويحثالمزارعين واستراتيجية التمويل، 

                                                   
المعهد الدولي إلدارة : ، وكولومبوإيرثسكان:  لندن.يم شامل إلدارة المياه في الزراعةتقي: الماء للغذاء، الماء للحياة . 2007  1

 .المياه



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 8 
 

  دامالمبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المست
 بتقرير التقييم السريع لحالة الملقحات الذي أعدته منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة                  يرحب  -20

(UNEP/CBD/COP/9/INF/24)؛  
المنظمـات  بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى و     ،  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة     يدعو  -21

  :سيما ما يلي ، وال)6/5المقرر (ولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام  إلى مواصلة تنفيذ المبادرة الد،المعنية
   وتفاعالتها؛يكولوجيتهاإ ووأعدادها وتصنيفها الملقحات أنواع معلومات عن استكمال  )أ(
  وضع إطار لرصد االنخفاضات وتحديد أسبابها؛  )ب(
واآلثـار  واآلثـار اإليكولوجيـة،     راعـي   تقييم آثار انخفاض الملقحات من حيث اآلثار على اإلنتاج الز           )ج(
  ؛االقتصادية -االجتماعية
  تجميع معلومات عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة؛  )د(
  إعداد خيارات االستجابة لتشجيع ومنع المزيد من فقدان خدمات التلقيح التي تساند سبل عيش اإلنسان؛  )ه(
  ادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة؛نشر النتائج بشكل علني من خالل آلية غرفة تب  )و(

  ؛قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  الهيئة الفرعية وإتاحة تقرير مرحلي لنظر
ـ     يدعو  -22 ى  األطراف من البلدان المتقدمة، والحكومات األخرى في البلدان المتقدمة والمنظمـات المعنيـة إل

مساعدة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقـالي،                  
  أعاله؛ 21وذلك في تنفيذ الفقرة 

  المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستدام
 مـساندة   االسـتمرار فـي    إلى األمـين التنفيـذي       ويطلب المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم      يدعو  -23

، وأصحاب المصلحة اآلخـرين   ، والمجتمعات األصلية والمحلية، والمزارعين رعاة الماشية         والحكومات األخرى  ،األطراف
المقـرر   (المـستدام  تنفيذ المبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربـة واسـتخدامه   على بما في ذلك المبادرات اإلقليمية،   

 مـن خـالل آليـة غرفـة تبـادل           الممارسات والدروس المستفادة  أفضل   القدرات ونشر    بناء، بما في ذلك من خالل       )6/5
  ؛المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمنظمات والمبادرات األخرى ذات الـصلة، إلـى              يدعو أيضا   -24
بمزيد من العمل وتجميع ونشر معلومات لتحسين فهم التنوع البيولوجي للتربة، وتفاعله مع التنوع البيولـوجي فـوق                  القيام  

سطح األرض، والوظائف األخرى للتربة، ومختلف سلع وخدمات النظام اإليكولوجي التي يقدمها، والممارسـات الزراعيـة           
، وإتاحة تقرير لنظـر الهيئـة الفرعيـة    للتربة في السياسات الزراعية تسهيل دمج مسائل التنوع البيولوجي      التي تؤثر فيه، و   

 ؛للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

  المبادرة الدولية للتنوع البيولوجي لألغذية والتغذية
 Biodiversityمنظمـة   و،ية ومنظمة الصحة العالممنظمـة األغذيـة والزراعـة لألمم المتحدة، يدعو  -25

International     والمجتمعات األصلية والمحلية، والمـزارعين       والحكومات األخرى  ، واألمين التنفيذي إلى مساندة األطراف ،
، بما في ذلك مـن       الدولية للتنوع البيولوجي لألغذية والتغذية      تنفيذ المبادرة  في وأصحاب المصلحة اآلخرين     وحائزي الماشية 
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للمحاصيل والماشية غيـر المـستغلة،      ، مثل االستخدام الزائد     ةجيدتنمية القدرات ونشر الممارسات ال     البحوث و  إجراءخالل  
  من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة؛ والدروس المستفادة،

  التنوع البيولوجي الزراعي وتغير المناخ
 المرصـودة لتغيـر المنـاخ علـى التنـوع           تأثيراتوثيق ال  على ت   والحكومات األخرى   األطراف يشجع  -26

القطاعات في المجاالت   المشترك بين    المتوقعة، واستخدام المعلومات في التخطيط       تأثيراتالبيولوجي الزراعي، والنظر في ال    
  ؛، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلةالزراعية

 األطراف والحكومات األخرى، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمجتمعـات             يشجع  -27
األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين، على جمع معلومات عن الدروس المستفادة بشأن حفظ التنـوع البيولـوجي                 

 للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته والتخطيط         الزراعي واستخدامه المستدام، للنظر في هذه المعلومات عند التخطيط        
المشترك بين القطاعات في المجاالت الزراعية، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبـادل المعلومـات والوسـائل           

  األخرى ذات الصلة؛
ة، وفريق االتـصال  إلى األمين التنفيذي مواصلة التعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحد         يطلب    -28

المشترك التفاقيات ريو، والمنظمات المشاركة في عملية المتابعة لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيـة، والمجتمعـات األصـلية                 
  :والمحلية والشركاء اآلخرين وذلك لجمع ونشر معلومات عما يلي

لى وجه الخصوص تأثيرات تغير     الصالت بين تغير المناخ، والزراعة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك ع            )أ(
المناخ على المحاصيل، واألقارب البرية للمحاصيل، والماشية، واألغذية والتغذية، والتنوع البيولوجي للتربـة والملقحـات،               

  وكذلك توافر المياه؛
السبل والوسائل لبناء القدرة على التحمل في أنظمة أساليب العـيش الغذائيـة والزراعيـة كجـزء مـن              )ب(

تيجيات التكيف مع تغير المناخ، وخصوصا في مجتمعات البلدان النامية التي تعتمد على الزراعة البعلية للحصول على                 استرا
  إمدادات األغذية المحلية؛

طريقة تكيف المجتمعات المعرضة للتهديد، وخصوصا في البلدان النامية، مع تأثيرات التغيرات الناتجـة                )ج(
  عة؛عن المناخ في ممارسات الزرا

  أثر تغير المناخ على الحياة البرية والموائل في النظم اإليكولوجية الزراعية؛  )د(
 ، بالتعاون مع األمين التنفيـذي،      األخرى المعنية والمنظمات   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة     يدعو  -29

تكييف سياساتها وممارسـاتها الزراعيـة   البيانات واألدوات والمعلومات لوالحكومات األخرى ب   مواصلة تزويد األطراف  إلى  
ومربـي النباتـات     ، الماشـية  حائزي و ، وتحسين قدرات المزارعين   ،مع المناخ المتغير  وبرامجها المشتركة بين القطاعات     

  ؛المناخ على تخفيض األخطار المرتبطة بتغيروالحيوانات، والمنظمات المعنية وأصحاب المصلحة اآلخرين 
 2008حزيران  /يونيورفيع المستوى في    ال مؤتمرلل األغذية والزراعة لألمم المتحدة   منظمة   بتنظيم   يرحب  -30

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة إلـى         ويدعو ية،حيو تحديات تغير المناخ والطاقة ال     :األمن الغذائي العالمي  ب المعني
  ؛رفع تقرير لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  دمج مسألة الوقود الحيوي في برنامج العمل
 دمج مسألة إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في برنامج العمل بشأن التنـوع البيولـوجي الزراعـي،      يقرر  -31

وذلك بوجه خاص من خالل معالجة إنتاج الوقود الحيوي، ال سيما عندما يكون قائما على مواد أولية منتجـة مـن خـالل                        
  :ن أجل ما يلي، ضمن جملة أمورالزراعة، وذلك م



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 10 
 

تحديد معلومات والترويج لنشر معلومات حول الممارسات والتكنولوجيات ذات الفاعلية من حيث التكلفة،               )أ(
وما يتصل بها من إجراءات السياسات والحوافز التي تعزز التأثيرات اإليجابية وتقلل من التأثيرات السلبية للزراعـة علـى                   

  ؛)5/5 من المقرر 2 من عنصر البرنامج رقم 2النشاط (اإلنتاجية والقدرة على استدامة سبل العيش التنوع البيولوجي، و
التشجيع على أساليب الزراعة المستدامة التي تستخدم أساليب اإلدارة والتكنولوجيات والـسياسات التـي                )ب(

تنوع البيولوجي، مع التركيز بصفة خاصة علـى        تشجع على التأثيرات اإليجابية وتقلل من التأثيرات السلبية للزراعة على ال          
  ؛)5/5 من المقرر 2 من عنصر البرنامج رقم 3النشاط (احتياجات المزارعين والمجتمعات األصلية والمحلية 

تأييد األطر المؤسسية والسياسة وآليات التخطيط لتعميم التنوع البيولوجي فـي االسـتراتيجيات وخطـط                 )ج(
 مـن عنـصر     1النـشاط   (ي االستراتيجيات وخطط العمل األوسع في مجال التنوع البيولـوجي           العمل الزراعية وإدماجه ف   

  ؛)5/5 من المقرر 4البرنامج رقم 
  مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المستدام

 المعنيـة  والمنظمـات   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة     تعاون مع   أن ي  إلى األمين التنفيذي     يطلب  -32
مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخدام المـستدام للتنـوع          الخطوط التوجيهية التشغيلية ل    شرح لزيادةاألخرى  

الطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي وسماته المميزة   مع مراعاة   ،  )، المرفق الثاني  7/12 المقرر   (البيولوجي الزراعي 
  ؛ال مميزةوالمشاكل التي تتطلب حلو

 األطراف من البلدان المتقدمة على التنفيذ الكامل اللتزاماتها بخصوص توفير المساندة المالية، بمـا               يحث  -33
 من االتفاقية، ونقل التكنولوجيا، والتعاون العلمي وبناء القدرات، حسبما          20في ذلك موارد مالية جديدة وإضافية، وفقا للمادة         

، ومؤتمر القمـة    (UNCED)تفاقية ذات الصلة، وفي مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية           تم االتفاق عليه في مواد اال     
، والمؤتمرات المتعددة األطراف الرئيسية األخرى، من أجل ضمان االستخدام المـستدام            (WSSD)العالمي للتنمية المستدامة    

   التوجيهية بشأن االستخدام المستدام، ومع تنقيحاتها التالية؛للتنوع البيولوجي الزراعي تمشيا مع مبادئ أديس أبابا وخطوطها
  قضايا البحوث
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تمويل وإجراء البحوث التي مـن شـأنها أن     يدعو  -34

  :تسهم في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك ما يلي على سبيل المثال
تقييم أداء السياسات الزراعية في بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق خفض ملحوظ في معدل ضياع التنـوع                   )أ(
  البيولوجي؛
إجراء دراسات متعددة التخصصات لتقييم قدرة النظم الزراعية المختلفة على حفـظ التنـوع البيولـوجي             )ب(

  الزراعي واستخدامه المستدام وتوفير القوة االقتصادية؛
مواصلة البحث في استخدام التنوع البيولوجي الزراعي إلعداد نظم زراعية مستدامة من شأنها أن تـسهم                )ج(

في تحسين سبل العيش، وتعزز التنوع البيولوجي وتستغل منافعه، وكذلك حفظ أكثر األنواع عرضة للتهديد واألنواع المفيدة                  
  المحتملة؛

   يحتمل أن تكون مناسبة للتكيف مع تغير المناخ؛تقييم ووضع سمات البالزما الوراثية التي  )د(
  إجراء بحوث لتعزيز قدرة النظم الزراعية على التحمل؛  )ه(
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  اعتبارات عامة
لمنظمـة  ة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعـة   هيئاعتماد برنامج العمل المتعدد السنوات ل      ب يرحب  -35

برامج العمل في إطـار االتفاقيـة، وخـصوصا         تنفيذ  ل مساهمة مهمة تنفيذه  كون  سي، والذي   األغذية والزراعة لألمم المتحدة   
  برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي؛

بالتقدم المحرز في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بشأن تطبيق نهج النظـام اإليكولـوجي    يرحب    -36
 لألمم المتحدة، والمنظمات المعنية إلى تعزيز تطبيق نهـج النظـام       منظمة األغذية والزراعة   ويدعوفي مجاالت اختصاصها    

  اإليكولوجي على الزراعة؛
استجابة لطلب من هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم        -37

األغذية والزراعة لألمم المتحدة وأمانـة      منظمة  عمل مع   أن ي  إلى األمين التنفيذي     يطلب المتحدة في اجتماعها الحادي عشر،    
، ضـمن أمـور   طـراف األمن شأنها أن تساعد  إلعداد خطة عمل مشتركة بشأن التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة   الهيئة

الهيئات التـي تعـالج    بين قليمية والوطنية واإلة الدولي ات وتسهيل الحوار على المستوي    ،تبسيط متطلبات اإلبالغ  على  أخرى،  
، وتقـديم تقريـر إلـى    خر وسلطته الحكومية الدوليةالبيئة والزراعة، مع احترام كل طرف الختصاصات الطرف اآل  ون  شؤ

  ؛الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
، وال سيما أقـل البلـدان نمـوا والـدول     على أهمية الزراعة للتنمية المستدامة في البلدان النامية       يشدد   إذ  -38

الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وال سيما البلدان التي هي من مراكز المنـشأ أو التنـوع،                    
عية األطراف، وال سيما األطراف من البلدان المتقدمة، على اتخاذ إجراءات بغية تشجيع الممارسات والسياسات الزرا              يشجع  

   االلتزامات الدولية ذات الصلة؛واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، وغير ذلك من ، مع االتفاقيةالمتمشية والمتجانسة
  : الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى ما يليويدعواألطراف من البلدان المتقدمة، يحث   -39

 وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميـة،         التأكد من توفير موارد مالية للبلدان النامية،        )أ(
وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وال سيما البلدان التي هي من مراكز المنشأ أو التنوع، من أجل تمكينها مـن التنفيـذ                     

   من االتفاقية؛20الكامل لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، وفقا للمادة 
تيسير الحصول على التكنولوجيات التي تسهم في إعداد ممارسات الزراعة المستدامة وتيسير نقـل هـذه         )ب(

   من االتفاقية؛16التكنولوجيات، وفقا للمادة 
، على معالجة مسألة التحميل بالمغذيات،      8/15 األطراف والحكومات األخرى، مع مالحظة المقرر        يحث  -40

قديم معلومات إلى األمين التنفيذي عن األنشطة المتعلقة بتقليل التهديد على حفـظ التنـوع         وخصوصا رواسب النتروجين، وت   
 البيولوجي واستخدامه المستدام ونشر هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ووسائل أخرى؛



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 12 
 

  الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي:     التنوع البيولوجي الزراعي9/2المقرر 
  تمر األطراف،إن مؤ
حفـظ  الوقود الحيوي فيمـا يتعلـق ب      واستخدام  الطبيعة المعقدة لقضية إنتاج      و  األهمية الكبرى  في الحسبان  إذ يأخذ 

   واستخدامه المستدام،التنوع البيولوجيا
 المناقشات في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية حـسبما ورد فـي             وإذ يأخذ في الحسبان أيضا    

 التي تقدم تحليال أوليا للتأثيرات اإليجابية والسلبية المحتملة للوقود الحيوي على التنوع البيولـوجي ورفـاه                 ،12/7 تهاتوصي
  اإلنسان،

بالمساهمة المحتملة لإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي في تحقيق هدف التنوع البيولـوجي             وإدراكا منه   
، والتشجيع على التنمية المستدامة وتحسين سـبل  2010ة العالمي بشأن التنمية المستدامة لعام    وهدف مؤتمر القم   2010لعام  

رات العيش في المناطق الريفية، وخصوصا في البلدان النامية، وكذلك لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيـة، وإذ يـدرك التـأثي                  
  ج واالستخدام غير المستدامين للوقود الحيوي، االقتصادية المحتملة من اإلنتا–السلبية البيئية واالجتماعية

منه بالحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في تنفيذ األنشطة المتعلقـة               وإدراكا  
  ة، أيضا إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليوإذ يالحظباإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي؛ 

  2أيضا بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،وإذ يحيط علما 
 على أن استدامة إنتاج واستخدام الوقود الحيوي يجب أن تأخذ في الحسبان بالـضرورة الركـائز البيئيـة       وإذ يشدد 

  واالقتصادية واالجتماعية للتنمية المستدامة،
 المستدامين للوقود الحيوي من الضروريٍ النهوض ببنـاء القـدرات،            بأن لتعزيز اإلنتاج واالستخدام    واعترافا منه 

والبحوث، ونقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة، والتعاون التكنولوجي، باإلضافة إلى تقديم موارد مالية جديدة وإضـافية وفقـا                 
   من االتفاقية،20للمادة 

   على اعتماد أطر مالئمة للسياسات؛ على أن استدامة إنتاج واستخدام الوقود الحيوي تتوقفوإذ يشدد
 بأن التأثيرات اإليجابية والسلبية المحتملة إلنتاج الوقود الحيوي واسـتخدامه، علـى حفـظ التنـوع                 واعترافا منه 

البيولوجي واستخدامه المستدام تعتمد، ضمن جملة أمور، على المواد األوليـة المـستعملة، وأسـلوب اإلنتـاج وموقعـه،                   
  ية المطبقة والسياسات القائمة ذات الصلة،والممارسات الزراع

 بأن فهما شامال لتأثيرات الوقود الحيوي المحتملة على التنوع البيولوجي يقتضي فهما مقارنـا بـأنواع           وإقرارا منه 
  الوقود األخرى،

 ن الغـذائي  األمب المعنيرفيع المستوى   ال المؤتمر بمبادرة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لتنظيم         وإذ يرحب 
  ،2008حزيران /يونيو 5 إلى 3 المنعقد في روما، من يات تغير المناخ والطاقة الحيوية، تحد:العالمي

   على أن إنتاج واستخدام الوقود الحيوي ينبغي أن يكونا مستدامين بالعالقة إلى التنوع البيولوجي؛يوافق  -1
من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيـوي   بالحاجة إلى تشجيع التأثيرات اإليجابية والتقليل     يقر  -2

  الزراعي على التنوع البيولوجي وعلى أساليب العيش في المجتمعات األصلية والمحلية؛
                                                   

  .، المرفق2007أيلول/ سبتمبر13 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 61/295القرار   2
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  أطر السياسات
 الحكومات األخرى، بالتشاور مع المنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في           ويدعو األطراف   يحث  -3

  :والمحلية، على ما يليذلك المجتمعات األصلية 
تشجيع اإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي بغية تشجيع المنافع والتقليل من المخاطر على حفظ                )أ(

  التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
 –اعيـة  التشجيع على التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية التي قد تؤثر على الظروف االجتم   )ب(

  االقتصادية واألمن الغذائي وأمن الطاقة الناتجة عن إنتاج الوقود الحيوي واستخدامه؛
إعداد وتطبيق أطر سياسات سليمة لإلنتاج واالستخدام المـستدامين للوقـود الحيـوي، مـع االعتـراف              )ج(

ع الوقود األخرى، التي تـسهم فـي حفـظ    بالظروف الوطنية المختلفة، ومع مراعاة الدورة الكاملة لحياتها بالمقارنة إلى أنوا    
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، باستعمال األدوات واإلرشادات ذات الصلة بموجب االتفاقية، حسب الحالة، بمـا فـي         

  :ذلك، ضمن جملة أمور
  تطبيق النهج التحوطي وفقا لديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي؛  )1(
وتعـديالتها  ) 7/12المقـرر   ( التوجيهية بشأن االستخدام المستدام      مبادئ أديس أبابا وخطوطها     )2(

  التالية؛
  ؛)5/6المقرر (تطبيق نهج النظام اإليكولوجي   )3(
  ؛)8/28المقرر (الخطوط اإلرشادية الطوعية بشأن تقييم األثر شامال التنوع البيولوجي   )4(
ثر الثقافي بشأن التطـورات علـى    غو إلجراء تقييمات األ   : الخطوط اإلرشادية الطوعية أغواي     )5(

المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي درجت المجتمعات األصلية والمحلية على تشغيلها            
  ؛) واو7/16المقرر (أو استعمالها بصفة تقليدية 

) ي(8، وبرنامج العمـل بـشأن المـادة         )7/30المقرر  (برنامج العمل بشأن المناطق المحمية        )6(
  وبرامج العمل األخرى ذات الصلة في االتفاقية؛) 5/16المقرر (

  ؛)6/9المقرر (االستراتيجية العالمية لحفظ النبات   )7(
  ؛)*6/23المقرر (المبادئ التوجيهية بشأن األنواع الغريبة الغازية   )8(
  تطبيق اإلدارة المستدامة للغابات وأفضل الممارسات الزراعية بالعالقة إلى التنوع البيولوجي؛  )9(
  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛  )10(
  اإلرشادات ذات الصلة المعدة في إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛  )11(

  

                                                   
يستطيع  مؤتمر األطراف أنيعتقد   أنه الوأكد هذا المقرر اعتماد إلى المؤدية خالل العملية ا رسميااعتراض أحد الممثلين قدم  *

إزاء  عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم وأعرب. عليه مع وجود اعتراض رسمي ا أو نصة، اقتراحاأن يعتمد، بصفة مشروع
  ).324-294 الفقرات، UNEP/CBD/COP/6/20 نظرا( هذا المقرر اعتماد إلى المؤديةاإلجراءات 
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 بأن التدابير المساندة، التي تتفق والسياسات الوطنية، وحيثما يكون األمر مناسبا، السياسات اإلقليمية،              يقر  -4

ى التأثيرات اإليجابية وتقلل من التأثيرات السلبية إلنتـاج واسـتخدام الوقـود الحيـوي، علـى التنـوع            ينبغي أن تشجع عل   
  البيولوجي؛

  احتياجات البحوث والرصد
 األطراف، والحكومات األخرى ومجتمع البحوث، ويدعو المنظمات المعنية األخرى إلى مواصـلة             يناشد  -5

 –إلنتاج الوقود الحيوي واستخدامه على التنوع البيولوجي والجوانب االجتماعيـة     دراسة ورصد التأثيرات اإليجابية والسلبية      
 إلى األمين التنفيذي أن يواصـل  ويطلباالقتصادية ذات الصلة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية،    

  *ة لالتفاقية وغيرها من الوسائل المالئمة؛جمع هذه األدلة وجعلها متاحة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابع
  التعاون

األطراف والحكومات األخرى على تعزيز التعاون في مجال التنمية، بغية التشجيع علـى اإلنتـاج               يحث    -6
  :واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي، من خالل ما يلي، ضمن جملة أمور

 من االتفاقية من أجل اإلنتـاج واالسـتخدام المـستدامين           16 نقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة وفقا للمادة       )أ(
  للوقود الحيوي، من خالل التعاون بين الشمال والجنوب، وفيما بين بلدان الجنوب، والتعاون اإلقليمي والثالثي األطراف؛

تبادل المعلومات بخصوص أفضل الممارسات بشأن اإلنتاج واالسـتخدام المـستدامين للوقـود الحيـوي           )ب(
  إسهامه في تحسين سبل العيش في البلدان النامية؛و

  األدوات المتعلقة باإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي
 بدور اتفاقية التنوع البيولوجي في الجوانب المتعلقة بالتنوع البيولوجي لإلنتاج واالستخدام المستدامين             يقر  -7

  للوقود الحيوي؛
 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية وما يتصل بذلك من التزامات دولية،             11أ  مع األخذ في الحسبان المبد      -8

  :يشجع األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة والمنظمات المعنية على ما يلي
دامين للوقـود  أن تشاطر خبراتها في إعداد وتطبيق األدوات ذات الـصلة باإلنتـاج واالسـتخدام المـست          )أ(

الحيوي، وذلك بالعالقة إلى التشجيع على التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية على التنـوع البيولـوجي، مـع                   
مراعاة دورات حياتها الكاملة بالمقارنة إلى أنوع الوقود األخرى، ضمن جملة أمور، وذلك من خالل تدابير تـشمل تزويـد                   

   على ذلك؛األمين التنفيذي بأمثلة
المشاركة في الجهود، التي تقوم بها مختلف الهيئات بخالف اتفاقية التنوع البيولوجي التي تعالج المـسائل                 )ب(

 المتعلقة باإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي، بغية التشجيع على التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات الـسلبية              
  الجوانب المتعلقة بالتنوع البيولوجي ضمن اختصاص االتفاقية؛على التنوع البيولوجي و

 باآلراء األولية الحالية لألطراف بأن العوامل المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلنتاج واستخدام الوقـود              يعترف  -9
لمشورة العلمية   الصادرة عن الهيئة الفرعية ل     12/7من التوصية   ) ج(3و  ) ب(3الحيوي الواجب النظر فيها ترد في الفقرتين        

والتقنية والتكنولوجية، مع مراعاة أيضا دورات حياتها الكاملة بالمقارنة إلى أنواع الوقود األخرى والحاجة إلى ضمان الوفاء                 
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يحسن حفظ الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام من             .  بأهداف إدارة المناطق المحمية   

  ستخدام الوقود الحيوي؛إنتاج وا



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 15 
 

 القطاع الخاص على تحسين     يشجع،  3 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية      11 المبدأ   وإذ يأخذ في الحسبان     .10
األداء االجتماعي والبيئي إلنتاج الوقود الحيوي، وخصوصا من خالل مبادرات طوعية، تشمل نظم إدارة البيئـة ومواثيـق                  

  عام عن القضايا البيئية واالجتماعية؛السلوك، والترخيص واإلبالغ ال
  تدابير إضافية
أعاله، مـن   ) أ(8 إلى األمين التنفيذي أن يقوم بنشر الخبرات المقدمة من األطراف بموجب الفقرة              يطلب  .11

  إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع هذه الخبرات ويقـدمها لنظـر الهيئـة              ويطلب كذلك خالل آلية غرفة تبادل المعلومات،      
   الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

عقد حلقات عمل إقليمية بشأن اإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيـوي،            إلى األمين التنفيذي  يطلب    .12
التـأثيرات  رهنا بتوافر الموارد المالية، تهدف إلى النظر في السبل والوسائل للتشجيع على التأثيرات اإليجابية والتقليل مـن                 

  السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي، مع مراعاة اإلرشادات ذي الصلة من االتفاقية؛
 إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظر فـي تقـارير حلقـات العمـل                  يطلب  .13

سبل والوسائل للتشجيع على التـأثيرات اإليجابيـة    وأن توصي بال11 و  5اإلقليمية، وتجميع اآلراء المشار إليه في الفقرتين        
  ؛ في اجتماعه العاشرمؤتمر األطرافوذلك لنظر والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي، 

  

                                                   
القـرارات  . ، المجلد األول1992 حزيران/يونيو 14-3البيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، المعني بتقرير مؤتمر األمم المتحدة       3

 .، المرفق األول1، القرار )والتصويب E.93.I.8  المبيع األمم المتحدة، رقممنشورات( المؤتمر التي اتخذها
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      االستراتيجية العالمية لحفظ النبات9/3المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 الهيئة الفرعيـة للمـشورة      أجرتهيجية العالمية لحفظ النبات الذي       في االستعراض المتعمق لالسترات    بعد النظر 

العلمية والتقنية والتكنولوجية والرسائل الرئيسية الناتجة عن االستعراض حسبما أرسلتها الهيئة الفرعيـة إلـى مـؤتمر                 
  ،)، المرفقUNEP/CBD/COP/9/2 (12/2 من توصيتها 1األطراف في الفقرة 
 إشراك مجتمعات حدائق النباتات وحفـظ النباتـات     ت حفز ة العالمية لحفظ النبات قد     أن االستراتيجي  وإذ يالحظ 

في عمل االتفاقية، من خالل إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعالمية، ضمن جملة أمور، تشمل بوجه خـاص، الـشراكة                   
  ،العالمية لحفظ النباتات

  : األطراف التي لم تقم بذلك بعد، على أنيحث  - 1
   ؛لالستراتيجية اتصال ترشح نقاط  )أ(
ـ     / وطنية واستراتيجياتضع  وت  )ب(  سـياق ، فـي  ةأو إقليمية لحفظ النبـات مـع أهـداف حـسب الحال

 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وغيرها من السياسات وخطط العمل الوطنيـة واإلقليميـة ذات                االستراتيجيات
 واألهـداف اإلنمائيـة     2010هدف التنوع البيولوجي لعام     ترمي إلى تحقيق    نطاقا  الصلة، وذلك كجزء من خطط أوسع       

  لأللفية ذات الصلة؛
  : الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى مواصلةويدعو  األطراف يحث  - 2
 7 و 6 و 4 و 3 و 2و  1ستراتيجية، والسيما أهـدافها     تنفيذ األنشطة الرامية إلى تحقيق تنفيذ محسن لال         )أ(

لوصول إلى القطاعات األخرى ذات الصلة بخالف مجتمعات حـدائق النباتـات وحفـظ        ، بما في ذلك ا    15 و 12 و 10و
  النباتات؛

، بما فـي    ةستراتيجية، حسب الحال  وتقديم معلومات إضافية عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اال           )ب(
ت والزراعة، مـن أجـل      ذلك البيانات الكمية والمعلومات الصادرة عن القطاعات والعمليات األخرى مثل قطاعي الغابا           

  ستراتيجية في المستقبل؛تعزيز استعراضات تنفيذ اال
، مع مراعاة التحـديات البيئيـة       2010ستراتيجية بعد عام    النظر في مواصلة تطوير وتنفيذ اال     يقرر    - 3

سـتراتيجية  االلنباتات، بما في ذلك تحديث األهداف الحالية في السياق األوسع نطاقا للخطـة    اتنوع   على   الحالية والناشئة 
 وبما يتسق معها، مع األخذ في الحسبان األولويات والظروف والقدرات واالختالفات الوطنية             2010الجديدة لما بعد عام     

   بين البلدان؛اتفي تنوع النبات
 إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقـدم، قبـل االجتمـاع العاشـر            يطلب  - 4

 العالمية، مع األخذ في الحسبان التقرير المتعلـق بحفـظ           موحد لالستراتيجية راف، مقترحات بشأن تحديث     لمؤتمر األط 
التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، والتقارير الوطنية الرابعة والمـدخالت اإلضـافية           نشرة  النبات، والطبعة الثالثة من     

  ت المعنية األخرى؛الواردة من الشراكة العالمية لحفظ النباتات والمنظما
 إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظر في استعراض تنفيـذ              كذلكيطلب    - 5

الستعراض المتعمـق  لها إجرائ لتنوع النبات، وذلك عند م المتعلقة باالستخدام المستدا13 و12 و11 و9 و6 و3األهداف  
  جتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛للعمل بشأن االستخدام المستدام قبل اال

  : األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشراكة العالمية لحفظ النباتات والمنظمات المعنية األخرىيطلب إلى  - 6
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 الـصادر عـن   7/10 من المقرر 7إعداد حقيبة أدوات عملية وسهلة االستعمال، وذلك عمال بالفقرة           )أ(
وات والخبرات التي يمكن أن تساعد على تعزيز التنفيذ الوطني ودون           مؤتمر األطراف، تصف، ضمن جملة أمور، األد      

وينبغي أن تتاح حقيبة األدوات بجميع لغات األمم المتحـدة فـي صـورة إلكترونيـة                . لالستراتيجيةاإلقليمي واإلقليمي   
   تفاعلية على المدى الطويل؛مع خيار بجعل النسخة اإللكترونيةومطبوعات، 

  ية لتبادل المعلومات وبناء القدرات؛تحديد أدوات إقليم  )ب(
بجميع لغات األمم المتحدة باعتباره      (UNEP/CBD/COP/9/INF/25)حفظ النبات   عن  نشر التقرير     )ج(

  ؛االستراتيجيةأداة لالتصال ورفع الوعي بشأن تنفيذ 
ناميـة، وال سـيما     دة البلدان ال  ع لمسا ة المالي مساندةتسهيل برامج بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وال        )د(

، بما فيها التي لديها مستويات عاليـة   بلدان ذات االقتصاد االنتقالي   قل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وال       أ
 التنفيـذ المعـزز   لتحقيـق  بفعاليـة أو  االسـتراتيجية ، وذلك فـي تنفيـذ       منشأمن التنوع البيولوجي والتي هي مراكز       

  ؛لالستراتيجية
 من األطراف والمنظمات المعنية األخرى بـشأن تنفيـذ          بمساندةنسيق بين حلقات العمل اإلقليمية      والت  )ه(

 العالمية في جدول أعمال حلقات العمـل  االستراتيجيةإلدراج و ، بشرط توافر الموارد،  العالمية لحفظ النبات   االستراتيجية
 تقيـيم  وجي، وتجميع هذه النتـائج بمـا فـي ذلـك          البيول وخطط العمل الوطنية للتنوع      باالستراتيجياتاإلقليمية المعنية   

   العلمية والتقنية والتكنولوجية؛لالحتياجات من القدرات كي تنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة
حفـظ التـابع لبرنـامج األمـم        ال والمركز العالمي لرصد     ، بعمل الشراكة العالمية لحفظ النباتات     يقر  - 7

 لحكومـة   ويعرب عـن تقـديره    حفظ النبات،   عن   واألمين التنفيذي إلعداد التقرير      ،خرى والمنظمات األ  ،المتحدة للبيئة 
 إلعارة موظف بـرامج إلـى       لمنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات     ل ويعرب عن تقديره أيضا   يرلندا إلعداد هذا التقرير،     ا

  ؛االستراتيجية تنفيذ مساندةأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ل
 علـى المـستويين الـوطني       االسـتراتيجية  تنفيـذ    مساندة والمنظمات األخرى على      المانحين يحث  - 8

 .واإلقليمي
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  استعراض متعمق للعمل الجاري بشأن األنواع الغريبة التي تهدد  9/4المقرر 

 النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع

  الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي  - ألف
  ، األطرافإن مؤتمر
 14، وإذ يرحب بالمشاورات التي أجراها األمين التنفيذي، حسبما طلب إليه في الفقـرة         8/27 بمقرره   إذ يذكّر 
  ،من ذلك المقرر

التي تبينهـا فريـق الخبـراء التقنيـين     وأوجه عدم االتساق  على الحاجة إلى معالجة الفجوات       وإذ يعيد التأكيد  
االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي فيما يتعلـق بـاألنواع الغريبـة الغازيـة            الفجوات وأوجه عدم    المعني ب المخصص  

)UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/4( 8/27 التي بحثت في المقرر،  
 األطراف، حيثما يكون األمر مناسبا، على استعمال إرشادات تقييم المخـاطر وغيرهـا مـن                يشجع  - 1

 )OIE(ية لوقايـة النباتـات، والمنظمـة العالميـة لـصحة الحيـوان       اإلجراءات والمعايير التي وضعتها االتفاقية الدول     
والمنظمات المعنية األخرى، في سبيل اإلسهام في سد الفجوات المحددة بشأن األنواع الغريبة الغازيـة علـى الـصعيد                   

لحجـر  الوطني، والنظر بصفة خاصة، وحيثما يكون األمر مناسبا، في تطبيق اإلجراءات والمعايير الخاصـة بآفـات ا                
الصحي بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وتطبيقها على جميع األنواع الغريبة الغازية التي لها تـأثيرات ضـارة               

  على التنوع البيولوجي للنباتات، بما يتمشى وااللتزامات الدولية؛
الحيتها، تغطيتهـا   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى مواصلة جهودها كي توسع، في نطاق ص            يدعو  - 2

  الفعلية لألنواع الغريبة الغازية التي تؤثر على التنوع البيولوجي، بما في ذلك في البيئات المائية؛
 اللجنة الدولية التابعة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان إلى مالحظة نقص المعايير الدولية التـي               يدعو  - 3

ات، التي ليست آفات للنباتات بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتـات،           سيما الحيوان  تغطي األنواع الغريبة الغازية، وال    
  :والنظر في إمكانية إسهامها في سد هذه الفجوة، وفي كيفية هذه المساهمة، ويكون ذلك مثال بأمور منها ما يلي

مجموعـة  توسيع نطاق قائمة العوامل الممرضة التابعة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان بحيث تشمل              )أ(
  أوسع نطاقا من أمراض الحيوان، بما في ذلك األمراض التي تؤثر فقط على األحياء البرية؛

مـراض  عوامل مسببة لألالنظر في إمكانية قيامها بدور في التصدي للحيوانات الغازية التي ال تعتبر              )ب(
   صالحيتها لهذا الغرض؛بموجب المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وما إذا كانت في حاجة إلى توسيع نطاق

 لجنة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية إلى مالحظة نقص              يدعو  - 4
ـ               بموجـب االتفاقيـة     اتالمعايير الدولية التي تغطي األنواع الغريبة الغازية، والسيما الحيوانات، التي ليست آفات للنبات

 وليست كذلك أمراضا مذكورة في قائمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ويدعوها إلـى النظـر              الدولية لوقاية النباتات،  
في الطرائق والوسائل التي تكفل إمكانية تنفيذ األحكام الواردة في االتفاق المتعلق بالتدابير الـصحية وتـدابير الـصحة                   

 والنبات، تنفيذه لمعالجة المخاطر الناشئة عن األنـواع         النباتية التابع لمنظمة التجارة العالمية والذي يغطي صحة الحيوان        
  الغريبة الغازية المرتبطة بالتجارة الدولية؛

د األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة إلـى مالحظـة نقـص         ي لجنة مصا  يدعو  - 5
لتي ليست آفات للنباتـات بموجـب االتفاقيـة    سيما الحيوانات، ا المعايير الدولية التي تغطي األنواع الغريبة الغازية، وال 

الدولية لوقاية النباتات، وإلى النظر في مزيد من الطرائق والوسائل لسد هذه الفجوة حسبما تنطبق على إدخـال األنـواع       
الغريبة على مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، بما في ذلك وضع إرشاد واضح وعملي، بالنظر مثال في إضـفاء                   

  بع الرسمي على اإلرشاد التقني ذي الصلة، الذي وضعته أمانة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛الطا
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 األطراف والحكومات األخرى على إثارة القضايا المذكورة أعاله رسميا من خـالل وفودهـا              يشجع  - 6
  تحدة ومنظمة التجارة العالمية؛الوطنية في المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم الم

 5 إلـى    2 من   ات إلى األمين التنفيذي أن يكتب إلى رؤساء أمانات الهيئات المذكورة في الفقر            يطلب  - 7
  أعاله، مع اإلشارة إلى استصواب الرد على تلك الدعوات كي ينظر فيها االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

نظمات المعنية إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي أمثلة عـن            األطراف، والحكومات األخرى والم    يدعو  - 8
لمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات مستأنـسة، وأنـواع أحـواض تربيـة              لمعالجة ا أفضل الممارسات   

  األسماك وتربية األنواع األرضية، وكطعم حي أو غذاء حي؛
 وفريـق الخبـراء   )GISP(ج العالمي لألنواع الغازية  إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع البرنام  يطلب  - 9

 التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعـة، ومنظمـة الطيـران المـدني الـدولي،               )IUCN-ISSG( باألنواع الغازية    يالمعن
والمجلس االستشاري المشترك للصناعات المتعلقة بالحيوانات المستأنسة وغيرها من المنظمات المعنيـة، أن يواصـل               

المعلومات التي تم تجميعها في حلقة عمل الخبراء المعنيـة          وكذلك  ،  8ا للفقرة   وفقم، على أساس المعلومات المقدمة      القيا
، التي عقـدت    (UNEP/CBD/COP/9/INF/32/Add.1) بأفضل الممارسات في فحص الحيوانات الحية قبل استيرادها       

 والتي نظمها البرنامج العالمي لألنـواع       2008نيسان  /أبريل 11 إلى   9في والية إنديانا بالواليات المتحدة األمريكية من        
الغازية وفريق الخبراء المعني باألنواع الغازية وجامعة نوتردام، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنـوع البيولـوجي، القيـام                 

ـ ،حيوانـات مستأنـسة  كلمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة      لمعالجة ا بجمع أفضل الممارسات     أحـواض  واع  وأن
نواع األرضية، وكطعم حي وغذاء حي، وإتاحة هذه المعلومات مـن خـالل آليـة غرفـة تبـادل                   تربية األ األسماك و 

المعلومات، وإتاحتها أيضا إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية كي تنظر فيها في اجتمـاع يـسبق                  
  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة أن تنظـر فـي تجميـع أفـضل                  يطلب  - 10
تنظر  أعاله، وإذا كان األمر الزما ومناسبا، أن         9 و 8الممارسات التي أعدها األمين التنفيذي والمشار إليها في الفقرتين          

لمخـاطر المرتبطـة    لمعالجة ا رشاد العملي،   من الخبراء التقنيين كي يقترح وسائل، تشمل اإل        فريق مخصص في إنشاء   
  نواع األرضية وكطعم حي وغذاء حي؛تربية األحيوانات مستأنسة، وأنواع أحواض األسماك وكبإدخال األنواع الغريبة 

 إلى األمين التنفيذي أن يواصل تعاونه مع أمانات االتفاقية الدولية لوقاية النباتـات والمنظمـة                يطلب  - 11
 ومنظمـة التجـارة العالميـة،     (CITES) حيوان واتفاقية االتجار الدولي باألنواع المعرضة لالنقراض      العالمية لصحة ال  

 سد الفجـوات  غيةوكذلك مع المنظمات الدولية األخرى، مثل منظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، ب      
ألنواع الغريبة الغازيـة علـى   لمعالجة اطوات األخرى  اإلطار التنظيمي، وتقليل االزدواجية وتشجيع الخ   ترابطوتشجيع  

المستوى الوطني، وتسهيل مساندة األطراف، بما في ذلك من خالل بناء القدرات، ورفع تقرير إلى االجتمـاع العاشـر                   
  لمؤتمر األطراف؛

 كـي   ،11، حسبما ذكر في الفقرة       إلى األمين التنفيذي أن يتشاور مع أمانات المنظمات المعنية         يطلب  - 12
يستكشف المدى التي تذهب إليه الصكوك الدولية الموجودة في االعتراف بالتهديدات الناشـئة عـن األنمـاط الوراثيـة                   

)genotypes(الغريبة الغازية والتصدي لتلك التهديدات؛   
 وأن يقدم، إذا لـزم      8/27 والمقرر   ، إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن تنفيذ هذا المقرر          يطلب  - 13

األمر، خيارات لمزيد من العمل لسد هذه الفجات إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتمـاع                  
  .يسبق مباشرة االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
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  متابعة لالستعراض المتعمق لبرنامج العمل  -باء

  ،إن مؤتمر األطراف
من ) ح(8، واألحكام األخرى التي تم إقرارها لتنفيذ المادة         8/27و،  6/234،  5/8 جيم،   4/1 بمقرراته   إذ يذكّر 

  االتفاقية في برامج العمل الموضوعية والعمل الجاري حول المسائل المشتركة بين القطاعات،
 الوثــائقمــن االتفاقيــة، كمــا تُلخــصه ) ح(8 بالتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ المــادة وإذ يحــيط علمــا
UNEP/CBD/COP/9/11 و UNEP/CBD/COP/9/INF/32  وUNEP/CBD/COP/9/INF/32/Add.1،  

دخـال والتخفيـف مـن تـأثيرات     اإلوالدخول  حتى تاريخه لمنع المعتمدة أن جميع المقررات  يدرك  - 1
 في المقـرر  المعتمدة" المبادئ التوجيهية "األنواع، بما في ذلك      وأالموائل   وأية  يكولوجاألنواع الغريبة التي تهدد النظم اإل     

تواصل توفير التوجيه المالئم للعمل المتعلق باألنواع الغريبة الغازيـة لتحقيـق أهـداف االتفاقيـة وخطتهـا                   6/23،5
  ، واألهداف العالمية األخرى مثل األهداف اإلنمائية لأللفية؛2010اإلستراتيجية وأهداف التنوع البيولوجي لعام 

  األنشطة الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية وبناء القدرات
أو / عامـة و  على الحاجة إلى قيام األطراف والحكومات األخرى بوضع وتنفيذ سياسـات    يعيد التأكيد   - 2

وتهديداتها للتنوع البيولـوجي  أو برامج وطنية، وحسب الحالة، إقليمية، للتصدي لألنواع الغريبة الغازية، / و إستراتيجيات
  ؛ن الوكاالت المعنيةل بياوعلى الحاجة إلى التنسيق الفععلى جميع المستويات، 

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلـى دعـم       ويدعو إلى مرفق البيئة العالمية      يطلب  - 3
البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصادات االنتقاليـة،      

ها الوطنية بشأن األنواع الغريبة الغازية، مع مالحظة أيضا البلدان التـي هـي مراكـز                 وبرامج افي تنفيذ إستراتيجياته  
  المنشأ؛

 بالحاجة أيضا إلى مبادرات إقليمية ودون إقليمية لمـساندة األطـراف فـي وضـع وتنفيـذ                  إذ ينوه   - 4
 مثـل مجلـس   ،ية المبادرات أهموإذ يالحظألنواع الغريبة الغازية، لمعالجة ا أو برامج وطنية    /استراتيجيات وسياسات و  

ميكرونيزيا اإلقليمي المعني باألنواع الغازية، ومبادرة منطقة المحيط الهادئ المتعلقة باألنواع الغازية والتابعة للمبـادرة               
، واالستراتيجية األوروبيـة بـشأن األنـواع    التعاونية للجزر، وشبكة منطقة المحيط الهادئ للتعليم بشأن األنواع الغازية        

ذات القـدرات المحـدودة،   البلـدان  سيما    في تيسير التنفيذ الوطني وإيجاد التنسيق فيما بين البلدان، وال          ة الغازية، الغريب
 المناطق األخرى التي لم تقم بذلك بعد، على أن تنظر في استكشاف منافع اآلليات التعاونيـة اإلقليميـة، ويـدعو                     يشجع

  ؛هاإلى مساندت  والحكومات األخرى والمؤسسات المالية،األطراف
 إلى األمين التنفيذي والبرنامج العالمي لألنواع الغريبة الغازية تحديد شبكات إدارة المعلومـات              يطلب  - 5

 والخبرات والفرص المتعلقة بتعزيز عمل المنظمات اإلقليمية على الصعيد الوطني وتقاسم الـدروس المـستفادة                ،القائمة
  ؛بشأن النهوج اإلقليمية

                                                   
قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف   4

وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم .  بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليهيستطيع أن يعتمد،
  ).324-294، الفقرات UNEP/CBD/COP/6/20نظر ا(إزاء اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 

ر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقر  5
وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم . يستطيع أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه

  ).324-294، الفقرات UNEP/CBD/COP/6/20نظر ا(إزاء اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 
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 الذي تقدمت به نيوزيلندا الستضافة حلقة عمل تقنية، بالتعاون مع األمين التنفيـذي،               بالعرض يرحب  - 6
 اإلقليمي بشأن األنواع الغريبة الغازية فـي        تنسيقلمعالجة كيف يمكن أن تساهم الخبرات والدروس المستفادة المتعلقة بال         

تعزيـز وإنـشاء المبـادرات      ترشيد و  في   ،غازيةمبادرة منطقة المحيط الهادئ المتعلقة باألنواع ال      ، وال سيما من     الجزر
سيما برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجـزري، بالعالقـة إلـى منـع وإدارة       تنفيذ االتفاقية، والمساندةاإلقليمية ل 

  األنواع الغريبة الغازية؛
 خـالل    المبكر، بما في ذلـك مـن       نذار وضع واستعمال أنظمة اإل    على األطراف إلى التعاون     يدعو  - 7

  وضع واستعمال آليات االستجابة السريعة؛على  و،شبكات نقاط االتصال
8 -  بجهود المزارعين والمجتمعات األصلية والمحلية في التصدي للتهديدات الناشـئة عـن األنـواع      يقر 

الغريبة الغازية ويشجع األطراف والحكومات األخرى على مواصلة تشجيع وتعزيز إشـراك ومـشاركة المـزارعين                
ستراتيجيات وخطـط   المجتمعات األصلية والمحلية في إدارة األنواع الغريبة الغازية، وإدراج هذه األنشطة في تنفيذ اال             و

  العمل الوطنية المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية؛
 اسـتجابة  األنـشطة    مساندة على حاجة األطراف والحكومات األخرى إلى بناء القدرات ل         يعيد التأكيد   - 9

 والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، التي في وضع يسمح لها القيـام بـذلك، علـى    ،األطرافويحث  قرر،  هذا الم ل
،  مـن بينهـا    البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية     أقل  سيما   والوخصوصا للبلدان النامية،    ،  مساندة ال هتوفير هذ 

  يئات على تنسيق جهودها لتحقيق الحد األقصى من حيث الفعالية؛البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، ويشجع هذه الهكذلك و
 أن آثار األنواع الغريبة الغازية سوف تستمر في النمو، مع زيادة التجـارة والنقـل                يالحظ مع القلق    - 10

خـسائر  ، مما يؤدي إلـى  وتغير استخدام األراضي تتفاقم نتيجة تغير المناخ  قد في العالم، بما في ذلك السياحة، و       والسفر
االقتصادية، وصحة اإلنـسان، واسـتدامة المجتمعـات       - كبيرة للتنوع البيولوجي، ويؤثر سلبا على الظروف االجتماعية       

  على الحاجة إلى بذل جهود إضافية وتوفير موارد إضافية للتصدي لهذه التهديدات المتزايدة؛ويشدد األصلية والمحلية، 
مراعاة، حسبما يكون اآلمـر مناسـبا،   ظمات المعنية إلى    والحكومات األخرى والمن   ، األطراف يدعو  - 11
 األنـواع الغريبـة الغازيـة   لتحديد كيف يؤثر تغير المناخ على المخاطر المرتبطة بإدخال وتواجد وانتشار بناء القدرات   

  ؛وتأثيراتها
ـ               كذلك ركيد  - 12 ة  أن االستعراض المتعمق حدد، كعائق رئيسي لتنفيذ العمل الخـاص بـاألنواع الغريب

الغازية، نقص القدرات التقنية والمؤسسية واللوجستية الالزمة لمنع األنواع الغريبة الغازية والقضاء عليهـا ومراقبتهـا،          
بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، أنظمة مراقبة الصحة النباتية والحجر الصحي واالكتشاف المبكر واالستجابة السريعة؛                

نواع الغريبة، خاصة فيما يتعلق بزيادة انتـشارها وتأثيرهـا علـى التنـوع              وقوائم الحوادث الخاصة بحاالت إدخال األ     
 اإلنسان؛ والمعدات الميدانية المالئمة، والتخطيط فيما بين القطاعات؛ والتقييم االقتصادي؛ والـسياسات             رفاهالبيولوجي و 

  العامة واألطر القانونية المتكاملة؛ 
 فـي  المذكورة أعـاله  الفجواتمات المعنية إلى معالجة  والحكومات األخرى والمنظ  ، األطراف يدعو  - 13

  القدرات؛
 إلى األمين التنفيذي إعداد تحليل منهجي للموارد والفرص لتوفير االحتياجات مـن القـدرات               يطلب  - 14

 تقرير عن التقدم المحـرز   رفعولالتصال من خالل غرفة تبادل المعلومات و      المقرر  هذا  من   11المشار إليها في الفقرة     
   االجتماع العاشر لمؤتمر ألطراف؛لىإ
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  ن أفضل الممارسات والدروس المستفادة وإعداد األدواتعتبادل المعلومات 

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلـى       يدعو  ،  8/27 من المقرر    11عمال بالفقرة     - 15
 والتـدابير األخـرى للتـصدي       6،دئ التوجيهية تقديم دراسات الحالة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتنفيذ المبا        

وينبغـي أن تركـز     . للتهديدات التي تشكلها األنواع الغريبة الغازية، واألنماط الجينية الغريبة الغازية، حيثمـا وجـدت             
  :التقارير التي تقدمها األطراف على جملة أمور منها أمثلة عن االستعمال الناجح لما يلي

االقتـصادية  - ، ضمن أمور أخرى، اآلثار االجتماعيـة      التي تهدف إلي تقييم    إجراءات تقييم المخاطر    )أ(
  7؛ من إعالن ريو15، وفقا للمبدأ والصحية والبيئية لألنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك التنفيذ العملي للنهج التحوطي

  برامج الرصد واإلشراف؛  )ب(
التكـاليف  وتقييم  والبيئية لألنواع الغريبة الغازية      والصحية   ،االقتصادية- طرق تقييم اآلثار االجتماعية     )ج(

  المرتبطة باألنواع الغازية والمنافع من مراقبتها؛
األنواع الغربة الغازية، وخاصة المحددة بوصفها فجـوات فـي          وانتشار  إدارة مسارات نقل وإدخال       )د(

  ، مع مراعاة نهج النظام اإليكولوجي؛8/27المقرر 
ية المتدهورة بسبب وجود األنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك          يكولوجالنظم اإل إصالح وإعادة تأهيل      )ه(

  االقتصادية؛- الجوانب االجتماعية
جمع المعلومات المشار إليها في الفقـرة الـسابقة وتنظيمهـا حـسب       أن ي  إلى األمين التنفيذي     يطلب  - 16

وحسب نـوع الكائنـات، والمجموعـات    ) ، واإلزالةمثال حسب اإلطار القانوني، وتقييم المخاطر، والمراقبة(الموضوع  
ها من خالل آليـة غرفـة تبـادل         أن يتيح ، و ، والتهديدات على جميع مستويات التنوع البيولوجي       والمسارات ،التصنيفية

  المعلومات؛
) GISP( إلى األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع البرنامج العالمي لألنـواع الغازيـة               يطلب أيضا   - 17

ظمات المعنية األخرى، بإعداد أدوات عملية لتسهيل تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف بشأن األنواع الغريبة الغازيـة                والمن
 وحيثمـا يكـون     8،ستراتيجيات الوطنية المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية         وإعداد وتنفيذ اال  

وينبغـي  .  واإلشارة إليها   ذات الصلة التي أعدتها المنظمات المعنية األخرى       األمر مناسبا، استعمال التوجيهات واألدوات    
أن تستند هذه األدوات إلى دراسات الحالة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي قدمتها األطراف، بما فـي ذلـك               

   تلك الفقرة؛ أعاله، وينبغي أن تشتمل على أدوات عملية لمعالجة المواضيع الواردة في15فقرة وفقا لل
  اإلدارة والمسارات والتقييم

ـ           يشجع  - 18  إلدارة، وضـع آليـات      ضرورة األطراف والحكومات األخرى على النظر فـي، وعنـد ال
المسارات، بالنسبة لألنواع الغريبة الغازية المحتملة، وخصوصا فـي الـنظم اإليكولوجيـة للميـاه الداخليـة، والـنظم           

                                                   
 مؤتمر األطراف أنيعتقد   أنه الوأكد هذا المقرر اعتماد إلى المؤدية خالل العملية ا رسمياتراض أحد الممثلين اعقدم  6

 عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم وأعرب. عليه مع وجود اعتراض رسمي ا أو نصيستطيع أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا
 ).324-294 الفقرات، UNEP/CBD/COP/6/20 نظرا( هذا المقرر اعتمادإلى  المؤديةاإلجراءات إزاء 

. ، المجلد األول1992حزيران /يونيو 14-3البيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، المعني بتقرير مؤتمر األمم المتحدة   7
  .، المرفق األول1، القرار )والتصويب E.93.I.8  المبيع األمم المتحدة، رقممنشورات( المؤتمر التي اتخذهاالقرارات 

 مؤتمر األطراف أنيعتقد   أنه الوأكد هذا المقرر اعتماد إلى المؤدية خالل العملية ا رسمياالممثلين اعتراض أحد قدم  8
 عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم وأعرب. عليه مع وجود اعتراض رسمي ا أو نصيستطيع أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا

 ).324-294 الفقرات، UNEP/CBD/COP/6/20 أنظر( هذا المقرر اعتمادإلى  المؤديةاإلجراءات إزاء 
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األخـذ فـي   ا في ذلك الشحن والتجارة وتربية األحياء المائية واألحياء البحرية، مـع  اإليكولوجية البحرية والساحلية، بم 
  ؛االلتزامات الدولية ذات الصلةو ، مع االتفاقيةالمتمشية والمتجانسة  القدرات الوطنيةالحسبان

ميـاه  االتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف     ، بما في ذلك ضمن غيرها،       المنظمات الدولية المعنية  يشجع    - 19
المجلـس  ، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والبرنامج العالمي إلدارة مياه الصابورةصابورة السفن ورواسبها و  

، والبرنامج اإلقليمي للبحار التابع لبرنامج األمم المتحـدة للبيئـة، إلـى النظـر فـي، وعنـد       الدولي الستكشاف البحار  
بالنسبة لألنواع الغريبة الغازية المحتملة، وخصوصا في النظم اإليكولوجيـة           المسارات،   إلدارةوضع آليات   الضرورة،  

للمياه الداخلية، والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، بما في ذلك الشحن والتجارة وتربية األحيـاء المائيـة واألحيـاء           
  ية ذات الصلة؛، ومع مراعاة االلتزامات الدول القدرات الوطنيةاألخذ في الحسبانالبحرية، مع 
 األطراف والدول األخرى التي لم تصدق على االتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صـابورة   يحث  - 20

  السفن ورواسبها أن تقوم بذلك؛
 ، بشأن المسارات األخرى لألنواع الغريبة الغازية مثل الطيران المـدني          إرشاد الحاجة إلى    إذ يالحظ   - 21

 المنظمات المعنية، بما فيهـا منظمـة الطيـران          يدعوومشاريع المعونة اإلنمائية،    السفينة،  والتنقل على بدن     ،والسياحة
المنظمة البحرية الدولية ووكاالت المساعدة اإلنمائية إلى إعداد وتطبيق معايير تقيـيم مخـاطر األنـواع     والمدني الدولي 

 دولي في هذه المجـاالت      إرشاد، فيما يتعلق بإعداد      إلى األمين التنفيذي االتصال بهذه المنظمات      ويطلبالغريبة الغازية،   
  ؛ في اجتماعه العاشرإلى مؤتمر األطرافالمحرز  عن التقدم ا تقريرأن يرفعو

 برنامج العمل المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ويرحب             يالحظ  - 22
سـيما بالعالقـة إلـى        في مجال النباتات للزراعة، وال     إرشادلوقاية النباتات إلعداد    بالجهود التي تبذلها االتفاقية الدولية      

  نباتات الزينة والمناظر الطبيعية، وضمان نشر هذه المعلومات عبر آلية غرفة تبادل المعلومات؛
سـبا،   بما فيها البرنامج العالمي لألنواع الغازية، وحسبما يكـون األمـر منا   المنظمات المعنية، يدعو  - 23

 إعداد وتنفيذ خطط طوعية، ونظم إلصدار التـراخيص، ومـدونات سـلوك       مساندة إلى   ،األطراف والحكومات األخرى  
األنواع الغازيـة   إدخال   ومجموعات أصحاب المصلحة، بما في ذلك مبادئ توجيهية محددة لمنع            ذات الصلة للصناعات  

 ،األسـماك ، والحيوانات المستأنـسة، والحيوانـات الالفقاريـة، و   النباتاتبما فيها ( تها وإدار همة من الناحية التجارية   مال
  ؛)وأنواع أحواض تربية األسماك وتربية األنواع األرضية

المنظمات البحثيـة ذات    األطراف، والحكومات األخرى و    يدعو 6/23،9 من المقرر    4عمال بالفقرة     - 24
 هالتكيف مع تغير المناخ وأنشطة    استخدام األراضي، و  تغير  الصلة إلى دراسة تأثير العوامل الدافعة األخرى، وخصوصا         

االجتماعية والـصحية   - وجود وانتشار األنواع الغريبة الغازية، والتأثيرات االقتصادية      إدخال و ، على   حدتهوالتخفيف من   
   المتصلة بها؛البيئيةو

  االتصال والتثقيف والتوعية العامة
 عبر القطاعات على الصعيد الوطني، بما في ذلك         زرأوجه التآ  األطراف إلى تعزيز االتصال و     يدعو  - 25

المستند إلى القضايا والمتعلـق بـاألنواع الغريبـة          TEMATEAوحيثما يكون األمر مناسبا من خالل استعمال نموذج         
  الغازية؛

                                                   
قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف   9

حفظاتهم وأعرب عدد قليل من الممثلين عن ت. يستطيع أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه
  ).324-294، الفقرات UNEP/CBD/COP/6/20نظر ا(إزاء اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 
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 األطراف إلى ضمان زيادة التعاون والتنسيق بين الوكاالت والسلطات المعنية على المـستويين              يدعو  - 26

 ، والحراجـة  ، والزراعة ،واإلقليمي، بما في ذلك الهيئات المسؤولة عن القضايا البيطرية وقضايا الصحة النباتية           الوطني  
 من أجـل    ،مة إنشاء أو تعيين مراكز تنسيق وطنية      ء والبيئة والتنوع البيولوجي، والنظر في مدى مال       ،ومصايد األسماك 

   الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية؛للتصدي للتهديداتوعلمي ضمان وجود نهج منسق ومتماسك 
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى مساندة برامج رفع الوعي على جميـع              يدعو  - 27

سـيما الزراعـة    المستويات لدى صانعي القرارات والممارسين في قطاعات البيئة للمياه العذبة والبحرية والبريـة، وال        
تجارة والحيوانات المستأنسة، وبصفة عامة في قطاعات النقـل         و وفي قطاعي تجارة البستنة      ،وتربية المائيات والحراجة  

  والتجارة والسفر والسياحة التي تعتبر من المسارات المحتملة لحاالت الغزو البيولوجي؛
 إلى األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع البرنامج العـالمي لألنـواع الغازيـة والمنظمـات                 يطلب  - 28

 تنظيم حلقات العمل العملية لتعزيز القدرات على تنفيذ المبادئ          وتشجيعالمعنية، بإعداد مواد تدريبية لمساندة رفع الوعي        
 والتدابير األخرى للتصدي للتهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية، مع االعتراف بأن هـذه األنـشطة                 9التوجيهية

  افية؛وسوف تتطلب موارد 
مية الحصول على المعلومات المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية ومعلومات التصنيف الخاصة            أه يدرك  - 29

 Inter-American Biodiversity Information: بها وتوافرها للتنفيذ الوطني وجهود مبادرات المعلومـات بمـا فهـا   
Network’s Invasives Information Network (IABIN-I3N), the North European and Baltic Network on 
Invasive Alien Species (NOBANIS), Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 
(DAISIE); Global Invasive Species Information Network (GISIN), IUCN’s Invasive Species 
Specialist Group’s Global Invasive Species Database (GISD) and Global Registry on Invasive Species 

(GRIS), CABI’s Invasive Species Compendiumاألطراف والمنظمات الدولية المعنية ويدعو  والموارد األخرى؛ 
هـذه  ضمان التشغيل المتبادل وسهولة الحصول على       ولجمع وإتاحة المعلومات ذات الصلة،        هذه المبادرات  إلى مساندة 

  .البيانات
  توفير الموارد
ظمات التمويـل لتـوفير   دعوته إلى مرفق البيئة العالمية، واألطراف، والحكومات األخرى ومن   يكرر    - 30

المساندة المالية الكافية وفي الوقت المناسب لتمكين البرنامج العالمي لألنواع الغازية من القيام بالمهام المحددة في العديـد         
  .من مقرراته
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      التنوع البيولوجي للغابات9/5المقرر 

  ،األطرافإن مؤتمر 
 بشأن  ستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل    اللن المخصص   فريق الخبراء التقنيي  الذي قام به    عمل  البإذ يرحب   

  الستعراض، ومع مراعاة النتائج التي توصل إليها،التنوع البيولوجي للغابات تحضيرا ل
 بما حققته الترتيبات الدولية بشأن الغابات منذ أن وضعت بموجب قرار المجلس االقتـصادي               وإذ يرحب أيضا  

عزز بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي     الذي  ، و 2000تشرين األول   /كتوبر أ 18 المؤرخ   2000/35واالجتماعي  
  ،2006تموز /يوليو 28 المؤرخ 2006/49

الـذي اعتمـدت الجمعيـة    و 2007كانون األول / ديسمبر17 المؤرخ 62/98 بقرار الجمعية العامة    روإذ يذكّ 
  بموجبه الصك غير الملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات،

 بخطـة   وإذ يرحـب   بأنشطة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،           يط علما وإذ يح 
  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة المتعلقة بإعداد تقرير عن حالة الموارد الوراثية للغابات في العالم،

علـى التنميـة    يراته، بما فيها تأثيراته الـسلبية وتأث تجاه ضياع التنوع البيولوجي للغابات    يشعر باالنزعاج وإذ  
  المستدامة ورفاه اإلنسان،

 بشأن التنوع البيولوجي للغابات لتحقيق أهداف التنـوع        برنامج العمل  الحاجة الملحة إلى تعزيز تنفيذ       يدركوإذ  
إلدارة المستدامة للغابات   ، وذلك من خالل ا    لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة     2010 وهدف   2010البيولوجي لعام   

 والـسنة  2010السنة الدولية للتنوع البيولـوجي فـي   أن ذ يالحظ إوونهج النظام اإليكولوجي وكذلك األدوات األخرى،    
 والتقاسم العـادل    ،واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي للغابات    احفظ  تقدمان فرصا لتشجيع    ،  2011الدولية للغابات في    
  ناشئة عن استعمال الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية،والمنصف للمنافع ال

 الحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في تنفيـذ برنـامج               يدرك أيضا وإذ  
لمتحدة بشأن حقوق    إعالن األمم ا   يالحظ أيضا إذ  والعمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات على جميع المستويات؛          

  الشعوب األصلية،
 الحاجة إلى زيادة المساندة للبلدان النامية، وال سيما أقل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة              يؤكد من جديد  وإذ  

الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في تنفيذ برنامج العمل، من خالل توفير موارد ماليـة جديـدة                   
وبصورة حسبما يكون مناسبا     من االتفاقية، وبما يتسق مع إعالن باريس بشأن فعالية المعونة،            20ا للمادة   وإضافية، وفق 

  ، وتبادل المعلومات والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات،يمكن توقعها وذات توقيت مناسب
  :األطراف على ما يلييحث   - 1
بما في ذلك مـن خـالل بنـاء          ،التنوع البيولوجي للغابات  أن  ش تنفيذ برنامج العمل الموسع ب     تعزيز  )أ(

في تقرير االستعراض والتقارير المتصلة ببرنـامج العمـل         المذكورة  عوائق  ال والتغلب على  حسب الضرورة، ،  القدرات
سـب  باإلضافة إلى نقص االستجابات في الوقـت المنا  ، نقص أنظمة الرصد بما في ذلك،بشأن التنوع البيولوجي للغابات 

  ؛لألحوال الجوية الشديدة
نسان على التنوع البيولوجي للغابات، بما في        اإل التي يحدثها لتهديدات  لأولوية،  مسألة ذات   ، ك التصدي  )ب(

بما في ذلك الـصيد غيـر المـستدام لحيوانـات           ( لمنتجات وموارد الغابات     المستدامالمنظم وغير    غير   االستعمالذلك  
 ، وزحـف الـصحراء    ، والتـصحر  ، وتغير المناخ  ،)ثارها على األنواع غير المستهدفة    األدغال والتجارة في لحومها وآ    

  ؛ واألنواع الغريبة الغازية، وحرائق الغابات،يتدهور البيئال و،وتجزئة الموائللألراضي، تحويل غير المشروع الو
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ت فـي   مراعاة غايات وأهداف برنامج العمل في التصدي لهذه التهديـدات والتغلـب علـى العقبـا                 )ج(

 والبرامج الوطنية بشأن الغابات والبـرامج واالسـتراتيجيات         10االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،     
  األخرى المتعلقة بالغابات؛

غيـر  والموارد   المنتجات   ، بما في ذلك إدارة    دارة المستدامة للغابات  إلوبناء القدرات الالزمة ل   تشجيع    )د(
  معارف التقليدية التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية، مع موافقتها وإشراكها؛مع مراعاة ال، الخشبية

ي للغابات كعنصر من عناصـر  يكولوجم اإل االنظ  خدمات تقييمدارة و وبناء القدرات الالزمة إل   تشجيع    )ھ(
  ؛اإلدارة المستدامة للغابات

 إلـى أسـواق   وصول النقص سبلمثل  ،دارة المستدامة للغابات  اإلالتي تعترض   عوائق  ال التغلب على   )و(
، والسعي إلـى حـل المـسائل        قيمة مضافة  والتي تحقق    ن غابات خاضعة لإلدارة المستدامة    الناشئة ع منتجات الغابات   

المتعلقة حيازة األراضي والحقوق على الموارد والمسؤولية، في الحاالت التي أثبت أنها تمثل عوائق أمام تحقيق اإلدارة                 
  ؛اتالمستدامة للغاب

ات المـستوي جميـع   بالغ عنـه علـى       واإل  مخزونه جردو ، رصد التنوع البيولوجي للغابات    تحسين  )ز(
  ؛المالئمة

من المنـاطق المحميـة     وطنية أو إقليمية    نشاء واستبقاء وتطوير شبكات     إلى  إز الجهود الرامية    يتعز  )ح(
ق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي للغابـات،     وتبين المناط  في الحاالت المناسبة،   ،يكولوجيةللغابات والتوصيلية اإل  

فعليـا، كمـا    الغابات العالمية حفظا  أنواع من   نوع في المائة على األقل من كل        10 حفظمع مراعاة الهدف المتمثل في      
 تـوفير الجهود الرامية إلى     ، ومواصلة  في برنامج العمل بشأن المناطق المحمية      ةهماسم وذلك ك  ،8/15 المقرر   ورد في 

آليات التمويل المبتكرة فـي سـبيل       ، من جميع المصادر المتاحة، بما في ذلك         التمويل المستدام لمناطق الغابات المحمية    
  لمناطق الغابات المحمية؛الة دارة الفعنشاء واإلاإل

القيـام   للمـساعدة علـى      ،قطاعات على جميع المستويات   ال المشتركة بين  التعاون والمبادرات    ةدازي  )ط(
 والمقـررات   التابع التفاقيـة التنـوع البيولـوجي   التنوع البيولوجي للغاباتبشأن عمل البرنامج كل من  منسق ل الذ  تنفيبال
ـ  ، بما في ذلك  (UNFF) لغاباتالمعني با األمم المتحدة   نتدى   م عن صادرةال  واع الصك غير الملزم قانونا بشأن جميـع أن

شـراك المجتمعـات األصـلية والمحليـة     إ بشأن الغابات، مـع  هداف العالمية األربعة   واأل 2010 هدف   لبلوغ ،الغابات
   القطاع الخاص؛ ذلك بما في،اآلخرين المعنيين وأصحاب المصلحة

بما في ذلك أنـشطة      ، تغير المناخ  آلثارفهم أفضل   لتحقيق   المتعدد التخصصات ع البحث العلمي    يشجت  )ي(
 التنـوع البيولـوجي  لنظم اإليكولوجية على التحمل، وحفظ قدرة ا على يتدهور البيئالوالتخفيف من حدته والتكيف معه،      

بغية زيادة التـأثيرات اإليجابيـة     والتأثيرات على سبل عيش المجتمعات األصلية والمحلية،  ،للغابات واستخدامه المستدام  
أنـشطة التخفيـف   على التنوع البيولوجي للغابات، بما في ذلك   ،تغير المناخ إلى الحد األقصى وتجنب التأثيرات السلبية ل      

مبـادرة الـشراكة العالميـة بـشأن         ةندوفي هذا السياق، مسا    والتكيف؛ وال سيما أكثر الغابات ضعفا أمام تغير المناخ،        
ع عملهـا  ي، وتشج(IUFRO) الحرجيةبحوث الاالتحاد الدولي لمنظمات  الغابات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا، التي يقودها       

   غير المناخ؛ بتةث المتعلقوفي مجال البح
التنـوع البيولـوجي    للحفاظ علـى    نهج النظام اإليكولوجي    ودارة المستدامة للغابات    ذ اإل يتنفتشجيع و   )ك(

في جميع أنواع الغابات، وتشجيع استعادة الغابات وخفض إزالة الغابات وتـدهور             ،للغابات ووظائف النظم اإليكولوجية   
  ؛ ت وأهداف برنامج العمل، بما في ذلك التصدي لتغير المناخالغابات إلى الحد األدنى حتى يمكن تحقيق غايا

                                                   
  .دون الوطنيالسياق السياق الوطني يشمل   10
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تعزيز إنفاذ قانون الغابات ونظم الحكم السليمة على جميع المستويات، ووضع تدابير تشريعية وغيـر     )ل(
تشريعية لمنع الحصاد غير المشروع لمنتجات وموارد الغابات التي تنتهك التشريع الوطني، بمـا فـي ذلـك منتجـات            

ت الخشبية وغير الخشبية، ولحوم حيوانات األدغال، واألحياء البرية، والموارد البيولوجيـة للغابـات، والتجـارة                الغابا
) ي(8المتصلة بذلك، والمساهمة في الجهود اإلقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق هذا الهـدف، مـع مراعـاة المـادتين          

   ؛من االتفاقية) ج(10و
القطـاع  مـشاركة   ،  ، وحيثما يكون األمر مناسبا    ةكاملة والمحلية بصورة     المجتمعات األصلي  شراكإ  )م(

 الغابـات   لتقليل إزالة عهم على بذل جهود     ي وتشج ، في تنفيذ برنامج العمل     المعنيين اآلخرين  الخاص وأصحاب المصلحة  
نواع األصـلية، مـع      ويفضل باأل  عهاازراستعادة  إ الغابات و  استزراعزيادة  الجهود الرامية إلى    وتدهورها، بما في ذلك     

مراعاة أهداف برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات، وتشجيع االلتزامات الطوعيـة والتعـاون بـين القطـاع                 
  الخاص والمنظمات غير الحكومية؛

 ونشر الممارسات الجيدة    حديدل النتائج لت  استعما و للزراعة الحرجية  ة والدولي ةث الوطني والبحتشجيع    )ن(
  الزراعي معا؛التنوع البيولوجي  المستدام وهخدام واستللغاباتلتنوع البيولوجي ا حفظ شجعالتي ت

آليـات  المتماسكة والمناسـبة، القائمـة علـى        الطوعية   لخطط الترخيص  محتمل بالدور ال  االعتراف  )س(
تـشجع  ، التـي     من القطاعين العام والخاص    المشترياتوسياسات  ،  المسؤوليات إدارة سلسلة ، والتقصي وأنظمة    السوق
من غابات تدار على نحو مـستدام ووفقـا للتـشريعات        المنتجة   استعمال المنتجات الخشبية وغير الخشبية للغابات        على

  ذات الصلة؛  األخرىااللتزامات الدوليةو مع االتفاقية والمعايير الوطنية السارية ذات الصلة، المتمشية والمتجانسة
وتشجيع الخطط والسياسات المشار إليها في الفقـرة الفرعيـة           داعتما وضع و  حسب الحالة،  تشجيع،  )ع(

  ؛أعاله، مع االعتراف بدورها المحتمل في تشجيع حفظ التنوع البيولوجي للغابات واستخدامه المستدام) س(
 أنمـاط   تـأثيرات  واتخاذ تدابير لمعالجـة      ،الناميةالمتقدمة و  الوعي بين المستهلكين في البلدان       زيادة  )ف(

  ها غير المستدامة على التنوع البيولوجي للغابات؛استهالك
  عند تناول مسألة األشجار المحورة وراثيا؛تطبيق النهج التحوطي إعادة تأكيد الحاجة إلى   )ص(
عدم الترخيص بإطالق األشجار المحورة وراثيا إال بعد االنتهاء مـن دراسـات بـشأن االسـتخدام                   )ق(

 الحقول المفتوحة المحصورة، بما يتمـشى والتـشريعات الوطنيـة إن وجـدت،              المعزول، بما في ذلك في الدفيئة وفي      
ودراسة التأثيرات طويلة األجل، وكذلك تقييمات مخاطر تكون كاملة وشـاملة وذات قاعـدة علميـة وشـفافة لتجنـب                 

  11التأثيرات البيئية السلبية المحتملة على التنوع البيولوجي للغابات؛
االقتصادية المحتملة لألشجار المحورة وراثيـا فـضال عـن          -  االجتماعية النظر أيضا في التأثيرات     )ر(

  التأثيرات المحتملة على سبل عيش المجتمعات األصلية والمحلية؛
االعتراف بحق األطراف، وفقا لتشريعاتها الداخلية، في تعليق إطالق األشجار المحورة وراثيـا، وال               )ش(

مخاطر الحاجة لذلك أو في حالة عدم توافر القدرات المالئمـة إلجـراء هـذا               سيما في الحاالت التي يظهر فيها تقييم ال       
  التقييم؛

  مواصلة العمل إلعداد معايير لتقييم المخاطر على وجه التحديد بالنسبة إلى األشجار المحورة وراثيا؛  )ت(
ت الحيـة    للكائنـا  التطبيقـات المـستجدة   النرويج بشأن تقييم مخاطر     -  كندا حلقة عمل  نتائج   مالحظة  )ث(

  ؛(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/13) المحورة

                                                   
  . ونثر البذورتهجيني المخاطر مثل التلقيح المعالجةحيثما ينطبق األمر، ينبغي بالتحديد   11
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الترحيب بمقرر االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة            )خ(

بإنشاء فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر والمكلف أيـضا بمعالجـة مـسألة األشـجار                  
  المحورة وراثيا؛

التعاون مع المنظمات المعنية بشأن اإلرشاد المتعلق بتقييم مخـاطر األشـجار المحـورة وراثيـا،                  )ذ(
االقتصادية والثقافية السلبية واإليجابية المحتملـة علـى حفـظ          - واإلرشاد المتعلق بمعالجة التأثيرات البيئية واالجتماعية     
  ق باستعمال األشجار المحورة وراثيا؛التنوع البيولوجي للغابات واستخدامه المستدام فيما يتعل

تقديم المعلومات المتاحة واإلثباتات العلمية فيما يتعلق بالتأثيرات العامة لألشـجار المحـورة وراثيـا        )ض(
على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وذلك إلى األمين التنفيذي كي يقوم بنشرها من خالل آلية غرفة تبـادل                   

   المعلومات؛
مـا  إلى القيام ب   المعنية والمنظمات األخرى   والمنظمات الدولية    ، والحكومات األخرى  ،األطرافيدعو    - 2

  :يلي
فـي البلـدان     الغابـات  الغابات وتـدهور إزالة من نبعاثاتاإل لتخفيض الممكنةالتأكد من أن التدابير    )أ(

 بل تـساند    ؛ العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات     وتنفيذ برنامج النامية ال تتعارض مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي         
خبـراء  الشراك وإن أمكن، للمجتمعات األصلية والمحلية،      إمنافع للتنوع البيولوجي للغابات، و    وتقدم   ،تنفيذ برنامج العمل  

المجتمعـات   واحترام حقـوق     ،ن على المعارف التقليدية المتعلقة بالغابات     والتنوع البيولوجي، بما فيهم الحائز    في مجال   
  ؛الساريةاللتزامات الدولية ااألصلية والمحلية وفقا للقوانين الوطنية و

الواقعة على التنوع البيولوجي للغابـات مـن         ة وغير المباشر  ة المباشر  السلبية كل من اآلثار   معالجة  )ب(
أو الـصناعي    /ل واسع النطاق و   وخاصة اآلثار المحتملة لإلنتاج واالستعما    نتاج واستهالك الكتل األحيائية للطاقة،      إ جراء

 بشأن الوقـود الحيـوي   9/2على التنوع البيولوجي للغابات والمجتمعات األصلية والمحلية، مع مراعاة عناصر المقرر          
   ؛والتنوع البيولوجي ذات الصلة بالتنوع البيولوجي للغابات، التي تعكس الظروف المختلفة للبلدان والمناطق

تمل للتنوع الوراثي للغابات في التصدي لتغير المنـاخ وفهـم هـذا الـدور،               االعتراف بالدور المح    )ج(
والحفاظ على قدرة النظم اإليكولوجية للغابات على التحمل مما يؤدي إلى اكتشاف موارد خشبية وغير خشبية جديدة في                  

  الغابات؛
القضاء علـى الفقـر،     االعتراف بدور منتجات الغابات غير الخشبية في اإلدارة المستدامة للغابات و            )د(

   الفقر؛الحد منوإبراز أهميتها في استراتيجيات 
 حـسبما يكـون األمـر      والقيام، ، للغابات ةيكولوجي مزيد من المعارف بشأن خدمات النظم اإل       تطوير  )ه(

ـ   مثل المدفوعات مقابل   ، هذه الخدمات  للحصول على أدوات مبتكرة   بتنفيذ   ،مناسبا  ،(PES) يكولـوجي م اإل ا خدمات النظ
  ؛وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة مع االتفاقية المتمشية والمتجانسة

 الغابـات  بإزالـة  إتخام المياه بالمغذيات المتعلق  و التحمضالتلوث مثل    أثرالمتعلقة ب معلومات  التبادل    )و(
  ؛ة السلبيآثارهالى خفض إ الجهود الرامية وزيادة ،وتدهورها على التنوع البيولوجي للغابات

دارة ، وفقـا لـشروط اإل     عهاازراسـت عادة  إواستزراع الغابات    ، بما في ذلك   استعادة الغابات تشجيع    )ز(
 وآليات التعاون اإلقليميـة      من خالل أنشطة تشمل الشراكة العالمية الستعادة المناظر الطبيعية للغابات          ،مستدامة للغابات ال

  ؛األخرى، مع إيالء اهتمام خاص بالتنوع الوراثي
ـ  المستدام للتنوع البيولوجي للغابـات    تخدام البرامج والتدابير المتخذة للحفظ واالس     أكد من أن  الت  )ح( ساند ت

   الفقر وتحسين سبل العيش؛القضاء علىلى إالجهود الرامية 
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تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعات المتعلقة بالنهوج المتكاملة من أجـل زيـادة االتـساق بـين                   )ط(
  للسياسات التي تؤثر على التنوع البيولوجي للغابات، مع مراعاة حقيبة األدوات التي أعدتها األمانة؛المستويات العديدة 

  : األمين التنفيذي ما يليإلىيطلب   - 3
وثيق مع العمليات والمبادرات والمنظمات الموجودة، من دوليـة  التعاون  بالو،   طلب ماأن يسهل، حسب    )أ(

ـ و، منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات   مثل أمانة  ،قليميةإقليمية ودون   إو  ،ة والزراعـة لألمـم المتحـدة   منظمة األغذي
اإلقليميـة   وحلقات العمل ،  اآلخرين في الشراكة التعاونية بشأن الغابات     عضاء  األو،  والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية   

  التنوع البيولوجي للغابات؛شأن أو المواضيعية لمساندة األطراف في تنفيذ برنامج العمل ب/قليمية ودون اإلو
سيما أمانة اتفاقيـة األمـم      ، وال بشأن الغابات لشراكة التعاونية   في ا أن يتعاون مع األعضاء اآلخرين        )ب(
لى معالجـة  إمساندة جهود األطراف الرامية من أجل  والبنك الدولي،   ،  (UNFCCC)تغير المناخ   بشأن  طارية  المتحدة اإل 

طاريـة  اتفاقية األمـم المتحـدة اإل   وذلك في إطار     الغابات في البلدان النامية    الغابات وتدهور  إزالةن  م نبعاثاتاإلخفض  
  تغير المناخ؛بشأن 

منتدى األمـم    وأمانة   ،اتفاقية التنوع البيولوجي  والتعاون بين أمانة    وتبادلها،  المعلومات  نشر  أن يعزز     )ج(
 والمنظمات والعمليـات األخـرى ذات       التعاونية بشأن الغابات  اآلخرين في الشراكة    عضاء  األ و المتحدة المعني بالغابات  

  الصلة؛
 خطة عمـل ذات     إعدادمكانيات  إ منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،     مع مدير أمانة     ،أن يستكشف   )د(

أوجـه  ن  اي وذلك بب  اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات،       أنشطة مشتركة مستهدفة بين أمانتي      
الهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتقنيـة      فيها  نظر  كي ت  النتائج   وتقديم،  كل منها  في برامج عمل     به والتكامل اشتال

  ؛والتكنولوجية
  االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية رامـسار بـشأن األراضـي الرطبـة    فريقأن يطلب من     )ھ(

  واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي      اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة    بين  ك  مشورة بشأن أهمية برنامج العمل المشتر     ال
 عمل بشأن التنوع البيولوجي للغابـات     التنفيذ برنامج   ل اتفاقية رامسار تها  اعتمدرشادية التي   ة الخطوط اإل  مجموعوأهمية  
 فـي تنفيـذ هـذا    ا منهاسهامإ رامسارفي اتفاقية   طراف  األ والدور الذي يمكن أن تلعبه       تفاقية التنوع البيولوجي،  التابع ال 

  ؛، مع االعتراف بأن جزءا كبيرا من الغابات هي أراضي رطبة لألطرافوجعل هذه المعلومات متاحةالبرنامج، 
علـى المقاومـة    للغابات  يكولوجي   اإل النظاممعلومات عن العالقة بين قدرة      يجمع وينظم وينشر    أن    )و(

 تبادل المعلومات وغير ذلك مـن الوسـائل   ة غرفةمن خالل آلي ، وتغير المناخت، للغاباوالتنوع البيولوجيوقوة تحمله،  
  ؛ذات الصلة
 بـشأن  المعنية األخـرى   والمنظمات   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة    أن يواصل التعاون مع       )ز(

، وذلك   للغابات بيولوجيال تنوعتعكس ال  الغابات التي    وأنواع اتريف الغاب اح تع يوضوت ،رصد التنوع البيولوجي للغابات   
القائمـة  تعاريف  المفاهيم و ال باالستناد إلى ،   ورصدها  حالة التنوع البيولوجي للغابات    لإلبالغ عن على المستوى المناسب    

المتعلقـة   قليميـة عمليات اإل الخرى و المعنية األ هيئات  ال و لغاباتبشأن ا أعضاء الشراكة التعاونية    و التي تقدمها األطراف  
لى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبـل االجتمـاع           إ ورفع تقرير عن ذلك   ،  والمؤشراتمعايير  الب

  ؛العاشر لمؤتمر األطراف
أن يتيح نتيجة عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر، الـذي أنـشأه              )ح(

تماع لألطراف في البروتوكول وذلك لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعـه          االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاج     
 .العاشر
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  )11المادة (    التدابير الحافزة 6/ 9المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 أهمية التدابير الحافزة في تحقيق أهداف االتفاقية، حسبما اعترفت بذلك األطـراف فـي تقاريرهـا                 إذ يالحظ 

  الوطنية الثالثة،
التقدم المحرز في تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة حسبما وصفتها األطراف في تقاريرهـا الوطنيـة         بوإذ يرحب   

  الثالثة وخالل االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التدابير الحافزة،
 فـضال   أنه، وفقا للتقارير الوطنية الثالثة لألطراف، ال يزال نقص الموارد المالية والبشرية والتقنية            وإذ يالحظ   

عن عدم تعميم وإدماج المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في القطاعات األخرى من التحديات الهامة المتـصلة بتنفيـذ                  
   بشأن التدابير الحافزة،11المادة 

  : على أن التدابير الحافزة يجبوإذ يشدد
تـؤثر سـلبا علـى التنـوع     وأال جي واالستخدام المستدام لمكوناته     أن تساهم في حفظ التنوع البيولو       )أ(

  ؛جي وسبل العيش في البلدان األخرىالبيولو
  أن تساهم في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛  )ب(
  أن تأخذ في الحسبان الظروف واألحوال الوطنية والمحلية؛  )ج(
  ؛وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة مع االتفاقية متمشية ومتجانسةأن تكون   )د(
 5/15 باألهمية المستمرة لبرنامج العمل بشأن التدابير الحـافزة، والـوارد فـي المقـررات          رفيعت  - 1

  ؛8/26 و8/25 و7/18 و6/15و
 زيادة التركيز على تنفيذ برنامج العمل من خالل تعزيز تقاسم المعلومات المتعلقة بالممارسـات      يقرر  - 2

ألخرى المتعلقة بتنفيذه، فضال عن دراسات التقييم والتحليالت        الجيدة والدروس المستفادة والصعوبات والخبرات العملية ا      
  وبناء القدرات؛

 بثراء المعلومات المفيدة بشأن التدابير الحافزة التي قدمتها األطراف والمنظمـات الدوليـة              إذ يعترف   .3
مـين التنفيـذي أن    إلـى األ يطلبوأصحاب المصلحة خالل االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التدابير الحافزة،  

  ينشر هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية؛
  :، رهنا بتوافر الموارد المالية، زيادة التركيز علىايقرر أيض  - 4
تقييم قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المتصلة به، كأساس هام لحمـالت التوعيـة                  )أ(

   العامة؛تاءات المتعلقة بالسياساالعامة واإلجر
إعداد طرق لتشجيع المستهلك على مراعاة المعلومات العلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في عمليـة                )ب(

  ، حسبما يكون األمر مناسبا؛وضع العالمات اإليكولوجيةصنع القرار، مثال عن طريق 
نوع البيولوجي التي تنـتج بطريقـة مـستدامة         توفير التوجيه بشأن تشجيع المنتجات القائمة على الت         )ج(

  باعتبارها مصادر بديلة إلدرار الدخل على المستوى المحلي، بما في ذلك في برامج الحفظ القائمة على المجتمعات؛
الدراسات بشأن نهوج تطوير األسواق وخطط المدفوعات مقابل خدمات الـنظم اإليكولوجيـة علـى         )د(

والدولية، ومزاياها فضال عن حدودها ومخاطرها المحتملة، وآثارها المحتملة على التنـوع            المستويات المحلية والوطنية    
  البيولوجي والمجتمعات األصلية والمحلية؛
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 عبر المجموعات المختلفـة فـي       يتحليل آثار التدابير الحافزة المختلفة واألثر على التنوع البيولوج          )ه(
  ؛المناطق الجغرافية المختلفة ومع مرور الزمن

  طرق تقييم فعالية التدابير الحافزة، بما في ذلك التدابير الحافزة اإليجابية وإزالة التدابير الضارة؛  )و(
   وإزالة التدابير الحافزة الضارةةالتدابير الحافزة اإليجابي

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى التأكد من عـدم تعـارض اإلجـراءات             يدعو  - 5
نبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية مع أهداف االتفاقية المتعلقـة بـالتنوع      خفيض اإل الممكنة لت 

  إلى المجتمعات األصلية والمحلية؛البيولوجي، بل تقدم منافع إلى التنوع البيولوجي، وإن أمكن 
لتدابير الضارة والتخفيف من حـدتها   إلى األمين التنفيذي أن يعقد حلقة عمل دولية بشأن إزالة ا          يطلب  - 6

وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية، تتألف من ممارسين ترشحهم الحكومات مع مراعاة التمثيل اإلقليمي المتوازن، فضال               
عن خبراء من المنظمات المعنية وأصحاب المصلحة، بغية جمع وتبادل وتحليل المعلومات، بما في ذلك دراسات الحالة                 

سات الجيدة والدروس المستفادة من الخبرات الفعلية والعملية في تحديد وإزالة التدابير الحـافزة الـضارة أو                 عن الممار 
التخفيف من حدتها، وتحديد عدد محدود من حاالت الممارسات الجيدة من المناطق المختلفة كـي تنظـر فيهـا الهيئـة                    

ما قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، وكي يـستعرضه         الفرعية للمشورة العلمية والتقني والتكنولوجية في اجتماع        
  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 إلى األمين التنفيذي أن يجمع ويحلل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك تحليالت ودراسـات                يطلب  - 7
 العامة المتعلقـة بالتـدابير      تا، بشأن آثار السياس   منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي     المنظمات الدولية، مثل    

الحافزة اإليجابية والضارة، وأن ينشر هذه المعلومات من خالل غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، وأن يتيحها إلى                 
  يف من حدتها؛حلقة العمل المعنية بإزالة التدابير الحافزة الضارة والتخف

  التقييم
 لـوزراء البيئـة المعقـود فـي         مجموعة البلدان الثمانية  ماع   بالمبادرة التي أطلقت خالل اجت     يرحب  - 8

، إلعداد دراسة عن التكاليف االقتصادية للضياع العالمي للتنـوع البيولـوجي،            2007آذار  /بوستدام، بألمانيا، في مارس   
دات الـنظم   واألعمال التي قامت بها ألمانيا والمفوضية األوروبية لتنفيذ هذا النشاط في شكل دراسة دولية عـن اقتـصا                 

  اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛
 بغيـة   )EVRI(" مخزون مراجع التقيـيم البيئـي     " أن يواصل التعاون مع      ي إلى األمين التنفيذ   يطلب  - 9

  تسهيل وصول البلدان النامية إلى قاعدة البيانات؛
لتدابير الحـافزة    بشروط تكليف دراسة عن كيفية مساندة الرصد في تنفيذ أدوات التقييم وا            يحيط علما   - 10

  باعتبارها إطارا عاما لتسهيل الدراسات داخل البلد؛ )UNEP/CBD/COP/9/INF/9(اإليجابية 
 األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات المعنية، أن يدرس البعد الدولي عـن              يطلب إلى   - 11

يجابية، استنادا إلى شروط التكليف الـواردة فـي القـسم    كيفية مساندة الرصد في تنفيذ أدوات التقييم والتدابير الحافزة اإل      
خامسا من المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي عن شروط تكليف دراسة عن كيفية مساندة الرصد في تنفيذ أدوات التقييم                   

  ؛)UNEP/CBD/COP/9/INF/9(والتدابير الحافزة اإليجابية 
 لنشر نتائج تقييم قيم التنوع البيولوجي بفعاليـة، بغيـة            إلى األمين التنفيذي أن يحدد الخيارات      يطلب  - 12

إبالغ المستهلك عند اتخاذ القرار ووضع خطة السياسات العامة بشأن التـدابير الحـافزة لحفـظ التنـوع البيولـوجي                     
   إزالة التدابير الحافزة الضارة؛أو/واستخدامه المستدام، و
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  التعاون

مر األمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن تواصل عملهـا بـشأن             التابعة لمؤت  Biotrade  مبادرة يدعو  - 13
تشجيع تجارة المنتجات القائمة على التنوع البيولوجي التي تنتج بطريقة مستدامة ومتسقة مع األهداف الـثالث التفاقيـة                 

ية، وإشراك الفاعلين   التنوع البيولوجي، من خالل بناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى األسواق، وتشجيع البيئات التمكين            
  المعنيين من القطاعين العام والخاص؛

 مع التقدير العمل الحالي الرامي إلى دعم برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة الذي تقـوم بـه          يالحظ  - 14
، القتـصادي ا منظمة التعاون والتنمية في الميدانمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و

  والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى؛
وبرنامج األمم  ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ويدعو  - 15

ـ   االقتصادي منظمة التعاون والتنمية في الميدانالمتحدة للبيئة، و ة ، والمنظمات والمبادرات الوطنيـة واإلقليميـة والدولي
 تشجيع، بالمزيد من الدراسات بشأن المـدفوعات مقابـل خـدمات    ي إلى األمين التنفيذويطلباألخرى إلى االضطالع،   

على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدوليـة، ومزاياهـا      األخرى   ةالنظم اإليكولوجية والتدابير الحافزة اإليجابي    
ها المحتملة على التنوع البيولوجي والمجتمعات األصلية والمحلية، ومدى         فضال عن حدودها ومخاطرها المحتملة، وآثار     

كما ينبغي أن تتناول الدراسات ما إذا كان تعيين مجتمعات أصـلية ومحليـة أو               . اتساقها مع االلتزامات الدولية األخرى    
إلنصاف والتنفيـذ العملـي     سلطات وطنية لتلقي المدفوعات يمكن أن يساعد على التصدي للشواغل المتعلقة باعتبارات ا            

  لخطط المدفوعات؛
 المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية إلى تشجيع التعاون العلمي والتقني بين األطراف بـشأن              يدعو  - 16

تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة، بما في ذلك من خالل الدورات التدريبية وحلقات العمل لتبادل الخبرات، وتقـديم الـدعم                   
  :اء القدرات والتدريبالتقني، وبن
  بشأن تقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المتصلة به؛  )أ(
  من أجل تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة المالئمة لألوضاع الوطنية؛  )ب(
التجـارة  (" مـستدامة    من أجل تشجيع المنتجات القائمة على التنوع البيولوجي التي تنـتج بطريقـة              )ج(
  .)(”biotrade“)" ةالبيولوجي
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      نهج النظام اإليكولوجي9/7المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 الثاني عشر، عند نظرها فـي  ا أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعه      إذ يالحظ 
يـة الموضـوع ومـساهمات    االستعراض المتعمق لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي على أساس الوثائق المتوفرة عن خلف        

انتباه مؤتمر األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية والمنظمـات         ت  سترعا ،الخبراء والحوار العلمي  
  ):1 الفقرة ،12/1التوصية ، المرفق، UNEP/CBD/COP/9/2(األخرى، إلى المجموعة التالية من وجهات النظر 

ر معياري مفيد لتحقيق القـيم االجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة       يبقى نهج النظام اإليكولوجي إطا      )أ(
وتتمثل االحتياجات في ترجمة هذا اإلطار المعياري إلى أساليب الرامية لتعزيـز التطبيـق والتـي تـستجيب                  . والبيئية

  الحتياجات فئة معينة من المنتفعين؛
م اإليكولـوجي فغيـر مجديـة وغيـر     الخاصة بنهج النظـا " التي تناسب جميع الحاالت  "أما الحلول     )ب(
وينبغي النظر إلى نهج النظام اإليكولوجي على أنه عملية حيث يعتبر التعلم باألداء مـن االحتياجـات ذات                  . مستصوبة

  األولوية في الوقت الحاضر؛
إن التقييمات العالمية توحي بأن نهج النظام اإليكولوجي ليس مطبقا تطبيقا منتظما لتخفـيض معـدل                  )ج(

المحلـي  ع التنوع البيولوجي، غير أنه توجد أمثلة كثيرة على التطبيق الناجح على المستويات اإلقليمي والـوطني و            ضيا
ومعظم هذه األمثلة يمكن اعتبارها نتائج ايجابية بالنسبة للتنوع البيولـوجي ورفـاه اإلنـسان    . ينبغي ترويجها وتوصيلها 

  على السواء؛
تطبيق، والسيما على المستوى المحلي، إال أنه يتعين أن يطبـق نهـج     إن هناك خبرات فيما يتعلق بال       )د(

النظام اإليكولوجي بصورة أوسع نطاقا عبر جميع المستويات، مع المشاركة الفعالة لجميع القطاعات والجهات المعنيـة                
  ت عملية؛وتتمثل الحاجة اآلن في تعزيز فرص الحصول والوعي مع نقل رسائل صريحة باستخدام أدوا. ذات الصلة
التطبيق األوسع نطاقا لنهج النظام اإليكولوجي يمكن أن يسهم فـي تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة               إن    )ه(

  لأللفية؛
إن التطبيق الكامل للنهج بجميع أبعاده اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يظل              )و(

ل اجة واضحة إلى تعريفه والتدليل عليه بطريقة أوضح في سبي         وثمة ح . مهمة هائلة خصوصا على النطاق األوسع مدى      
وتشمل بعض المبادرات التي ذكـرت   . وهناك جهود جارية مبذولة لتسهيل هذا النهج      . التعجيل بتطبيقه على نطاق أوسع    

 يعززه فـي  الذي اقترح أصال من اتفاقية رامسار والشركاء فيها، وهو مفهوم" من الجبال إلى البحر  "في االجتماع مفهوم    
الـذي وضـعته لجنـة إدارة       " الخطوات الخمس نحو التنفيذ   " الوقت الحاضر الصندوق العالمي للطبيعة، وكذلك مفهوم        

النظام اإليكولوجي في االتحاد العالمي لصون الطبيعة، واللجنة المعنية بإدارة النظـام اإليكولـوجي، ومـشاريع الـنظم          
لبيئة العالمية واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعـة لمنظمـة األمـم    اإليكولوجية البحرية التي يدعمها مرفق ا 

  المتحدة للتربية والعلم والثقافة والشركاء اآلخرون؛
إن نتائج تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، والسيما بيانها لدور السلع والخدمات الناشئة عن ذلك النظام                  )ز(

  اتها على نطاق أوسع عند تطبيق نهج النظام اإليكولوجي، حسب االقتضاء؛في رفاه اإلنسان، يمكن مراع
لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي يمكنهم تعزيز التطبيـق علـى نطـاق      " رواد وقادة   "توجد حاجة إلى      )ح(

  أوسع من خالل التدليل على منافع ذلك التطبيق بين نظرائهم وعلى مستوى تشغيلهم؛
. ؤشرات لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي ال يزال يحبو في خطواتـه األولـى            إن وضع المعايير والم     )ط(

والتركيز على هذه االحتياجات يكون من شأنه إيجاد ضغط على مزيد من التطبيق في الوقت الحاضر وتحويل االنتبـاه                   
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ل التعلم عن طريـق     عن الحاجة األشد إلحاحا إلى التطبيق الموسع من خالل إيجاد ما يلزم من أدوات وآليات ومن خال                

  العمل والفعل؛
وتوجد االحتياجات عبر جميع القطاعات والمنـاطق البيولوجيـة         . إن بناء القدرات يظل هو األولوية       )ي(

وتوجد حاجة إلى تعزيز الشراكات والتعاون بين هيئات األمم المتحدة ذات الـصلة وعملياتهـا               . والمستويات والمقاييس 
موضوع حتى يمكن تقديم مساندة أكثر فعالية إلـى األطـراف لتطبيـق نهـج النظـام           والمؤسسات األخرى المتصلة بال   

  اإليكولوجي؛
أعربت بعض األطراف عن وجهة نظر ترى ضرورة أن تطبق مبادئ نهج النظام اإليكولوجي فـي                  )ك(

يهـا، ويمكـن أن   أول مرحلة من رسم السياسة والتخطيط على جميع المستويات المتصلة بالموارد الطبيعية أو المؤثرة ف   
  تفيد استراتيجيات الحد من الفقر؛

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، حسبما يكون األمـر مناسـبا، ورهنـا          يحث  - 1
  : بتوافر التمويل والقدرات التقنية، على القيام بما يلي

فاعلية كأداة مفيدة فـي     تعزيز وترويج استعمال نهج النظام اإليكولوجي على نحو أوسع نطاقا وأكثر              )أ(
صياغة استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية وفي اآلليات السياسية ذات الصلة، وفي األنشطة الجاريـة                

  في مجال االتصال والتثقيف والتوعية العامة، ومفيدة كذلك إلجراءات صنع القرارات على مختلف المستويات؛
نهج النظام اإليكولوجي في جميع القطاعات وتعزيز التعـاون بـين           الترويج عن مزيد من استعمال        )ب(

أو اإلقليمي يكون فيهـا  /القطاعات، فضال عن الترويج إلقامة مبادرات ومشاريع رائدة ملموسة على المستوى الوطني و         
  نهج النظام اإليكولوجي هو مبدأها األساسي؛

النظام اإليكولوجي، وذلك باسـتعمال، ضـمن       تطبيق المزيد من مبادرات بناء القدرات لتطبيق نهج           )ج(
جملة أمور، حلقات تدريبية إقليمية، واألدوات المتاحة من خالل الكتاب المرجعي ومصادر المعلومات األخرى، حـسب              

  الحالة؛
 األطراف، والمجتمعات األصـلية  يحث، )د(9، الفقرة 7/11، و   )أ(2، الفقرة   6/12 همقرري ب إذ يذكر   )د(

 الحكومات األخرى إلى مواصلة تقديم دراسات الحالـة والـدروس المـستفادة             ويدعو ،مات ذات الصلة  والمحلية والمنظ 
  ومزيد من المدخالت التقنية إلى الكتاب المرجعي؛

مواصلة تسهيل المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في وضـع وتطـوير أدوات                )ه(
  ج النظام اإليكولوجي؛تعزيز وتوسيع نطاق تطبيق نهلوآليات 

  : األطراف إلى ما يلييدعو  - 2
التكيـف مـع،    مراعاة تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وأنـشطة               )أ(

  تغير المناخ؛والتخفيف من 
لـك  كفالة التعاون الفعال على جميع المستويات للتطبيق الفعال لنهج النظام اإليكولوجي بمـا فـي ذ                 )ب(

إدخاله في استراتيجيات تخفيض الفقر، مع األخذ في االعتبار أن نهج النظام اإليكولوجي يمكن أن يطبق بفاعليـة أشـد                    
على المستوى الوطني الذي فيه يمكن للمجتمعات أن تشارك بطريقة مباشرة، والذي يحتاج إلى زيادة تعزيـز الجهـود                   

  المحلية فيه؛
  لنظام اإليكولوجي، حسب الحالة؛توفير إطار للتشجيع على نهج ا  )ج(
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إيالء االهتمام لتحديات إدراج حيازة األراضي والمسائل البحرية في تطبيق نهج النظام اإليكولوجي،               )د(
وفقا للسياسات والقوانين واإلرشادات الوطنية واألخذ في الحسبان األحكام ذات الصلة في إعالن األمـم المتحـدة عـن                   

  حقوق الشعوب األصلية؛
توفير المعلومات عن نتائج هذه األنشطة وما أحرزته من تقدم من خـالل عمليـة إعـداد التقـارير               )ه(

  الوطنية وغرف تبادل المعلومات لديها؛
توفير المعلومات عن نتائج هذه األنشطة وما أحرزته من تقدم من خـالل عمليـة إعـداد التقـارير               )و(

  .الوطنية وغرف تبادل المعلومات لديها
الدعم المالي والفني للمجتمعات األصلية والمحلية، عند الضرورة، إلجـراء دراسـات الحالـة              تقديم    )ز(

والمشاريع التي تطبق نهج النظام اإليكولوجي باالتساق مع القوانين الوطنية واالستخدام المستدام التقليـدي ونظـم إدارة                 
  الموارد؛

 تعزيز نهـج النظـام اإليكولـوجي فـي           بجهود منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في       يعترف  - 3
 هذه المنظمة إلى مزيد من تطبيق نهج النظام اإليكولوجي، وذلك بالتعاون مـع المنظمـات         ويدعومجاالت اختصاصها،   
  األخرى ذات الصلة؛

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة إلـى بـذل             يدعو  - 4
الشبكة العالميـة لمحميـات   أنشطتهما فيما يتعلق بنهج النظام اإليكولوجي، ال سيما ضمن جملة أمور من بينها          مزيد من   

، حـسب الحالـة،     )مواقع رامـسار  (ى، ومواقع التراث العالمي، واألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية          الحيوي الغالف
  .يكولوجيبوصفها مواقع للبحوث والتدليل ذات الصلة بنهج النظام اإل

  : التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، ما يلياألمين إلىيطلب   - 5
يكولوجي، وتكييفها لتالئم احتياجـات      تطبيق نهج النظام اإل    بشأن سهلة الفهم    ةدلأاتصال و إعداد مواد     )ا(

رهـا مـن   مرجعي، ونقاط االتصال الوطنيـة، وغي الكتاب ال ه المالئم من خاللمختلف فئات المستخدمين، وضمان نشر  
  وسائل؛ال

 على سبيل المثـال،     .واحتياجاتهمالمرجعي  ستخدم الكتاب   التي ت  ةالرئيسيالفئات   تحليل لتحديد    إجراء  )ب(
ة عن طريق شـبكة االنترنـت لمـستخدمي الكتـاب     يئموقع على شبكة االنترنت ودراسة استقصا تعقب آثار   من خالل   
  ؛ المرجعيلكتابيكل اه، زيادة تحسين محتويات واألساس، وعلى هذا المرجعي

كتـاب  ال العمل، من خالل وإلى أدوات مصادر أخرى ذات صلة   إلىوصالت  إتاحة  مواصلة تجميع و    )ج(
  مماثلة؛النهج اليكولوجي وغيره من  اإلالنظامدعم تطبيق نهج ومرجعي، ال

الدولية للتنـوع  سنة  ال استراتيجية فييكولوجي   اإل النظامنهج  ل انطاقالتطبيق األوسع   تعزيز و تضمين ال   )د(
  ، بوصفها وسيلة لتنفيذ االتفاقية بطريقة متكاملة؛2010ام في عالبيولوجي 
، بما في ذلك برنـامج األمـم المتحـدة        والمنظمات ذات الصلة   األخرى والحكومات   األطراف يشجع  - 6

، علـى النحـو     األنـشطة ب التنفيذي في االضطالع     األمين مساندة للبيئة بواسطة برنامج إدارة النظام اإليكولوجي، على      
  ؛أعاله 5 و 2تين المبين في الفقر

 إلـى  اإلنمائيـة وكاالت ال، وغيره من مؤسسات التمويل ولصالحياته مرفق البيئة العالمي، وفقا    يدعو  - 7
ـ        أيكولوجي، وال سيما     اإل النظامتنفيذ نهج   ب ةلبلدان النامي سماح ل للتوفير الدعم المالي      ةقل البلـدان نمـوا والـدول النامي

 األطـراف والمتعـددة  األطـراف   الثنائية ة الوكاالت المانح  شجعيو،  االنتقالي قتصاداال ذات الصغيرة، والبلدان    ةالجزري
 .يكولوجي في تقديم المعونةم اإلاتطبيق نهج النظعلى 
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  من الخطة االستراتيجية3 و 2استعراض تنفيذ الغايتين     9/8المقرر 

 إن مؤتمر األطراف،

) ع(إلى ) أ(الفقرات من لواردة في اتيجية ارتس من الخطة اال3 و 2فيذ الغايتين بحالة تن يحيط علما  -1
 من خطتها االستراتيجية 3 و 2من ملخص مذكرة األمين التنفيذي عن حالة تنفيذ االتفاقية والغايتين 

(UNEP/CBD/COP/9/14/Rev.1)؛ 

 البيولوجي وأطر السياسات واألطر  على أن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوعيؤكد  -2
التشريعية المكافئة هي أدوات التنفيذ الرئيسية لالتفاقية ولذا تؤدي دورا هاما في تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 

 ؛2010

  في جميع جوانب عمل االتفاقية؛الرئيسية الرسائل حدىإعلى التنفيذ العملي باعتباره يسلط الضوء   -3

النقص في الموارد المالية والبشرية والتقنية وعدم تعميم التنوع البيولوجي، بصفة لق يالحظ مع الق  -4
خاصة في عمليات التخطيط القطاعي واالستراتيجيات الوطنية للتنمية واستراتيجيات استئصال الفقر وقلة المعلومات 

  الخاصة بتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
التعاون على الصعيد الوطني بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، لى تعزيز إالحاجة على  يؤكد  -5

شاملة  اتفاقيات ريو، وذلك في سبيل تعزيز نهج أكثر تكامال وتنفيذ أكثر تماسكا لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
  للتنوع البيولوجي؛

 بيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع ال

األطراف التي لم تفعل ذلك بعد على إعداد استراتيجية وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي يحث   -6
 من االتفاقية، في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن 6 برامج تقتضيها المادة أوأو تحوير ما يوجد من استراتيجيات وخطط 

  طراف؛يكون ذلك في موعد ال يتأخر عن االجتماع العاشر لمؤتمر األ
 أيضا بأهمية كفالة مساندة حكومية عالية المستوى في عملية إعداد وتحديث وتنفيذ يؤكد  -7

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وبالحاجة إلى إشراك جميع القطاعات وأصحاب المصلحة في 
  هذه العملية؛
 بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  باإلرشاد الموجود الصادر عن مؤتمر األطرافإذ يذكّر  -8

 األطراف يحثللتنوع البيولوجي، والمرفق بهذه التوصية، مراعيا في ذلك الدروس المستفادة من االستعراض المتعمق، 
  :عند إعدادها وتنفيذها وتنقيحها الستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي والصكوك المكافئة لها، على

  :اء باألهداف الثالثة لالتفاقيةالوف
أن تكون االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أمرا مدفوعا بدوافع األعمال  كفالة  )أ(

وأمرا عمليا وذا أولوية، وتوفر إطارا وطنيا فعاال وحديثا لتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة، وأحكامها واإلرشاد ذي الصلة 
  قية؛الصادر عن االتفا

أن تأخذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في حسبانها مبادئ إعالن ريو كفالة   )ب(
  عن البيئة والتنمية الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية؛

والمشتركة بين  األهداف الثالثة لالتفاقية في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية دماجالتأكيد على إ  )ج(
  القطاعات، ذات الصلة؛

  تعميم اعتبارات التوازن بين الجنسين؛تعزيز   )د(
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  تعزيز أوجه التآزر بين األنشطة لتنفيذ االتفاقية والقضاء على الفقر؛  )ه(
تبين األفعال ذات األولوية على الصعيد الوطني أو اإلقليمي، بما في ذلك األفعال االستراتيجية   )و(

   االتفاقية الثالثة؛لتحقيق أهداف
وضع خطة لتعبئة الموارد المالية الوطنية واإلقليمية والدولية لمساندة األنشطة ذات األولوية مع   )ز(

  النظر في مصادر التمويل الموجودة والمستجدة؛
  مكونات استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي

  أن تأخذ في الحسبان نهج النظام اإليكولوجي؛  )ح(
 خدمات النظم – حيثما يكون األمر مناسبا – شامال – على إسهام التنوع البيولوجي لضوءاسلط تأن   )ط(

اإليكولوجية الستئصال الفقر، وتحقيق التنمية الوطنية ورفاه اإلنسان، وكذلك تحقيق القيم األخرى للتنوع البيولوجي من 
تنوع البيولوجي، مستعملة في ذلك، حسبما يكون األمر اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، كما تنوه بذلك اتفاقية ال

  مناسبا، المنهجيات واإلطار الفكري لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية؛
 التهديدات الرئيسية الواقعة على التنوع البيولوجي، بما في ذلك الدوافع المباشرة وغير المباشرة تبين  )ي(

  لمعالجة ما يتم تبينه من تهديدات؛لتغير التنوع البيولوجي، ويشمل ذلك خطوات 
أهداف وطنية، وحيثما ينطبق األمر، أهداف دون الوطنية لمساندة تنفيذ االستراتيجيات وخطط إنشاء   )ك(

، مع مراعاة 8/15 و 7/30العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتمشى مع اإلطار المرن الذي وضعه المقرران 
 ذات الصلة، حسبما يكون األمر مناسبا، مثل االستراتيجية العالمية لحفظ النبات ومع االستراتيجيات والبرامج األخرى
 التركيز على األولويات الوطنية؛

 عمليات المساندة 

للتنوع  لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ات وطنية لبناء القدر خططإدراج وتنفيذ  )ل(
  طنية الذاتية في هذه العملية، حسبما يكون األمر مناسبا؛البيولوجي، مع استعمال نتائج التقييمات الو

 المجتمعات األصلية والمحلية وجميع القطاعات ذات الصلة وأصحاب المصلحة شاملين إشراك  )م(
. ممثلين عن المجتمع واالقتصاد الذين لهم وقع هام أو منفعة من استعمال التنوع البيولوجي وخدمات نظمه اإليكولوجية

  :شمل األنشطة ما يليويمكن أن ت
إعداد وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بمشاركة   )1(

طائفة واسعة من ممثلين من جميع المجموعات الرئيسية ، لبناء االنتماء وااللتزام 
 الالزمين؛

 من أعمالتبين أصحاب المصلحة ذوي الصلة من جميع المجموعات الرئيسية لكل عمل   )2(
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

مشاورة المسؤولين عن السياسات في مجاالت أخرى وذلك في سبيل التشجيع على تكامل   )3(
  السياسة والتعاون األفقي والشامل لعدة قطاعات لكفالة التماسك؛

 لية والمحلية والمجتمع المدني؛إنشاء آليات مالئمة لتحسين مشاركة ممثلي المجتمعات األص  )4(

السعي إلى تحسين األعمال والتعاون لتشجيع إشراك القطاع العام، عن طريق إيجاد   )5(
 شراكات على المستوى الوطني؛
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السياسة لمساندة المشورة / تعزيز إسهام المجتمع العلمي في سبيل تحسين التالحم بين العلم   )6(

  البيولوجي؛القائمة على البحث في مجال التنوع

 المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات التي لدى المجتمعات األصلية احترام وصون واستبقاء  )ن(
  ؛)ى(8والمحلية، بما يتمشى والمادة 

وخطط   الترتيبات المؤسسية الوطنية لتقوية وتنسيق ورصد تنفيذ االستراتيجياتإيجاد أو تعزيز  )س(
  وجي؛العمل الوطنية للتنوع البيول

   لالتصال لالستراتيجيات وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛وضع وتنفيذ استراتيجية  )ع(
مليات التخطيط القائمة في سبيل تعميم شواغل التنوع البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية  عمعالجة  )ف(

ية لألهداف اإلنمائية لأللفية، األخرى، شاملة بصفة خاصة استراتيجيات استئصال الفقر واالستراتيجيات الوطن
واالستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة، واالستراتيجيات الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ ومكافحة التصحر، 
وكذلك االستراتيجيات القطاعية، وكفالة أن تكون االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي منفذة في 

  الستراتيجيات األخرى؛تنسيق مع تلك ا
، حسبما يكون األمر مناسبا، الشبكات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو دون الوطنية أن تستعمل أو تطور  )ص(

  لمساندة تنفيذ االتفاقية؛
 العمل المحلي لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل دون الوطنية والمحلية، بدمج تعزيز ومساندة  )ق(

وجي في التقييمات وعمليات التخطيط على المستوى دون الوطني والمحلي، وحسبما يكون األمر اعتبارات التنوع البيول
أو خطط العمل، بما يتمشى واالستراتيجيات وخطط /مناسبا، إعداد استراتيجيات دون وطنية ومحلية للتنوع البيولوجي و

  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
  الرصد واالستعراض

نية تشمل مؤشرات، حسبما يكون األمر مناسبا، وتعزيز التعاون اإلقليمي لرصد تنفيذ آليات وط إيجاد  )ر(
استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وما يحرز من تقدم نحو األهداف الوطنية، بما يسمح باإلدارة 

 الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، التواؤمية، ويوفر تقارير منتظمة عن التقدم المحرز، بما في ذلك نتائج المعلومات
  وذلك إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لتبين ما يوجد من نجاح أو استعراض  )ش(
لنظر في مصاعب أو عوائق تعرقل التنفيذ، وتبين طرائق ووسائل معالجة تلك المصاعب والعوائق، بما في ذلك إعادة ا

  االستراتيجيات إذا لزم األمر؛
من خالل آلية تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  أن يتيح  )ت(

البيولوجي، بما في ذلك االستعراضات الدورية، وإذا كان األمر منطبقا، التقارير عن التنفيذ ودراسات الحالة بشأن 
  دة، والدروس المستفادة؛ الممارسات الجي

 الحكومات والمانحين اآلخرين على تقديم تمويل واف إلى البلدان ويحث مرفق البيئة العالمية، يدعو  -9
النامية والسيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، باإلضافة إلى البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتنفيذ 

  ية للتنوع البيولوجي، وحيثما يكون األمر مناسبا، تنفيذ ومراجعة االستراتيجيات اإلقليمية؛ومراجعة االستراتيجيات الوطن
، 8/14 أنه تمشيا مع الخطوط اإلرشادية للتقارير الوطنية الرابعة التي وضعت وفقا للمقرر يالحظ  -10

لعمل الوطنية للتنوع البيولوجي ينبغي أن تقوم األطراف باإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات وخطط ا
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مارس / آذار30وأن تدمج ذلك كجزء في تقاريرها الوطنية الرابعة، ويكرر أهمية تقديم التقارير الوطنية الرابعة بحلول 
  ؛2009

  مجاالت ذات أولوية لبناء القدرات، والحصول على التكنولوجيا ونقلها
لوجيا ونقلها وأن هذه األنشطة ينبغي أن تعالج ما تم تبينه بأهمية بناء القدرات والحصول على التكنوإذ يعترف 

  من احتياجات وأولويات وطنية،
أن عدم كفاية بناء القدرات، ومحدودية الحصول على التكنولوجيا ونقلها والتعاون التكنولوجي إنما وإذ يدرك 

 نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية هي عوائق تعرقل تنفيذ االتفاقية، وخصوصا في البلدان النامية، والسيما أقلها
  والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي،

   الحاجة إلى استعمال أفضل لآلليات الموجودة ولتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية واإلقليمية،وإذ يالحظ
لعلمي والتقني  أهمية قضية الحصول على التكنولوجيا ونقلها والتعاون التكنولوجي، والتعاون ايؤكد علىذ وإ

نقل  (8/12في تنفيذ االتفاقية، وفي هذا الصدد، شروط تكليف فريق الخبراء التقنيين المخصص المنشأ بموجب المقرر 
  ،)التكنولوجيا والتعاون فيها

   األطراف على الوفاء بالتزاماتها وارتباطاتها إزاء االتفاقية؛يحث من االتفاقية، 20 بالمادة وإذ يذكّر  -11
الوكاالت المنفذة ذات الصلة على معالجة ما يتم تبينه من احتياجات وطنية لبناء القدرات لتنفيذ ع يشج  -12

  االتفاقية؛
الحاجة إلى تزويد األطراف بمعلومات إضافية عن اإلرشاد والمبادرات واآلليات واألنظمة يالحظ   -13

  :ك ما يليواألدوات لتحسين نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي، بما في ذل
نهوج نحو نقل التكنولوجيا والتعاون فيها تعالج االحتياجات ذات األولوية للبلدان على أساس   )أ(

األولويات الواردة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وليس على أساس النهوج غير المحددة 
  والعالمية؛

  كوسيلة لتحقيق النقل الفعال للتكنولوجيا؛اتفاقات تعاون ثنائية ومتعددة األطراف   )ب(
شراك القطاع الخاص وتعزيز البيئة التمكينية التي تساعد على االستثمار إرشاد ومبادرات لزيادة إ  )ج(

 ؛على المستوى الوطني

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي على   أن يركز بناء القدرات في مجاليوصي  -14
  :يلي ما

  اإلنجاز والتنفيذ الفعالين لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛  )أ(
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بمشاركة واسعة من  صياغة وتحديث  )ب(

  أصحاب المصلحة تقوم على أساس االحتياجات والتحديات التي تم تبينها على الصعيد الوطني؛
  فيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛رصد تن  )ج(
تعبئة الموارد المالية لتطوير واستعراض وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع   )د(
  البيولوجي؛
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 األطراف على إنشاء أو تعزيز آليات وطنية لتبادل المعلومات لتعزيز التعاون العلمي والتقني شجعي  -15

طراف األخرى، وخصوصا مع البلدان النامية، والسيما أقلها نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات مع األ
  االقتصاد االنتقالي؛

  : إلى األمين التنفيذي أن يقوم، في تعاون مع المنظمات الشريكة، بتسهيل ما يلييطلب  -16
 من إعداد وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات مواصلة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة  )أ(

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من خالل المحافل واآلليات المالئمة، مثل آلية تبادل المعلومات، وإذا توفرت 
  الموارد، تعزيز التعاون مع العمليات اإلقليمية، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، واالستعراضات الطوعية للنظراء؛

  توفير التدريب والمساندة التقنية من المنظمات الشريكة؛  )ب(
التعاون العلمي والتقني وكذلك نقل التكنولوجيا والتعاون على تعزيز قدرة البلدان األطراف النامية،   )ج(

تفاقية بما في والسيما أقلها نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، على مساندة تنفيذ اال
ذلك من خالل استعمال أفضل آللية تبادل المعلومات، واآللية المالية واالتصال والتثقيف والتوعية العامة بموجب 

  االتفاقية؛
 على الحاجة إلى عقد اجتماعات إقليمية ودون يؤكد من جديد، 8/8 من المقرر 6 بالفقرة رذ يذكّإ  -17

تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وإدراج شواغل التنوع إقليمية لمناقشة الخبرة الوطنية في 
  البيولوجي في القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك النظر في التحديات وسبل ووسائل التغلب على تلك التحديات؛

  :إلى األمين التنفيذي أنيطلب   -18
  ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛يواصل البناء على قاعدة البيانات الموجودة لال  )أ(
يقوم في تعاون مع المنظمات الشريكة بمواصلة تجميع طائفة من الصكوك، شاملة حقائب األدوات   )ب(

ووثائق عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة، لمساندة األطراف على وضع واستعراض وتنفيذ االستراتيجيات 
لتنوع البيولوجي الخاصة بها وما يتصل بذلك من أنشطة تنفيذية، بما في ذلك بلوغ هدف التنوع وخطط العمل الوطنية ل

، مع مراعاة الحاجة إلى االستجابة للمقررات الجديدة لمؤتمر األطراف والتحديات التي تطرحها 2010البيولوجي لعام 
  القضايا الناشئة؛

بما يكون األمر مناسبا، لمساندة وضع واستعراض يبين الفرص في تنظيم عمل هيئات االتفاقية، حس  )ج(
 وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

" مبادرة األمم المتحدة لتوحيد العمل" بالفرصة التي يوفرها التطوير المستمر لبرامج يحيط علما  -19
(“One UN”)المبادرة، على إيالء االعتبار الواجب لقضايا  األطراف، بما في ذلك البلدان الرائدة في هذه يشجع، و

  التنوع البيولوجي، كما تم تبينها في استراتيجياتها وخطط أعمالها الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 برنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية يدعو  -20

اقية، إلى البناء على أمور منها خطة بالي االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء والزراعة، في شراكة مع االتف
   في سبيل مواصلة تفحص السبل والوسائل الكفيلة بمساندة التنفيذ الوطني لالتفاقية؛12القدرات،

 في  جميع وكاالت التعاون اإلنمائي الثنائية والمتعددة األطراف، إلى تعزيز تعميم البيئة، بمايدعو  -21
  ذلك التنوع البيولوجي، في أنشطة التعاون اإلنمائي؛

                                                   
12  UNEP/GC.23/1 
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األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى اإلسهام في مبادرات ترمي إلى  أيضا يدعو  -22
ة تقييم منافع تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية، وتكاليف ضياع التنوع البيولوجي وعدم اتخاذ تدابير إلنجاز أهداف االتفاقي

 األطراف على أن تأخذ في حسبانها هذه المعلومات عند صياغة واستعراض وتنفيذ االستراتيجيات ويشجعالثالثة، 
  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

  2010بعد تنقيح الخطة االستراتيجية فيما آليات لتنفيذ االتفاقية ومدخالت لعملية 
جتماع الثاني للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ  على أن التوصيات الصادرة عن االيوافق  -23

 للخطة االستراتيجية، إنما تمثل 3 و 2، والناشئة عن االستعراض المتعمق للغايتين (UNEP/CBD/COP/9/4)االتفاقية 
  ؛2010مدخال في استعراض الخطة االستراتيجية فيما بعد 

 عن اإلرشادات التي تم إسداؤها في إطار  إلى األمين التنفيذي أن يعد عرضا عاما محدثايطلب  -24
االتفاقية، شاملة أمورا منها الخطوط اإلرشادية والمبادئ وبرامج العمل، لتنفيذ االتفاقية، في سياق الخطة االستراتيجية، 

  بما في ذلك تحليل للعالقة بين برامج العمل المواضيعية والقضايا المشتركة بين القطاعات؛
 تزويد األمانة بتعليقات عن فاعلية اإلرشادات الوارد موجز لها في العرض العام  األطراف إلىيدعو  -25

  . أعاله24الذي أعده األمين التنفيذي، والمشار إليه في الفقرة 
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   الخطة االستراتيجيةتنقيح    عملية 9/9المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 في اجتماعه التاسع في العملية الخاصة بتنقـيح         والتي بموجبها قرر النظر    8/15 من مقرره    2 بالفقرة   إذ يذكّر 

وتحديث الخطة اإلستراتيجية بغية إقرار خطة استراتيجية منقحة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، باإلضافة إلـى                
  ،8/9 من المقرر 10، والفقرة 8/8 من المقرر 2المقررات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك الفقرة 

ــا و ــيط علم ــذكإذ يح ــتراتيجية      بم ــة االس ــيح الخط ــديث وتنق ــول تح ــذي ح ــين التنفي رة األم
)UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1(،  

  : بأنه يتعين على الخطة اإلستراتيجية أنوإذ يسلم
  تغطي األهداف الثالثة لالتفاقية بطريقة متوازنة؛  )أ(
تبط بهـا مـن إطـار    وما ير) 6/26المعتمدة في المقرر   (االرتكاز على الخطة اإلستراتيجية الحالية        )ب(

  ، وتجنب التغييرات التي ال داعي لها؛)8/15المقرر (لألهداف والغايات والمؤشرات 
  تكون موجزة ومركزة وموجهة نحو العمل لتيسر تعزيز االتفاقية؛  )ج(
تتضمن أهدافا أو عالمات قياس قصيرة األجل طموحة ولكن عملية وغايات أو رؤية طويلة األجـل                  )د(

  ة العلمية المتينة؛على أساس األدل
توفر إطار لوضع غايات وطنية، وحيثما يكون ممكنا أهدافا كمية يمكن أن تنفـذها أألطـراف وفقـا        )ه(
  ألولوياتها؛
تبرز أهمية التنوع البيولوجي في استئصال الفقر وتحقق األهداف اإلنمائية لأللفية مـع ضـرورة أن                 )و(

ام في القضاء على الفقر على المستوى المحلى وعدم اإلضـرار بـسبل   تسهم صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستد   
  معيشة الفقراء

تتعامل مع محركات فقد التنوع البيولوجي ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج               )ز(
 واالستراتيجيات وعمليات التخطيط القطاعية والمشتركة بين القطاعات؛

  ال على إطار واستنتاجات تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية؛تعتمد، حسب مقتضى الح  )ح(
تعالج التحديات التي تواجه تنفيذ االتفاقية بما في ذلك الحاجة إلى موارد مالية جديدة وإضـافية وفقـا                    )ط(

    من االتفاقية؛ 20للمادة 
  تعالج بناء القدرات وتعبئة الموارد؛  )ي(
  المستوى الوطني؛توفر الرصد واإلبالغ الفعلين على   )ك(
  تشجع على العضوية الشاملة في االتفاقية؛  )ل(
 من الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ في اجتماعه الثالث أن يعد، للنظر واالعتماد مـن                يطلب  - 1

  للتنوع البيولوجي فضال   منقحا هدفا تتضمن   ومحدثة منقحةجانب مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر خطة إستراتيجية         
، باالرتكـاز   2010، ومقترحات بشأن وتيرة االجتماعات بعد عام        2022- 2011عن برنامج عمل لعدة سنوات للفترة       

  :على
  النقاط المشار إليها في ديباجة هذا المقرر؛  )أ(
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  التعليقات اإلضافية من األطراف والمراقبين؛  )ب(
لثـة مـن التوقعـات العالميـة للتنـوع          تحليل للقضايا تعده األمانة بالتالزم مع الطبعـة الثا        /تلخيص  )ج(
  البيولوجي؛
دراسة للجوانب العلمية والتقنية للغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق النتائج وما يرتبط بهـا مـن                  )د(

  .مؤشرات بواسطة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
فيذ خالل اجتماعه الثالث، إجـراء اسـتعراض       من الفريق العامل المعني باستعراض التن      يطلب أيضا   - 2

  . من الخطة اإلستراتيجية الحالية4 و1متعمق للتقدم المحرز صوب تحقيق الهدفين 
 بحيث يتـسق مـع      2022- 2011 أن ينظر في اجتماعه العاشر برنامج متعدد السنوات للفترة           يقرر  - 3

  .2010 الخطة اإلستراتيجية المحدثة والمنقحة؛ ووتيرة االجتماعات بعد
 األطراف والمراقبين بما في ذلك الهيئات العلمية واألكاديمية والمجتمعات األصـلية والمحليـة              يدعو  - 4

وأصحاب المصلحة إلى تقديم المزيد من اآلراء بشأن استعراض وتحديث الخطة اإلستراتيجية، ويشجعهم، عنـد إعـداد                 
  . الحكومة والمجتمعالتعليقات، لتسهيل الحوار فيما بين القطاعات المختلفة في

 من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعها قبل االجتماع العاشـر              يطلب  - 5
لمؤتمر األطراف ، فحص األهداف والغايات الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، والمؤشـرات المـصاحبة الـواردة فـي      

الت، إذا كان ذلك ضروريا وحيثما يكون ذلـك ضـروريا، مـع مراعـاة     ، بغية التوصية بالتعدي8/15المرفق بالمقرر  
الملخص الذي أعدته األمانة والمزيد مـن العمـل   / الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، والتحليل   

  عن طريق شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي والمجتمع المحلي؛
  : األخذ في الحسبان الجدول اإلشاري المرفق بهذا المقرر إلى األمين التنفيذي، معيطلب  - 6

  أن يدعو األطراف والمراقبين لتقديم آرائهم؛  )أ(
تحليال للمسائل ذات الصلة باستعراض وتحديث الخطة االسـتراتيجية، بنـاء علـى             / أن يعد ملخصا    )ب(

 األطراف والمراقبين، والتقارير    ، وتعليقات )UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1(مذكرة األمين التنفيذي حول الموضوع      
الوطنية الرابعة، ونتائج االستعراضات المتسقة لبرامج عمل االتفاقية، وتقييم النظم اإليكولوجية لأللفية والمواد األخـرى               

  المجمعة من أجل إعداد الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛
تيجية المنقحة والمحدثة الستعراض نظيـر والنـسخة المنقحـة إلـى     أن يقدم مشروع الخطة االسترا     )ج(

  الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الثالث؛
 لنظر مؤتمر األطراف فـي      2022- 2011أن يعد الخيارات لبرنامج العمل المتعدد السنوات للفترة           )د(

  تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري؛اجتماعه العاشر، مع مراعاة الحاجة إلى استعراض 
  .أن يتخذ الترتيبات الالزمة لعقد االجتماع الثالث للفريق العامل المعنى باستعراض التنفيذ  )ه(
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  المرفق

رهنا (ستراتيجية جدول زمني إشاري للعمل فيما بين الدورات لتنقيح وتحديث الخطة اال
  )االجتماعات فيما بين الدورات وتوافر الموارد الالزمةبالموافقة النهائية على مواعيد 

تشرين / نوفمبر-حزيران/يونيو
 2008الثاني 

تقدم األطراف والمراقبين وجهات نظرهم بشأن تنقيح وتحديث الخطة 
 ستراتيجيةاال

راء ستراتيجية إلجتلخيص يتعلق بتنقيح وتحديث الخطة اال/تعد األمانة تحليل 2009كانون الثاني /يناير
 االستعراض النظراء

تبحث الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع  2009تشرين األول /أكتوبر
من (عشر مشروع الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 

 )خالل نقاط االتصال الوطنية

 ستراتيجيةتحديث الخطة االوالتلخيص المتعلق بتنقيح /نقيح التحليلتقوم األمانة بت 2010شباط /فبراير
 وتعد مشروع خطة استراتيجية منقحة ومحدثة

إصدار الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي أثناء اليوم  2010أيار /مايو
 )أيار/ مايو22(الدولي للتنوع البيولوجي 

تبحث الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع  2010 حزيران/يونيو - أيار/مايو
 8/15التعديالت المحتملة على الغايات والمؤشرات في المرفق بالمقرر  **عشر

ران باالقت(يعد االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية  2010حزيران /يونيو - أيار/مايو
 *)مع االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 الخطة  مقرر للعرض على االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بشأنمشروع
االستراتيجية المنقحة والمحدثة، وبرامج العمل المتعددة السنوات ومقترحات بشأن 

 وتيرة انعقاد االجتماعات

ستراتيجية المنقحة يبحث االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف مشروع الخطة اال 2010ن األول تشري/أكتوبر
 والمحدثة بغرض االعتماد 

  
  

                                                   
القرار بعقد اجتماع واحد فقط للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع تم تعديله في ضوء    *

  ).9/3المقرر (العاشر لمؤتمر األطراف 
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  لتنوع البيولوجينشرة التوقعات العالمية لإعداد الطبعة الثالثة من     9/10المقرر 

  ،مؤتمر األطرافإن 
الخطة المالية المتعلقة بإعداد الطبعة الثالثـة  بنطاق وشكل وخطة عمل واستراتيجية االتصال و  يرحب    - 1

 األمين التنفيذي   إلى يطلبو UNEP/CBD/COP/9/15لتنوع البيولوجي الواردة في الوثيقة      نشرة التوقعات العالمية ل   من  
  لتنوع البيولوجي على أساس هذه الخطة؛نشرة التوقعات العالمية لالشروع في تحضيرات الطبعة الثالثة من 

 األمين التنفيذي أن يبلغ األطراف على أساس ربع سنوي بالتقدم المحرز في إعـداد               إلىيضا  يطلب أ   - 2
 تبـادل المعلومـات     غرفـة لتنوع البيولوجي وإتاحة هذه المعلومات بواسطة       نشرة التوقعات العالمية ل   الطبعة الثالثة من    

  ؛التابعة لالتفاقية
لمراحل األولى مـن إعـداد      تنفيذ ا  ألمانيا واليابان ل    بالمساهمات المالية المقدمة من    يرحب مع التقدير    - 3

  الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛
الحكومات األخرى والجهات المانحة إلى تقـديم       ، و  األطراف  ويدعو مرفق البيئة العالمي،  يطلب من     - 4

نشرة التوقعات العالميـة للتنـوع البيولـوجي والمنتجـات      الطبعة الثالثة من   إصدارالمساهمة المالية في حينها إلعداد و     
وينبغي التعجيل بتقديم هذه األموال كي يتسنى وضع الصيغة النهائيـة لنـشرة التوقعـات العالميـة للتنـوع                   . التكميلية

احـة  لغات األمم المتحدة، إلى جانب مـسودة مت       شر لمؤتمر األطراف، وذلك بجميع      البيولوجي قبل انعقاد االجتماع العا    
  نية والتكنولوجية؛تقلمشورة العلمية واللهيئة الفرعية لالستعراض خالل االجتماع الرابع عشر لل

 على مواصلة إحراز التقدم بشأن مساهمتها في        2010 لعام    مؤشرات التنوع البيولوجي   ةشراك يشجع  - 5
شاء هيئة استشارية علمية، مـع مـشاركة    بإنويرحبلتنوع البيولوجي، نشرة التوقعات العالمية ل   إعداد الطبعة الثالثة من     

 البيانـات والمنهجيـات، واسـتعراض    معاييرنية والتكنولوجية، مسؤولة عن وضع     تق العلمية وال  للمشورةالهيئة الفرعية   
لتنـوع  نـشرة التوقعـات العالميـة ل   خطط ونواتج التنمية وإسداء المشورة بشأنها، وبشأن ضمان جودة مساهمتها فـي     

  البيولوجي؛
 مؤشـرات التنـوع البيولـوجي    ةاألمين التنفيذي أن يخطر المنظمات المشاركة في شراك      إلى لبيط  - 6

إعداد المنتجات المختلفة الخاصة بالطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي،            الخاص ب بالجدول الزمني   
 ؛عداد هذه النشرةإخر المعلومات العلمية وفقا لخطة آ تلك المنظمات إلى توفير يدعوو

علمية ذات الـصلة إلـى تـوفير         والمنظمات والهيئات ال    األخرى،  الحكومات ويدعو األطراف   يحث  - 7
 االسـتراتيجية   تهـا حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، والتقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية بما فـي ذلـك خط              عن  بيانات  

 التنـوع البيولـوجي   ضياع خفض كبير في معدل حداثمساهمة في إ اتخاذ اإلجراءات المحددة للمنوالدروس المستفادة   
وتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، بما في ذلك من خالل تقديم التقارير الوطنية الرابعة في حينها لالستخدام فـي الطبعـة      

  .الثالثة من النظرة العالمية إلى التنوع البيولوجي
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  21 و20    استعراض تنفيذ المادتين 9/11المقرر 
     استعراض متعمق لتوافر الموارد المالية-ألف 

  إن مؤتمر األطراف، 
   واألحكام ذات الصلة من المواد األخرى في االتفاقية،21 و 20بالمادتين إذ يذكّر 
، كان قد قرر إجراء استعراض متعمـق لتـوافر المـوارد            8/13 بأن مؤتمر األطراف، في مقرره       وإذ يذكّر 
  ك من خالل اآللية المالية، في اجتماعه التاسع،المالية، بما في ذل

  ،(UNEP/CBD/COP/9/16) التنفيذيبتقرير األمين وإذ يحيط علما 
 من أن االفتقار إلى الموارد المالية الكافية ال يزال يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمـام بلـوغ                  وإذ يشعر بالقلق  

   ، وكذلك األهداف اإلنمائية لأللفية،2010البيولوجي لعام  بما في ذلك هدف التنوع التفاقية،لثالثة ل اهدافاأل
الوطنية الفعالة ونظم المساندة الدولية بشأن الحـصول وتقاسـم المنـافع قـد تـساند                 على أن النظم  وإذ يشدد   

ر  بما في ذلك من خـالل إدرا       ،االستخدام المستدام وحفظ التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي           
  اإليرادات المالية،

بأن المجتمعات المحلية والحكومات في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزريـة          وإذ يعترف   
   قد تتعرض لتكاليف فرص الحفظ العالية،،الصغيرة النامية

  ، على تقليل الثغرات إلى حد كبير في التمويل من أجل التنوع البيولوجيوإذ يعقد العزم
 مـن خـالل     14القائمةلى تحسين قاعدة المعلومات المالية      ع األطراف والمنظمات ذات الصلة      شجعي  - 1

التمويـل  احتياجـات  تعزيز الدقة واالتساق وتوصيل البيانات القائمة بشأن تمويل التنوع البيولوجي وتحسين اإلبالغ عن   
إلى األمـين التنفيـذي أن يحـدث    يطلب  في هذا السياق،و لالتفاقية،  ة الثالث األهدافوأوجه القصور في التمويل لتحقيق      

  ؛بانتظام ويواصل تطوير الشبكة اإللكترونية للتمويل التابعة لالتفاقية
 التكـاليف   ، حـسب الحالـة،    لتقيـيم  على مضاعفة الجهود   األطراف والمنظمات ذات الصلة      يشجع  - 2
عدم اتخاذ تدابير للوفاء باألهـداف      ولنظام اإليكولوجي،   وما يرتبط به من خدمات ال      التنوع البيولوجي    لضياعاالقتصادية  

وما يرتبط به مـن خـدمات    التنوع البيولوجي ضياع خفضمنافع التبكير في اإلجراءات لباإلضافة إلى  الثالثة لالتفاقية،   
دراسـة  ال"، ضمن جملة أمور من خالل المساهمة في       صنع القرار ورفع مستوى الوعي     إرشادبغية  النظام اإليكولوجي،   

  15؛"العالمية بشأن اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
 هعلى مواصلة تعبئة التمويل المشترك وأشكال التمويل األخرى لمـشاريع         مرفق البيئة العالمية    حث  ي  - 3

  أهداف االتفاقية؛ إلى مرفق البيئة العالمية مواصلة توجيه الموارد المالية لمساندة ويطلبالمتعلقة بتنفيذ االتفاقية، 
 االستثمارات من القطـاعين  تعبئة ل ية على إقامة بيئة تمكين    ، حسب الحالة،   األطراف والحكومات  يحث  - 4

  ؛ وما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجيالخاص والعام في مجال التنوع البيولوجي

                                                   
مثل البيانات من التقارير الوطنية، وعالمات ريو الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وتمويل   14

  .المية، ومجموعة مختارة من المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالحفظ على نطاق أوسعمرفق البيئة الع
  .تقوم المفوضية األوروبية وألمانيا بتنسيق هذه الدراسة  15
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واالشـتراك   بلدان الجنوب بينفيما  األطراف والمنظمات ذات الصلة بتحديد التعاون   قوم بأن ت  يوصي  - 5
والعلمـي والتعـاون    لتعاون التقني والمالي    تعزيز ا كوسيلة ل فيه وزيادته، باعتباره مكمال للتعاون بين الشمال والجنوب         

  التنوع البيولوجي؛من أجل التكنولوجي واإلبتكارات، 
ـ      يحث  - 6 ن بالتـالي مـن    األطراف والحكومات على مواصلة تعزيز القدرات اإلدارية الوطنية مما يمك

  التعبئة الفعالة للموارد وتعزيز التأثيرات اإليجابية؛
 وجهات نظر كال الجنسين    األطراف، ومرفق البيئة العالمية، والمنظمات ذات الصلة إلى إدراج           يحث  - 7

الجنسين، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تمويل التنوع البيولوجي وما يـرتبط بـه مـن خـدمات النظـام              
  إليكولوجي؛ا

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول كيوتو أن يطلب من مجلس صندوق            مؤتمر األطراف    يدعو  - 8
التكيف أن ينظر في المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي في المشاريع التـي     

  كأولويات؛يساندها صندوق التكيف، والتي حددتها األطراف المؤهلة 
 إلى األمين التنفيذي أن يجمع الخطوط اإلرشادية وأفضل الممارسات الموجودة لتعميم تمويـل              يطلب  - 9

التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي في التخطيط الشامل والتخطيط القطاعي وكذلك بالنـسبة                 
  احة علنا؛لتقييم احتياجات التمويل وأن يجعل هذه المعلومات مت

 األطراف والحكومات األخرى على االستناد إلى المعارف القائمة عن تعميم التنوع البيولوجي             يشجع  - 10
  . من أجل إدماج التنوع البيولوجي في السياسات والخطط اإلنمائية الوطنية16وتخفيف وطأة الفقر

                                                   
 .على سبيل المثال، المعارف التي أعدها تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية ومبادرة األمم المتحدة المعنية بالفقر والبيئة  16
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  استراتيجية لتعبئة الموارد لمساندة تحقيق  -باء 

  تفاقيةاألهداف الثالثة لال
  إن مؤتمر األطراف

  ،8/13بمقرره إذ يذكّر 
 بمدخالت إعداد استراتيجية تعبـة المـوارد التـي قـدمتها أمانـة مرفـق البيئـة العالميـة                    وإذ يحيط علما  

)UNEP/CBD/COP/9/INF/14(،  
مية مع   الموارد الذي أعده األمين التنفيذي بعد المشاورات غير الرس         تعبئة علما بمشروع استراتيجية     يحيطوإذ  

  ،)المرفق، UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1/Rev.1(األطراف والمنظمات ذات الصلة 
مخـصص  مـل المفتـوح العـضوية ال   افريق العل الصادرة عن االجتماع الثاني ل  2/2 في التوصية    نظرالوبعد  

 تنـوع البيولـوجي    تنفيذ اتفاقيـة ال    مساندة الموارد ل  تعبئةلالخيارات ومشروع استراتيجية    خصوص   ب ،ستعراض التنفيذ ال
)UNEP/CBD/COP/9/4المرفق األول ،(،  

   تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي المرفقة بهذا المقرر؛مساندة الموارد لتعبئة استراتيجية يعتمد  - 1
 والبنـك  ، بما في ذلك نظام األمـم المتحـدة اإلنمـائي   ، األطراف والمنظمات ذات الصلة  أيضا يدعو  - 2

 المنظمات غير الحكوميـة  وكذلك ،مية اإلقليمية وجميع األجهزة الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة   التن بنوك و ،الدولي
استراتيجية تعبئة الموارد لمـساندة تحقيـق األهـداف الثالثـة     وكيانات قطاع األعمال إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ     

  ؛لالتفاقية
مويل اإلضافي لمساندة استراتيجية تعبئة الموارد وفقـا         األطراف إلى تقديم التزامات مبكرة بالت      يدعو  - 3

   من االتفاقية؛20للمادة 
 األطراف إلى تقديم آليات تمويل جديدة وإبتكارية لمساندة استراتيجية تعبئة الموارد وفقا للمـادة               يدعو  - 4

رفق البيئة العالمية أن يـساند       إلى م  ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يساند نشر هذه المبادرات،          ويطلب من االتفاقية،    20
  نشر هذه المبادرات التي أثبتت ناجحة ويسهلها وتحسينها؛

 استعراض تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد في اجتماعه العاشر، وأن يعد األمين التنفيذي الوثائق              يقرر  - 5
  الضرورية المتعلقة بهذه الغايات لنظر مؤتمر األطراف؛

أو مؤشـرات   / آرائها عن أنشطة ومبادرات ملموسة، بما في ذلك أهداف و           األطراف إلى تقديم   يدعو  - 6
يمكن قياسها، لتحقيق الغايات االستراتيجية الواردة في استراتيجية تعبئـة المـوارد وبـشأن مؤشـرات رصـد تنفيـذ                  

  االستراتيجية؛
، بمـا فـي   ا المقرر من هذ6 إلى األمين التنفيذي أن يعد تجميعا للمعلومات المقدمة وفقا للفقرة    يطلب  - 7

ذلك الخيارات لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ الغايات واألهداف في استراتيجية تعبئة الموارد، وأن يجعلها متاحة ثالثـة        
  أشهر على األقل من االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية؛ 

وح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن يعد في اجتماعه           إلى الفريق العامل المفت    يطلب  - 8
 االستراتيجية الستراتيجية تعبئة الموارد وبـشأن مؤشـرات         غاياتالثالث قائمة األنشطة والمبادرات الملموسة لتحقيق ال      

  لرصد تنفيذ االستراتيجية، وأن يقدمها لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر؛
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  17: من االستراتيجية4د العملية التالية استعدادا لتنفيذ الغاية يقرر اعتما  - 9
 إلى األمين التنفيذي أن يعد وثيقة عن خيارات السياسة بخصوص اآلليات الماليـة اإلبتكاريـة،      يطلب  )أ(

بمدخالت من مراكز االمتياز اإلقليمية بطريقة متوازنة جغرافيا وأن يرسلها إلـى الفريـق العامـل                
  اض تنفيذ االتفاقية؛المخصص الستعر

التوصيات بـشأن    إلى الفريق العامل المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن يحدد سلسلة من             يطلب  )ب(
الخيارات والسياسات بخصوص اآلليات المالية اإلبتكارية، استنادا إلى المعلومات أعاله والمقترحـات   

  ؛هذا المقرر من 6المستلمة من األطراف استجابة للدعوة الواردة في الفقرة 
 إلى الفريق العامل المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن يقدم النتائج لنظر مؤتمر األطراف              يطلب  )ج(

  .في اجتماعه العاشر
  المرفق

  تفاقية لثالثة لالهداف ااأل تحقيق مساندة الموارد لتعبئة استراتيجية
  2015-2008في الفترة 

    الحاجة الملحة -أوال
يكولوجي بمعـدالت غيـر   م اإلايصاحب ذلك من انخفاض في خدمات النظ  التنوع البيولوجي وما  اعضييتزايد    - 1

  . في معظمها بخطى ثابتة بل وستتزايد حدتها خالل العقود القادمةالضياعمسبوقة، وتتواصل أسباب هذا 
نطـاق تفاقمـت بفعـل       التنوع البيولوجي إلى أثار بيئية واجتماعية واقتصادية وثقافيـة واسـعة ال            ضياعأدى    - 2

  .التأثيرات السلبية لتغير المناخ وعواقبه التي تترك أشد تأثيراتها على الفقراء
حاجزا كبيرا أمام تحقيق التنميـة      وما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي         التنوع البيولوجي    ضياع يشكل  - 3

  .المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية
  التنوع البيولوجي وضـمان مـا  من أجل التصدي لضياعلبيولوجي أهم صك دولي قانوني ل اتفاقية التنوع ا تمث  - 4

  .ويمثل نقص الموارد المالية عائقا رئيسيا أمام تحقيق أهداف االتفاقية. يكولوجيم اإلايصاحبه من خدمات النظ
 وقد اعترفت األطراف، فـي      . وعمليا  المالية أن يكون ممكنا من الوجهة    التفاقية  لثالثة ل هداف ا األتحقيق  ليمكن    - 5

  .فير التمويل الكافيوالعديد من المقررات بالحاجة الملحة إلى ت
 تعبئة مـوارد    علىتهدف استراتيجية تعبئة الموارد إلى مساعدة األطراف في االتفاقية والمنظمات ذات الصلة               - 6

، انخفـاض   2010في ذلك تحقيق، بحلول عـام       مالية كافية ويمكن التنبؤ بها لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، بما            
ملموس في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني، وذلـك كمـساهمة فـي       

  .القضاء على الفقر ولمنفعة جميع أشكال الحياة على األرض
 المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية سواء      مصادر التمويل المحتملة على   ل النطاق الكامل تتناول االستراتيجية     - 7

ي توافـق دورة التخطـيط      ت ال 2015 سنةوتوجه نحو التنفيذ خالل فترة أولية حتى        . من القطاع العام أو القطاع الخاص     
  . بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية،اإلنمائي الدولية

  المهمة    -ثانيا
  1الخيار 

                                                   
 .قدمت ألمانيا عرضا لتمويل عملية فريق الخبراء التقنيين المخصص لآلليات المالية اإلبتكارية  17
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 للتنـوع   إعطاء دفعة قوية للتدفقات المالية الدولية والتمويل الـداخلي        بئة الموارد في    يتمثل هدف استراتيجية تع     - 8

 اتفاقيـة   ألهداف الثالثة لالتفاقية وهدف   التنفيذ الفعال ل   مساندةالبيولوجي لتحقيق خفض كبير في فجوات التمويل الحالية ل        
  .التنوع البيولوجي

  2الخيار 
ومضاعفتها علـى    ةالسنويالدولية   ة المالي اتالتدفقزيادة كبيرة في     إحداثارد في    تعبئة المو  من استراتيجية هدف  اليتمثل  
 مستويات التمويل في  بالعالقة إلى    مقيسا( في المائة    50 بنسبة   ة، وزيادة التمويل المحلي السنوي    2018 سنةبحلول  األقل  

 وينبغي النظـر    .التفاقيةلثالثة ل داف ا هاأل لدعم تحقيق    المقدم لتحقيق خفض كبير في فجوات التمويل        ، وذلك )2008 سنة
وفقـا  أو إقليميـة  /وطنيـة و أو مؤشرات /إعداد أهداف و يمكن بداخله   إطار مرن   هذا ك  هدف تعبئة الموارد العالمية      إلى

  .لبلدان الناميةاالختالفات بين الألولويات والقدرات الوطنية، مع مراعاة 
  المبادئ التوجيهية    -ثالثا

  : إلى إيالء اهتمام خاص للمبادئ التوجيهية التالية خالل تنفيذهاجيةالستراتيتدعو ا  - 9
 ؛تعزيز الكفاءة والفعالية  )أ(

 ؛التآزرأوجه بناء   )ب(

 ؛دعم االبتكار  )ج(

 ؛تعزيز القدرات  )د(

  ؛ةوعيت الزيادة  )ه(
 . االقتصادية- مراعاة جوانب مراعاة المساواة بين الجنسين واالعتبارات االجتماعية  )و(

  الغايات واألهداف االستراتيجية    -عاراب
 باإلضافة إلى مؤشرات لرصد تنفيذ       التالية الستراتيجيةينبغي وضع أنشطة ومبادرات ملموسة لتحقيق الغايات ا         - 10

  :االتفاقية، وذلك كله ضمن أطر زمنية مالئمة
  تحسين قاعدة المعلومات بشأن احتياجات التمويل والفجوات واألولويات  :1 لغايةا

 البيانات الموجـودة وتحـسين      توصيلدقة واتساق و  تعزيز  ة، من خالل    حاليتحسين قاعدة المعلومات المالية ال      1- 1
ويمكـن قيـاس    . تعانيه من نقص لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقيـة        وسائل اإلبالغ عن احتياجات التمويل وما     

  :اتجاهات التمويل من خالل المؤشرات التالية
المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمـة التعـاون     لجنة  عن   صادرةأن التنوع البيولوجي ال    ريو بش  عالمات  )أ(

  ؛والتنمية في الميدان االقتصادي
  التقارير الوطنية لألطراف؛  )ب(  
  اتجاهات التمويل لمرفق البيئة العالمية؛  )ج(  
  لكبيرة؛تدفقات التمويل من خالل عدد مختار من المنظمات الدولية غير الحكومية ا  )د(  

تقييم التكاليف االقتصادية لضياع التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية التي تنتج عـن            2- 1
الفشل في اتخاذ تدابير لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، والمنافع المستمدة من العمل في وقت مبكر للحد مـن                  

  .دمات النظم اإليكولوجيةط به من خضياع التنوع البيولوجي وما يرتب
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ط به من خـدمات الـنظم     تحسين عملية وضع األولويات لتوجيه تخصيص الموارد للتنوع البيولوجي وما يرتب            3- 1
  .اإليكولوجية

  تعبئة الموارد المالية المحلية لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقيةتعزيز القدرات الوطنية الستعمال الموارد و  :2 غايةال
القدرات المؤسسية لتعبئة الموارد واستعمالها بصورة فعالة، بما في ذلـك تعزيـز قـدرات الـوزارات     تعزيز    1- 2

م اإليكولـوجي فـي   اوالوكاالت المعنية لتوضيح أهمية إدراج التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظ           
  .انحين والمؤسسات المالية المعنيةالمناقشات مع الم

 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يمكـن أن ينفـذها           تستراتيجياالنية في سياق ا   إعداد خطط مالية وط     2- 2
  .أصحاب المصلحة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية

م اإليكولوجي في عمليـات التخطـيط   ا التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظ     ماجدتعزيز القدرات ال    3- 2
م ا ألغراض التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظ         ةعي، وتشجيع مخصصات الميزاني   الوطني والقطا 

  . ذات الصلةاإليكولوجي في الميزانيات الوطنية وميزانيات القطاعات
بمـا   ، األهداف الثالثة لالتفاقية على المستويين المحلي والـوطني        تساندإعداد وتنفيذ الحوافز االقتصادية التي        4- 2

  . األخرى ذات الصلة االلتزامات الدولية ويتجانس معيتمشى
النظر في تعزيز الصناديق وبرامج التمويل المحلية القائمة، أو إنشاء صناديق وبـرامج جديـدة، مـن خـالل        5- 2

طوعية، بما في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية، التي تحدد فيها األطراف مـن البلـدان الناميـة                ال المساهمات
إطـار األمـم    ستراتيجيات اإلنمائية الوطنية، و   البيولوجي كأولوية في إستراتيجيات الحد من الفقر، وا       التنوع ال 

ستراتيجيات المساعدة اإلنمائية األخرى التي تشتمل على صكوك تمويل مبتكـرة        ا، و اإلنمائية المتحدة للمساعدة 
  .لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية

 بما في ذلـك القطـاع   ،قطاع الخاص في مساندة تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقيةتهيئة ظروف ممكنة إلشراك ال    6- 2
  .المالي

  ة وتشجيع تكرار وتحسين اآلليات والصكوك المالية الناجحةحاليتعزيز المؤسسات المالية ال  :3 غايةال
غـراض التنـوع    تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة التمويل المشترك، وغيره من طرائق تمويل المـشاريع أل               1- 3

  .البيولوجي
 المرتبطة بالتنوع البيولوجي، فـي الحـاالت التـي تحـدد فيهـا        الرسمية السعي إلى زيادة المساعدة اإلنمائية      2- 3

سـتراتيجيات  ستراتيجيات الحـد مـن الفقـر، واال   ااألطراف من البلدان النامية التنوع البيولوجي كأولوية في         
ستراتيجيات المساعدة اإلنمائية األخرى وفقا ا، واإلنمائية  المتحدة للمساعدةإطار عمل األمماإلنمائية الوطنية، و

  . وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيتستراتيجيالألولويات المحددة في اال
  .تعبئة استثمارات القطاع الخاص في مجال التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية  3- 3
  .م اإليكولوجياتثمارات القطاع الخاص في مجال التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظتعبئة اس  4- 3
 تحقيق األهداف الثالثة    مساندةات طوعية ل  مساهمإنشاء، حسب الحالة، برامج تمويل جديدة وإضافية من خالل            5- 3

  لالتفاقية؛
  .تعلق بالتنوع البيولوجيفيما يمويل الدولي والمحلي  بشأن تعبئة التتوافق آراء مونتيريأحكام بتنفيذ  الوفاء  6- 3
، الصناديق البيئية المحلية باعتبارها أدوات هامة مكملة لقاعدة الموارد الوطنيـة            حسب الحالة ،  مساندةمواصلة    7- 3

  .لتنوع البيولوجيل
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ين لتمويـل حمايـة    الـد تبادل، بما في ذلك عبء الدينوتحويل تخفيف تشجيع التنوع البيولوجي في مبادرات        8- 3

  .الطبيعة
 األهداف الثالثة   مساندةاستكشاف آليات مالية جديدة ومبتكرة على جميع المستويات بغية زيادة التمويل ل             :4الغاية 

  لالتفاقية 
المتشمية والمتجانـسة مـع     م اإليكولوجي،   اتشجيع، حيثما ينطبق األمر، خطط المدفوعات مقابل خدمات النظ          1- 4

  . اآلخرى ذات الصلةزامات الدوليةااللتو االتفاقية
النظر في آليات تعويض التنوع البيولوجي، حيثما يكون األمر هاما ومناسبا، مـع ضـمان عـدم اسـتعمالها                     2- 4

  .إلضعاف المكونات الفريدة للتنوع البيولوجي
 حوافزالمبتكرة وال استكشاف الفرص التي توفرها اإلصالحات الضريبية البيئية، بما في ذلك النماذج الضريبية               3- 4

  .الضريبية لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية
دوائـر  استكشاف الفرص التي توفرها اآلليات المالية المبتكرة، مثل أسواق المنتجات الخـضراء، وشـراكات       4- 4

  .التنوع البيولوجي، واألشكال الجديدة من األعمال الخيرية- األعمال
م اإليكولوجي في إعداد مصادر جديدة ومبتكـرة مـن         ابط به من خدمات النظ    التنوع البيولوجي وما يرت   إدراج    5- 4

  .التمويل اإلنمائي الدولي، مع مراعاة تكاليف الحفظ
على مراعاة  التابع لها   تشجيع األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو               6- 4

  .تمويل في مجال تغير المناخالتنوع البيولوجي عند إعداد أي آلية 
م اإليكولوجي في خطط وأولويات التعاون اإلنمائي اتعميم التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظ  :5 الغاية

  بما في ذلك الصالت بين برامج عمل االتفاقية واألهداف اإلنمائية لأللفية
ـ     وما ير إدراج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي        1- 5 فـي أولويـات   م اإليكولـوجي   اتبط به من خدمات النظ

وإستراتيجيات وبرامج المنظمات المانحة متعددة األطراف والثنائية، بمـا فـي ذلـك األولويـات القطاعيـة                 
  .واإلقليمية، مع مراعاة إعالن باريس بشأن فعالية المعونة

ـ   وما يرتبط به من   إدراج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي        2- 5 فـي الخطـط    م اإليكولـوجي    ا خدمات النظ
  .ستراتيجيات والميزانيات االقتصادية واإلنمائية لألطراف من البلدان الناميةالوا

 المؤسسات الماليـة  باإلضافة إلىإدراج األهداف الثالثة لالتفاقية بصورة فعالة في نظام األمم المتحدة اإلنمائي،           3- 5
  .ومصارف التنمية الدوليةالدولية 

 اإلقليمي ودون اإلقليمي، مع مراعاة إعـالن        ينتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين شركاء التمويل على المستوي          4- 5
  .باريس بشأن فعالية المعونة

والتقني والتكنولوجي مع المنظمات الدوليـة، والمنظمـات غيـر الحكوميـة،            والعلمي  تعزيز التعاون المالي      5- 5
ـ        التنوع البيولوجي  من أجل سسات العامة   ومنظمات الشعوب األصلية، والمؤ    م ا وما يرتبط به من خدمات النظ

  .اإليكولوجي
بين بلدان الجنوب باعتبار ذلك فيما لتعاون تشجيع على ا  بناء القدرات على تعبئة الموارد واستخدامها وال        :6 غايةال

  بين الشمال والجنوبالضروري عنصرا مكمال للتعاون 
والوطنية واإلقليمية المتعلقة بمهارات تعبئة الموارد والتخطيط المـالي واسـتخدام وإدارة            بناء القدرات المحلية      1- 6

  .زيادة التوعية أنشطة مساندةالموارد بفعالية و
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 التعاون فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة لتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب مـن أجـل               زيادةتحديد وتفعيل و    2- 6
  .نولوجي والعلمي والماليتعزيز التعاون التقني والتك

  .تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة المتعلقة بالتمويل في مجال التنوع البيولوجي  3- 6
  تعزيز تنفيذ مبادرات وآليات الحصول وتقاسم المنافع لمساندة تعبئة الموارد  :7 غايةال
  .ادرات وآليات الحصول وتقاسم المنافعمبمختلف أصحاب المصلحة لتنفيذ  ىدزيادة التوعية وبناء القدرات ل  1- 7
  .تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع  2- 7
   تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقيةمساندةتعزيز المشاركة العالمية في تعبئة الموارد ل  :8 غايةال
ع والخدمات التي يوفرها على جميع المـستويات لمـساندة       بأهمية التنوع البيولوجي والسل    زيادة التوعية العامة    1- 8

  .تعبئة الموارد
   التنفيذ   -خامسا

 من جانب جميـع أصـحاب المـصلحة         متواصلة تعبئة الموارد بذل جهود      ستراتيجيةسيتطلب التنفيذ الفعال ال     - 11
أهميـة  أفـضل ب  إدراك  لتحقيق  سياسيين  ويتعين تعزيز اإلرادة وااللتزام ال     .  في االتفاقية على جميع المستويات     ينالمعني

  . تحقيق هدف التمويلمن أجلالتنوع البيولوجي في التنمية المستدامة 
 وكـذلك  تعبئة الموارد إلى مساعدة األطراف على وضع أهداف وغايات ومرامـي وطنيـة         استراتيجيةتهدف    - 12

التفاقيـة  فـي ا   لتنفيذ األحكام المالية     ،األخرىلية والخيارات   ا وعلى النظر في إنشاء اآلليات الم      ،إجراءات وأطر زمنية  
جهة اتصال لتعبئة   "وينبغي لكل طرف أن يعين       . على جميع المستويات، استنادا إلى حاالت النجاح والممارسات الجيدة        

 علـى  أن يشتمل التنفيذ الـوطني، حـسب الحالـة،       يوينبغ .  تعبئة الموارد  ستراتيجيةلتيسير التنفيذ الوطني ال   " الموارد
 مثـل المنظمـات غيـر    ، أصحاب المصلحة الرئيـسيين كشراإ مع   ، تعبئة موارد مالئمة للبلد    استراتيجيةتصميم ونشر   

 األعمال والجهات المانحـة، وذلـك فـي    قطاعووالصناديق البيئية، الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،    
  . البيولوجيستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوعاالإطار 

 إلى النظر في كيفية المساهمة في تنفيـذ اسـتراتيجية   مرفق البيئة العالمية، بالتعاون مع األمين التنفيذي،     يدعى    - 13
تعبئة الموارد، وإلى رفع تقرير إلى مؤتمر األطراف من خالل االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باستعراض تنفيـذ            

مرفـق  المنفذة التابعـة ل   وكاالت  ال، بالتشاور مع     تعبئة الموارد  في خطة لمعالجة استراتيجية   االتفاقية، بما في ذلك النظر      
  البيئة العالمية؛

 :سيستعرض مؤتمر األطراف تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد في اجتماعاته العادية، مع التركيز على ما يلي  - 14

 القضايا الدائمة قضايا التركيز 

  ستراتيجيةاعتماد اال ر األطرافمؤتماالجتماع التاسع ل

 8 و 6 غايتانال 4 و3 و 1 غاياتال مؤتمر األطرافاالجتماع العاشر ل

 8 و 6 غايتانال 7 و 5 و 2غايات ال مؤتمر األطرافاالجتماع الحادي عشر ل

  استعراض شامل لتنفيذ االستراتيجية مؤتمر األطرافاالجتماع الثاني عشر ل
  

نظـر  ويقـدمها ل  ، تعبئة الموارداستراتيجيةن تنفيذ عين التنفيذي تقارير رصد عالمية دورية        أن يعد األم   ينبغي  - 15
تبادل الخبرات والممارسات الجيـدة فـي مجـال    على  ،، بالتعاون مع مرفق البيئة العالميةوأن يشجع مؤتمر األطراف،   

  .تمويل التنوع البيولوجي
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ة إلى مؤتمر متابعة نتائج التنوع البيولوجي والتمويل الموجهرسالة   -جيم 

  مونتيريتنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء المؤتمر الدولي لتمويل ال

  إن مؤتمر األطراف،
بشأن مؤتمر متابعـة نتـائج    2007كانون األول / ديسمبر19بتاريخ   62/187  الجمعية العامة   قرار إذ يالحظ 

   مونتيري الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة،تمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراءلالمؤتمر الدولي 
 الحاجة إلى اإلدماج الكامل لتمويل التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية فـي                 إذ يبرز 

  تمويل التنمية الوارد ذكره أعاله،لالمؤتمر الدولي موتمر متابعة نتائج 
المخـصص  مفتـوح العـضوية     اللفريـق العامـل     الصادرة عن ا   2/2 من التوصية    3في الفقرة   وبعد نظره   

 رسالة عـن التنـوع      توجيهكلف في اجتماعه التاسع رئيسه ب     ينبغي أن ي   بأن مؤتمر األطراف     ،ستعراض تنفيذ االتفاقية  ال
  تمويل التنمية،لالمؤتمر الدولي مؤتمر متابعة نتائج البيولوجي وتمويل التنمية إلى 

 األمين التنفيذي بعد إجراء مشاورات غير رسـمية مـع األطـراف    اي أعدهتسالة ال بمسودة الر وإذ يأخذ علما  
  والمنظمات المعنية،

 بهذا المقرر، كمساهمة مـن اتفاقيـة التنـوع    ة الرسالة بشأن التمويل والتنوع البيولوجي المرفق يعتمد  - 1
تنفيذ توافق آراء مونتيري المزمـع عقـده   تمويل التنمية الستعراض  لالبيولوجي في مؤتمر متابعة نتائج المؤتمر الدولي        

  ؛ 2008كانون األول / ديسمبر2تشرين الثاني إلى / نوفمبر29في الدوحة من 
 هذه الرسالة بـشأن التمويـل والتنـوع    أن يبعث رئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف  يطلب إلى   - 2

تمويـل  لمؤتمر متابعة نتـائج المـؤتمر الـدولي    عرض على نظر تالبيولوجي إلى رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ل   
 التنمية؛

 األمين التنفيذي بإذكاء الوعي بالرسالة بشأن التمويل والتنوع البيولوجي والمشاركة بفعالية في              يكلف  - 3
ؤتمر األطـراف فـي اجتماعـه       ن ذلك إلى م   عتمويل التنمية، ورفع تقرير     لعملية مؤتمر متابعة نتائج المؤتمر الدولي       

 .رالعاش

  المرفق
  بشأن التمويل والتنوع البيولوجيبون رسالة 

  ،نحن المشاركون في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 بأن اتفاقية التنوع البيولوجي تمثل أول صك دولي قانوني لحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام               رإذ نذكّ 
منافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية، بما في ذلك عن طريق الحـصول  لعادل والمنصف للاتقاسم اللمكوناته وكذلك   

، مع مراعاة جميع الحقـوق علـى هـذه     بصورة مناسبة على الموارد الجينية والنقل المناسب للتكنولوجيات ذات الصلة         
  الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المناسب،

 التنوع البيولوجي وما يرتبط به مـن انخفـاض فـي            ضياعالمعدل غير المسبوق ل    إزاءوإذ يساورنا قلق بالغ     
، التـي زادت تفاقمـا      واسعة النطاق  لعالمنا وآلثاره البيئية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية        ةخدمات النظم اإليكولوجي  

  ،بسبب اآلثار السلبية لتغير المناخ
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 النظام اإليكولوجي تكون أقـسى علـى       اختالل التنوع البيولوجي و   ياعألن آثار ض  وإذ يساورنا قلق بالغ أيضا      
 تحقيـق التنميـة     حاجزا كبيـرا أمـام     التنوع البيولوجي وتدهور خدمات النظم اإليكولوجية يشكالن         ضياعالفقراء وأن   

  ،المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية
كبيـر  خفض  حقيق  التنوع البيولوجي المتمثل في ت     لتحقيق هدف    مضاعفة الجهود  بالحاجة الملحة إلى     روإذ نذكّ 

  ،2010 التنوع البيولوجي بحلول عام ضياعمعدل في 
تطلب تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي فـي     تتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية      ل مرحلةال على أن تعزيز     نشددوإذ  

  ،في تخطيط التعاون اإلنمائيكذلك  و،الحد من الفقرالمتعلقة بالتنمية والوطنية إطار الخطط والسياسات واالستراتيجيات 
 من خدمات النظم اإليكولوجية     اج تمويل التنوع البيولوجي وما يرتبط به      م الحاجة إلى إد   نسلط الضوء على  وإذ  

 فـي  ه المزمع عقد،تمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيريلالدولي نتائج المؤتمر رات مؤتمر متابعة  اقرفي  
  ،2008كانون األول / ديسمبر2تشرين الثاني إلى / نوفمبر29من الدوحة 

  :أن عناصر االجتماع المذكور ينبغي أن تتضمن ما يلي هذانعلن بموجب 
ينبغي أن تزيد الحكومات والمنظمات ذات الصلة بشكل كبير من الموارد المالية لتنفيذ االستراتيجيات                - 1

 7 في إطار الهـدف رقـم        ،2010وجي، وخاصة بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام        وخطط العمل الوطنية للتنوع البيول    
 مساندة الموارد ل  الخاصة بتعبئة  االستراتيجية   حسبانألهداف اإلنمائية لأللفية، مع األخذ في ال      في ا  ،بشأن االستدامة البيئية  

  ؛بوناع التاسع لمؤتمر األطراف في  االجتمهااألهداف الثالثة لالتفاقية، كما أقر
 ،والمالي الدولي، بما في ذلك البنـك الـدولي        التعاوني   النظام اإلنمائي    تدعى الوكاالت األعضاء في     - 2

ت وكـاال الصناديق والبـرامج وال   كذلك   و ،ت اإلنمائية الثنائية  وكاالية اإلقليمية وال  التنم ومصارف   ،وصندوق النقد الدولي  
نية في مشاريع التنوع البيولوجي وتعمـيم اعتبـارات         تقشرة والمساعدة ال   لزيادة االستثمارات المبا   ،التابعة لألمم المتحدة  

   الكلي لمضاعفة إمكانيات التآزر؛التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية في إطار برنامج عملها
مية مـساهمة   حد من الفقر والتن   للج الحكومات والمنظمات ذات الصلة في استراتيجياتها        مينبغي أن تد    - 3

 وتعزيـز التنميـة الوطنيـة ورفـاه     ،للقضاء على الفقر، التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية        
 قيم التنوع البيولوجي كما شددت علـى ذلـك          وغيرها من القيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية     باإلضافة إلى    ،اإلنسان

  اتفاقية التنوع البيولوجي؛
بغي أن تقوم الحكومات والمنظمات ذات الصلة بمساندة إعداد واعتماد نظام دولي بشأن الحـصول               ين  - 4

  ، في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛2010وتقاسم المنافع بحلول عام 
، علـى   إبتكاريـة ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات ذات الصلة باستحداث وتنفيذ آليات فعالـة و              - 5

الـنظم  خدمات   قيمة التنوع البيولوجي و    مراعاةوالدولي لتشجيع تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، مع        المستويين الوطني   
يه، بما في ذلـك حقهـا فـي اسـتخدام           ، ومساهمة المجتمعات األصلية والمحلية في الحفاظ عل       هاإليكولوجية الناشئة عن  

  ؛مواردها الطبيعية
 الخدمات المالية، على المـشاركة بالكامـل فـي تنفيـذ      قطاعبما فيهينبغي تشجيع مجتمع األعمال،      - 6

  األهداف الثالثة لالتفاقية؛
بين بلدان الجنوب كأداة تكميلية فعالة للتعاون بين الشمال         فيما  ينبغي التشجيع بقوة على إقامة التعاون         - 7
  . األهداف الثالثة لالتفاقيةتحقيقية للموارد التقنية والمالمن االتدفقات الجديدة نقل التكنولوجيا وعلى تشجيع لوالجنوب، ل
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      الحصول وتقاسم المنافع9/12المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
  هاء بشأن الحصول وتقاسم المنافع،-  ألف8/4 دال و7/19 بمقرريه إذ يذكُر

م واألحكا) ي(8 جيم بشأن تعاون وإسهام الفريق العامل المخصص المعني بالمادة           8/5 بمقرره   وإذ يذكُر أيضا  
  لحصول وتقاسم المنافع،لة بها، في إنجاز مهمة الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص صلالمت

بأن خطوط بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسـم العـادل والمنـصف    وإذ يذكُر كذلك    
  للمنافع الناشئة عن استخدامها تسهم في إعداد التشريع الوطني،

، التي تطالب باتخاذ إجـراءات      خطة التنفيذ لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة       من) س(44رة   بالفق إذ يذكُر 
للتفاوض في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع مراعاة مبادئ بون التوجيهية، بشأن وضـع نظـام دولـي                   "

  ،"ام الموارد الجينيةلتشجيع وحماية التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخد
لحـصول  لتقريري االجتماعين الخامس والسادس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص           فيوبعد النظر   

 8، المنعقدين على التوالي، في مونتريال مـن         )UNEP/CBD/COP/9/6  و UNEP/CBD/COP/9/5(وتقاسم المنافع   
  ، 2008كانون الثاني / يناير25  إلى21، وفي جنيف من 2007تشرين األول / أكتوبر12إلى 

بأهمية رفع مستوى التوعية لزيادة فهم الحصول وتقاسم المنافع في ضوء اإلعـداد الجـاري لوضـع             وإذ يقر   
  دولي والتفاوض بشأنه،النظام ال

بالدور المحتمل لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واألطراف، والحكومات والمنظمات الدولية المعنيـة            وإذ يعترف   
  خرى في مواصلة اإلسهام في زيادة التوعية وفي تنمية القدرات،األ

 13 فـي  المعتمد من الجمعيـة العامـة        18 بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       وإذ يحيط علما  
  ،2007أيلول /سبتمبر

وتبـادل المعلومـات   بالدور المحتمل آللية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية كأداة لتسهيل نـشر        وإذ يقر   
  بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع،

باالتفاقات واألعمال األخرى المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشـئة عـن              وإذ يرحب   
ألغذيـة  استخدامها في مختلف المحافل، وخصوصا في إطار المعاهدة الدوليـة بـشأن المـوارد الوراثيـة النباتيـة ل                   

 التابعـة لمنظمـة األغذيـة       ألغذيـة والزراعـة   لة الموارد الوراثية    هيئل وبرنامج العمل المتعدد السنوات      19والزراعة،
  20والزراعة لألمم المتحدة،

نظام الـدولي بـشأن الحـصول    البأهمية مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في صياغة وإبرام    وإذ يعترف   
  وتقاسم المنافع،

لحصول وتقاسـم المنـافع،     لتقدم الذي أحرزه الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص          بال يرحب  - 1
  لنظام الدولي؛والمفاوضات اإلضافية لصياغة الهذا المقرر هو أساس األول ب أن يكون المرفق ويقرر

                                                   
  .2007أيلول / سبتمبر13 الصادر في 61/295المرفق بقرار الجمعية العامة   18
  .3/2001المعتمد بموجب القرار   19
20  CGRFA-11/07/21.  
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لحصول وتقاسم المنـافع لالنتهـاء مـن        لللفريق العامل المفتوح العضوية المخصص       تعليماتهيكرر    - 2
اغة وإبرام النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع في أقرب وقت ممكـن قبـل االجتمـاع العاشـر لمـؤتمر               صي

   ألف؛8/4   دال والمقرر7/19األطراف، وفقا للمقر 
إلى الفريق العامل لالنتهاء من وضع النظام الدولي وتقديمـه إلـى االجتمـاع              يصدر تعليمات أيضا      - 3

صكوكا للتنفيذ الفعال ألحكام المـادة      / ينظر فيه ويعتمده في اجتماعه العاشر باعتباره صكا        العاشر لمؤتمر األطراف كي   
  هذه الصكوك؛/التفاقية وأهدافها الثالثة، دون اإلخالل بأي نتيجة تتعلق بطبيعة مثل هذا الصكمن ا) ي(8 والمادة 15

عتـرف بهـا دوليـا       بنتيجة اجتماع فريـق الخبـراء التقنيـين المعنـي بإعـداد شـهادة م               يرحب  - 4
، UNEP/CBD/WG-ABS/5/7 (2007كـانون الثـاني     /األصل القانوني، الذي عقد في ليما في يناير       /المصدر/للمنشأ

  لحصول وتقاسم المنافع؛لمة لعمل الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص مه، وذلك كمساهمة )المرفق
لحصول وتقاسم المنافع ثالث مرات قبل      ل  أن يجتمع الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص       يقرر  - 5

  وينبغي أن يسبق كل اجتماع يومان من المشاورات اإلقليمية وبين األقاليم؛. االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
لحصول وتقاسم المنـافع    ل أن تعقد اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص          يقرر أيضا   - 6

 مـع مراعـاة   2010 وبحلول الربع الثاني من عـام   2009 والربع الثالث من عام      ،2009خالل الربع األول من عام      
  التفاقية؛من ا 28متطلبات المادة 

هذه االجتماعات لمدة سبعة    كل اجتماع للفريق العامل من      عقد  يل، أن   األموا رهنا بتوافر    ، كذلك يقرر  - 7
 رح األطراف غير ذلـك فـي االجتمـاع     لي ما لم تقت   كما ي الفريق العامل هذه    أيام متتالية وأن تكون أغراض اجتماعات       

  :ويقرر المكتب ذلك بالتشاور مع الرئيسين المتشاركين
إعداد نص تشغيلي بشأن الهدف، والمدى، واالمتثال، والتقاسم العـادل والمنـصف            : االجتماع السابع   )أ(

  للمنافع، والحصول؛
لمعارف التقليدية المرتبطة بـالموارد الجينيـة،   إعداد نص تشغيلي بشأن الطبيعة، وا  : االجتماع الثامن   )ب(

  وبناء القدرات، واالمتثال، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، والحصول؛
تجميع جميع النصوص التشغيلية التي أعدت خالل االجتمـاعين الـسابع والثـامن           : االجتماع التاسع   )ج(

  للفريق العامل؛
المعني بالحصول وتقاسم المنافع، بعد التفاوض بشأن نـص          إلى الفريق العامل      تعليمات كذلكيصدر    - 8

تشغيلي شامل في اجتماعه السابع، أن يبدأ اجتماعه الثامن بالتفاوض بشأن الطبيعة، ويتبع ذلك تحديد بوضوح عناصـر                  
ة هـذه   وصـياغ ،ها من خالل تدابير ملزمة أو غير ملزمة قانونا أو مزيج من االثنـين   معالجتالنظام الدولي التي ينبغي     

  األحكام وفقا لذلك؛
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب         يدعو    - 9

 لمواصـلة صـياغة   حسبما يكون األمر مناسبا، ، بما في ذلك نص تشغيلي،المصلحة المعنيين إلى تقديم آراء ومقترحات  
، بالعالقة إلى العناصر الرئيسية الواردة في المرفـق األول         والتفاوض بشأنه  عبشأن الحصول وتقاسم المناف    النظام الدولي 

  ؛المبرر المنطقي المساندبهذا المقرر، ويفضل مع 
  :عها في ثالث وثائق منفصلةتجيمع التعليقات المستلمة وجم إلى األمين التنفيذي يطلب  - 10

  أي نص تشغيلي تم تقديمه؛  )أ(
  ؛يمنطقمبرر ال الشرح والأي نص تشغيلي بما في ذلك  )ب(
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  أي آراء ومعلومات أخرى؛  )ج(

، وتحديد مـصادر    عليقات المستلمة حسب الموضوع، ووفقا للمرفق األول بهذا المقرر وحسبما هو مبين في الت           
الوثائق لألطراف قبل سـتين يومـا مـن    هذه  إلى األمين التنفيذي إتاحة التجميع و      كذلكويطلب    المعلومات في التجميع  

  د االجتماع السابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع؛انعقا
االمتثـال؛  ) 1: ( معنيـة بمـا يلـي      ن إنشاء ثالثة أفرقة منفصلة من الخبراء التقنيين والقانونيي        يقرر  - 11

وتـرد  . نيـة المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجي    ) 3(المفاهيم والشروط وتعاريف العمل والنهوج القطاعية؛ و        )2(
  ؛بهذا المقرر هذه األفرقة، بما في ذلك معايير اختيار الخبراء في المرفق الثاني شروط تكليف
 إلى األمين التنفيذي أن يوصي بقائمة الخبراء والمراقبين المختارين للحصول علـى موافقـة               يطلب  - 12

  المكتب؛
  :لمواضيع التالية إلى األمين التنفيذي أن يتعاقد على إعداد دراسات عن ايطلب  - 13

التطورات األخيرة في طرق تحديد الموارد الجينية استنادا بصورة مباشرة إلى تسلـسالت الحمـض               )أ(
  النووي؛

محـددات عالميـة    ورصد الموارد الجينية من خالل اسـتعمال     تبعتحديد الوسائل الممكنة المختلفة لت      )ب(
  ختلفة عمليا وتكاليفها ومنافعها؛ ثابتة، بما في ذلك إمكانية تطبيق الخيارات المفريدة

كيف يمكن أن يكون النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع متجانسا مع التكليفـات الـصادرة                  )ج(
ا لها تبادليا وكيف يمكن أن يتواجد بجانبها حيث أنهـا هـي الجهـات التـي         مساندللصكوك والمحافل الدولية األخرى و    

التابعـة لمنظمـة   المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعـة  ية، مثل   تشرف على استخدام الموارد الجين    
  األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛

عامالت المرتبطة بعملية الوصول إلى العدالة فـي        مإعداد دراسة مقارنة للتكاليف الحقيقية وتكاليف ال        )د(
  الواليات القضائية المختلفة؛

متثال بما يتمشى والقانون العرفي للشعوب األصـلية والمجتمعـات المحليـة،            كيف يمكن ضمان اال     )ه(
  والقانون الوطني عبر الواليات القضائية، والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق اإلنسان والتجارة؟

، الخبراء ذوي    للفريق العامل  الرئيسين المتشاركين  أن يدعو، بالتشاور مع      ي إلى األمين التنفيذ   يطلب  - 14
  :لصلة إلى مساعدة الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، في الوقت المناسب، بشأن المسائل التاليةا

هل ينبغي فرض ضريبة اقتصادية للحصول على الموارد الجينية وما هو تبرير فرض هذه الضريبة                 )أ(
  يبة؟ماذا ينبغي أن يكون أساس تقدير مثل هذه الضرهو االعتراض عليها؟ أو ما 

 المعلومات التي أنشأتها أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذيـة             ابيئة تكنولوجي   )ب(
   والزراعة للحصول على المواد التي تغطيها هذه المعاهدة الدولية؛ةوالزراعة التابعة لمنظمة األغذي

 أثنـاء  هـذه المـسائل      عنـد ظهـور   لمنافع  الجوانب التقنية للمسائل ذات الصلة بالحصول وتقاسم ا         )ج(
  المفاوضات؛
األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة         يدعو    - 15

ستة أسابيع قبل انعقاد كل     وذلك  ها كل فريق من الخبراء،      جلعاالمعنيين إلى تقديم معلومات وآراء تتعلق بالقضايا التي سي        
  ن اجتماعات فريق الخبراء؛جتماع ما
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فريق الخبـراء   فريق الخبراء المعني باالمتثال و    كل من   ل عقد اجتماعا  إلى األمين التنفيذي أن ي     يطلب  - 16
والنهوج القطاعية حتى تكون النتائج متاحة في الوقت المناسب كي ينظر فيها            تعاريف  ال و صطلحاتملالمفاهيم وا المعني ب 

فريق الخبـراء المعنـي بالمعـارف    ل عقد اجتماعالمنافع وأن ي االجتماع السابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم ا       
التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية حتى تكون النتائج متاحة في الوقت المناسب كي ينظر فيها االجتماع الثـامن للفريـق     

  العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع؛
 إلى الرئيسين المتـشاركين    ويطلبمفاوضات  من أجل إحراز تقدم في ال      أهمية المشاورات    يشدد على   - 17

 الفاصلةللفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع أن يلعبا دورا هاما في تنظيم وتسهيل هذه المشاورات في الفترة                  
العامـل المعنـي بالحـصول      نتائج هذه المشاورات في االجتماعات الالحقة للفريق        ن الدورات وأن يقدما تقريرا عن       بي

األطراف وأصحاب المصلحة على تنظيم اجتماعات ومشاورات ثنائيـة وإقليميـة وفيمـا بـين           ويشجع   سم المنافع؛ وتقا
  المانحين والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم الموارد المالية الالزمة لمثل هذا االجتماعات والمشاورات؛ويناشد األقاليم؛ 

ولية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين علـى        األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الد     يشجع  - 18
توفير السبل والوسائل للسماح بالتحضير الكافي وتسهيل المشاركة الفعالة للمجتمعات األصـلية والمحليـة فـي عمليـة       

   جيم؛8/5دولي، وفقا للمقرر النظام الالتفاوض وصياغة 
المجتمعـات األصـلية    مـساندة     األطراف، والمانحين، والهيئات األخرى المهتمة باألمر إلـى        يدعو  - 19

حلقات عمل وطنية وإقليمية، وتقديم نتائجها إلى أفرقة الخبراء المعنية باالمتثال والمعـارف التقليديـة   والمحلية ماليا لعقد  
  لفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع؛عمل ا الجوانب األخرى لباإلضافة إلىالمرتبطة بالموارد الجينية 

واألحكـام  ) ي(8المفتوح العضوية المعني بالمادة     بين الدورات المخصص    لى الفريق العامل     إ يطلب  - 20
المتصلة بها أن يواصل التعاون واإلسهام في تحقيق التكليفات الصادرة إلى الفريق العامل المعنـي بالحـصول وتقاسـم        

ـ   الخبراء افريقيالمنافع عن طريق تقديم آراء مفصلة ومحددة عن نتائج أعمال       بالمعـارف التقليديـة   انلتقنيـين المعني
االمتثال وذلك كمدخالت في عمل الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنـافع، ولهـذا      بالمرتبطة بالموارد الجينية و   

قبـل   ، وذلـك )ي(8 إلى الفريق العامل المعني بالمـادة     الفريقان ان إلى األمين التنفيذي إتاحة تقارير هذ      يطلبالغرض،  
   السادس؛من اجتماعه على األقل أشهر ثالثة

 مرفق البيئة العالمية إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ برنامجه االسـتراتيجي بـشأن بنـاء                 يدعو  - 21
القدرات من أجل الحصول وتقاسم المنافع، وذلك لتمكين األطراف من صياغة وإبرام وتنفيذ النظـام الـدولي، وتعبئـة                   

 األطراف علـى  ويحث الخامسة، زودلمرفق، وتقديم موارد مالئمة في فترة التزود الرابعة لرة الت فتفيالموارد المتوافرة  
االستفادة التامة من برامج مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك للتنفيذ التام لمواد االتفاقية التي تتعلـق بالحـصول وتقاسـم                  

  المنافع؛
ات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، بالتشاور الوثيق        برنامج األمم المتحدة للبيئة، والحكوم     يدعو  - 22

مع األمانة، إلى مساندة أو مواصلة مساندة وتسهيل المشاورات اإلقليمية وفيما بين األقاليم، حسب الحالة، من أجل تنفيـذ            
لحـصول وتقاسـم   أنشطة تنمية القدرات ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع وإلى المساهمة في زيادة الوعي بقـضية ا   

المنافع بين صانعي القرار، والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين، وتشجيع البلدان على              
  إدراج األنشطة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في أولويات التمويل الخارجي؛

اسم المنافع في آلية غرفة تبادل       األطراف إلى أن تستعمل إلى الحد األمثل عنصر الحصول وتق          يدعو  - 23
المعلومات التابعة لالتفاقية من أجل تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلـك المؤلفـات                  

 األطـراف،  ويـدعو  إلى األمـين التنفيـذي،     ويطلب ذات الصلة والتشريعات، والدراسات التحليلية، ودراسات الحالة،        



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 60 

  
خرى، والمنظمات المعنية إلى اتخاذ تدابير إضافية لبناء قدرات األطراف المتعلقة بالوصـول إلـى آليـة      والحكومات األ 

  .غرفة تبادل المعلومات واستعمالها
  المرفق األول
 النظام الدولي

  21   الهدف-أوال 
بواسطة مـا يلـي   ، ]وأهدافها الثالثة] [2- 19 و16 و1و) ي(8 و  15في المواد   [التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقية     

  :على وجه التحديد
وما يرتبط بها من معارف     ] [ومنتجاتها] [ومشتقاتها[على الموارد الجينية،    ] الشفاف[الحصول  ] تنظيم] [تسهيل[[ •

 ]؛]تقليدية

] ومـشتقاتها [للمنافع الناشـئة عـن اسـتخدامها،        ] الفعال[للتقاسم العادل والمنصف    ] الشروط والتدابير [كفالة   •
 ؛]ومنع سوء تخصيصها وسوء استعمالها] [وما يرتبط بها من معارف تقليدية] [ومنتجاتها[

ضمان االمتثال في بلدان المستخدمين للقوانين والمتطلبات الوطنية، بما فيها الموافقـة المـسبقة عـن علـم                  [ •
ـ ] المنشأ[والشروط المتفق عليها تبادليا من جانب بلد      ى هـذه  الذي يقدم هذه الموارد أو الطرف الذي حصل عل

  ].الموارد وفقا التفاقية التنوع البيولوجي
مع مراعاة جميع الحقوق على هذه الموارد، بما فيها حقوق المجتمعات األصلية والمحلية، وضمان االمتثـال للموافقـة              [

  .]المسبقة عن علم

  22   المدى-ثانيا 
  )امل المعني بالحصول وتقاسم المنافع المقدمة في االجتماع السادس للفريق الععليقات للتوحدالنص الم (1الخيار 

] والمـشتقات، [الموارد الجينة،   ] الموارد البيولوجية و  [يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على           - 1
ـ   ] [بهاالمرتبطة  [ن المعارف التقليدية    فضال ع ] والمنتجات[ ]  المرتبطـة بـالموارد الجينيـة      ةومشتقات المعارف التقليدي

وفقـا لألحكـام    ] [في حدود الوالية الوطنية وذات الطبيعة العابرة للحدود       )] [ي(8وفقا للمادة   [ والممارسات   تاواالبتكار
  ].اتفاقية التنوع البيولوجيفي ذات الصلة 

  :، يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على1رهنا بأحكام الفقرة   - 2[
المـوارد الجينيـة التـي تـم        ] [لـ] [اري واالستعماالت األخرى  المنافع الناشئة عن االستعمال التج    [  )أ(

  ؛]اتفاقية التنوع البيولوجي] [النظام الدولي[بعد سريان ] الحصول عليها
المنافع المستمرة الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى التي تم الحصول عليها قبـل           )ب[(

  .]]سريان اتفاقية التنوع البيولوجي
  :ال يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على  - 3

  ]الموارد الجينية البشرية؛[  )أ(

                                                   
  . عليهاهذه المقترحات لم يتم التفاوض بشأنها أو االتفاق  21
  .هذه المقترحات لم يتم التفاوض بشأنها أو االتفاق عليها  22
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 29الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبل سريان مفعـول اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي فـي            [  )ب(
 الحصول عليها قبل التـصديق      المواد الجينية التي تم   ] [؛]أو قبل السريان بالنسبة لطرف ما      [1993كانون األول   /ديسمبر

  ]؛]والتي تزرع حتى اآلن خارج الموقع الطبيعي[الوطني على اتفاقية التنوع البيولوجي 
  ]المواد الجينية المتاحة بالفعل للجميع من قبل بلد المنشأ؛[  )ج(
يـة بـشأن    المعاهـدة الدول  ] الموارد الجينية التي تغطيهـا    ] [الواردة في المرفق األول من    ] [األنواع[[  )د(

  ]؛]ما لم تستخدم لغرض خارج أغراض هذه المعاهدة[الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
الموارد الجينية، بما في ذلك الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعـة خـارج حـدود الواليـة            [  )ه(

  ]الوطنية؛
  .]أنتاركتيكادة المنطقة المشمولة بمعاهالموارد الجينية الموجودة في [  )و(

ما هو موجـود مـن نظـم        ] الحترام] المرونة[[ينبغي أن يوفر النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع          [  - 4
  ].] بشأن الحصول وتقاسم المنافعاتخصصأخرى أكثر نظم دولية ] [والسماح بتنفيذ ومواصلة إعداد[
 إلـى ] خاصـة ] [عناية] [إيالء[ وتقاسم المنافع يجب     عند مواصلة صياغة وإبرام النظام الدولي بشأن الحصول       [  - 5[

  ]:يلي
الموارد الجينية التي تغطيها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة             [  )أ(

 ألغذيـة غـراض ا  األغذية والزراعة حينما يتم الحصول عليها ألغراض البحـوث أو التكـاثر أو التـدريب أل           ةلمنظم
  ]والزراعة؛
  ]ية الحيوانية لألغذية والزراعة؛وراثالموارد ال[  )ب(
  ]لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛لية التي تغطيها لجنة الفاو وراثالموارد ال[  )ج(
  ]؛)UPOV( االتفاقية الدولية لحماية األصناف الجديدة من النباتاتالعالقة مع [  )د(
الملكيـة  المعنيـة ب اللجنة الحكومية الدولية ] بما في ذلك [لعالمية للملكية الفكريةالمنظمة ااألعمال في  [  )ه(

  ]؛)الفولكلور(الفنون الشعبية ية والمعارف التقليدية ووراثوالموارد الالفكرية 
  ]الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية؛[  )و(
  .]]أنتاركتيكاالمنطقة المشمولة بمعاهدة دة في الموارد الجينية الموجو[  )ز(

  2الخيار 
التـي  وابتكارات وممارسات تقليدية يطبق النظام الدولي على جميع الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف           

ة والمـوارد   تغطيها اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة االلتزامات الدولية األخرى، مع استبعاد الموارد الجينية البشري             
  .الجينية الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية

  3الخيار 
  :يغطي ما يلي  - 1

o               الحصول على الموارد الجينية والنهوض بالتقاسم العادل والمنصف وصون المنافع الناشئة عن اسـتعمال
 ؛ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجيألحكام لالموارد الجينية وفقا 

o ي(8البتكارات والممارسات وفقا للمادة المعارف التقليدية وا.(  
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  :سيكون خارج مدى النظام ما يلي  - 2

o               كانون / ديسمبر 29الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبل سريان مفعول اتفاقية التنوع البيولوجي في
 ؛1993األول 

o الموارد الجينية البشرية.  
نشأ في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يجب أن يوفر مرونة          إن النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع الم         - 3

الحترام النظم الدولية المتخصصة األخرى بشأن الحصول وتقاسم المنافع، والسماح بتنفيـذها، واالعتـراف بإمكاناتهـا                
  .وتطويرها

  :سيعطى اعتبار خاص لما يلي  - 4
o       الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعـة لمنظمـة   الموارد الجينية التي تشملها المعاهدة الدولية بشأن الموارد 

األغذية والزراعة عندما يتم الحصول على هذه الموارد لغرض البحـث أو التربيـة أو التـدريب ألغـراض              
 األغذية والزراعة؛

o  العالقة مع االتفاقية الدولية لحماية األصناف الجديدة من النباتات(UPOV)؛ 

o لموجودة في مناطق خارجة عن نطاق الوالية الوطنية؛الموارد الجينية البحرية ا 

o  ؛أنتاركتيكاالمنطقة المشمولة بمعاهدة الموارد الجينية الموجودة في 

o الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة؛ 

o    نون الشعبية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والف      اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية    العمل مع 
 ؛)ويبو(التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ) الفولكلور(

o الموارد الجينية داخل إطار هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة.  
     العناصر الرئيسية-ثالثا 

  المنصف للمنافعو  العادلالتقاسم    -ألف 
  :يد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدوليعناصر تحتاج لمز  - 1

  الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  ▄ )1
  المنافع التي سيتم تقاسمها على أساس الشروط المتفق عليها تبادليا  ▄ )2
  أو غير النقدية/المنافع النقدية و  ▄ )3
  الحصول على التكنولوجيا ونقلها  ▄ )4
   البحث والتطوير على أساس شروط متفق عليها تبادلياتقاسم نتائج  ▄ )5
  أو التطوير المشترك في أنشطة البحث/المشاركة الفعالة في أنشطة البحث، و  ▄ )6
  آليات للنهوض بالمساواة في المفاوضات  ▄ )7
  زيادة التوعية  ▄ )8
فق عليها تبادليا وتقاسم    تدابير لضمان مشاركة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية في الشروط المت           ▄ )9

  المنافع مع حائزي المعارف التقليدية
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- استخدامه المستدام والتنميـة االجتماعيـة  وآليات لتشجيع توجيه المنافع نحو حفظ التنوع البيولوجي     ▄ )10
  االقتصادية، وال سيما األهداف اإلنمائية لأللفية وفقا للتشريعات الوطنية

  حثعناصر تحتاج إلى مزيد من الب  - 2
  وضع شروط ومعايير دولية دنيا  )1
  تقاسم المنافع بالنسبة لكل استعمال  )2
  خيارات تقاسم المنافع المتعددة األطراف عندما ال يتضح المنشأ أو في حاالت عبور الحدود  )3
  إنشاء صناديق إستئمانية لمعالجة حاالت عبور الحدود  )4
  تفاقات نقل الموادوضع قوائم لنصوص نموذجية الحتمال إدراجها في ا  )5
  االستعمال المعزز لخطوط بون التوجيهية  )6

  23    الحصول على الموارد الجينية-باء 
  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  - 1

  االعتراف بالحقوق السيادية لألطراف وسلطتها في تقرير الحصول  ▄ )1
  ل والمنصف للمنافعالصلة بين الحصول والتقاسم العاد  ▄ )2
  والشفافية بالنسبة لقواعد الحصولاليقين القانوني، والوضوح   ▄ )3

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  - 2
  قواعد الحصول بدون تمييز  )1
لمـساندة  ) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بـشأن الحـصول          (معايير دولية للحصول      )2

  طنيةاالمتثال فيما بين الواليات الو
  إعداد نموذج دولي للتشريع المحلي  )3
  تقليل النفقات اإلدارية وتكاليف المعامالت إلى أدني حد ممكن  )4
  ة للحصول لغرض البحث غير التجاريقواعد مبسط  )5

      االمتثال-جيم 
  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  - 1

  :المتثالإعداد أدوات للتشجيع على ا  ▄ )1
  أنشطة زيادة التوعية  )أ(

  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  ▄ )2
  آليات لتبادل المعلومات  )أ(
  شهادة معترف بها دوليا صادرة من سلطة محلية مختصة  )ب(

                                                   
  .ال يخل هذا العنوان بالمدى النهائي للنظام الدولي  23
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  .إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال  )3

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  - 2
  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  )1

  سوء االستعمال/لي لسوء التخصيصفهم دو  )أ(
  قوائم قطاعية لنصوص نموذجية التفاقات نقل المواد  )ب(
  مدونات سلوك لمجموعات مهمة من المستخدمين  )ج(
  تعريف مدونات سلوك أفضل الممارسات  )د(
وكاالت تمويل البحث تلزم المستخدمين الذين يتلقون أموال للبحـث باالمتثـال لمتطلبـات                )ه(

  ل وتقاسم المنافعمحددة للحصو
  إقرار من طرف واحد صادر عن المستخدمين  )و(
) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بـشأن الحـصول          (معايير دولية للحصول      )ز(

  لمساندة االمتثال فيما بين الواليات الوطنية
  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  )2

  أنظمة التتبع واإلبالغ  )أ(
  مات ألغراض التتبعتكنولوجيا المعلو  )ب(
  متطلبات اإلفصاح  )ج(
  تعريف نقاط التفتيش  )د(

  :إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال  )3
  تدابير لضمان الوصول إلى العدالة بغية إنفاذ ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع  )أ(
  :آليات لتسوية المنازعات  )ب(

  فيما بين الدول  )1(
  القانون الدولي الخاص  )2(
  ة لحل المنازعاتآليات بديل  )3(

  إنفاذ األحكام وقرارات التحكيم فيما بين الواليات الوطنية  )ج(
إجراءات لتبادل المعلومات بين نقاط االتصال الوطنية للحصول وتقاسم المنـافع لمـساعدة               )د(

المقدمين على الحصول على المعلومات ذات الصلة في حاالت محـددة مـن االنتهاكـات               
  فقة المسبقة عن علمالمزعومة لمتطلبات الموا

  التعويضات والعقوبات  )ه(
  نون العرفي ونظم الحماية المحليةتدابير لضمان االمتثال للقا  )4
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  24    المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية-دال 
  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  - 1

نصف للمنافع الناشئة عن استعمال المعارف التقليدية مـع حـائزي           تدابير تضمن التقاسم العادل والم      ▄ )1
  من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8المعارف التقليدية وفقا للمادة 

  تدابير تضمن أن يتم الحصول على المعارف التقليدية وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمع  ▄ )2
  يدية في سياق ترتيبات تقاسم المنافعتدابير لمعالجة استعمال المعارف التقل  ▄ )3
تعريف أفضل الممارسات لضمان احترام المعارف التقليدية في البحوث المتعلقة بالحـصول وتقاسـم      ▄ )4

  المنافع
  إدراج المعارف التقليدية في إعداد النصوص النموذجية التفاقات نقل المواد  ▄ )5
  وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمعتعريف الفرد أو السلطة التي تمنح حق الحصول   ▄ )6
  الحصول بموافقة حائزي المعارف التقليدية  ▄ )7
  عدم الحصول على المعارف التقليدية بطريقة ملتوية أو باإلكراه  ▄ )8

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  - 2
قليديـة، بمـا فـيهم      الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا لحـائزي المعـارف الت              )1

  المجتمعات األصلية والمحلية، عندما يتم الحصول على المعارف التقليدية
  وضع خطوط إرشادية دولية لمساعدة األطراف في إعداد تشريعها المحلي وسياساتها المحلية  )2
يـة  إقرار على الشهادة المعترف بها دوليا عما إذا كانت هناك أي معارف تقليدية ذات صلة وعن هو                  )3

  مالكي المعارف التقليدية
  ارف التقليدية على مستوى المجتمعتوزيع المنافع الناشئة عن المع  )4

      القدرات- هاء 
  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  - 1

  :تدابير لبناء القدرات على جميع المستويات ذات الصلة بغرض ما يلي  ▄ )1
  وطنيوضع التشريع ال  )أ(
  المشاركة في المفاوضات، بما في ذلك المفاوضات بشأن إبرام العقود  )ب(
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال  )ج(
  وضع واستعمال وسائل التقييم  )د(
  التنقيب البيولوجي ودراسات البحوث والتصنيف المرتبطة به  )ه(
  رصد االمتثال وإنفاذه  )و(
  غراض التنمية المستدامةاستعمال الحصول وتقاسم المنافع في أ  )ز(

                                                   
  .ال يخل هذا العنوان بالمدى النهائي للنظام الدولي  24
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  عمليات تقييم ذاتي للقدرات الوطنية التي ستستعمل كخطوط إرشادية للمتطلبات الدنيا لبناء القدرات  ▄ )2
  تدابير لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها  ▄ )3
  تدابير خاصة لبناء القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية  ▄ )4
  حتمال إدراجها في اتفاقات نقل الموادوضع قوائم لنصوص نموذجية ال  ▄ )5

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  - 2
  إنشاء آلية مالية  )1

  الطبيعة    -رابعا 
  25طبيعة النظام الدوليات بشأن حمقترلتجميع ل

  توصية الرئيسين المتشاركين للفريق العامل  - 1
  الخيارات

  صك واحد ملزم من الوجهة القانونية  - 1
  الملزمة من الوجهة القانونية والصكوك غير الملزمة من الوجهة القانونيةمزيج من الصكوك   - 2
 صك غير ملزم  - 3

  المقترحات المقدمة  - 2
  1الخيار 

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يـشدد النظـام علـى           . يجب أن يكون النظام الدولي ملزما من الوجهة القانونية        
لى التعارض مع القانون الدولي الخاص في المقام األول، ألن ذلـك             يشير إ  وأالاإلنفاذ بشكل تعاوني أكبر بين األطراف       

  .ليس مكلفا فحسب، بل يشكل أيضا عبئا على البلدان التي تفتقر إلى الموارد
  2الخيار 

  صك واحد ملزم من الوجهة القانونية  - 1
  لقانونية الصكوك غير الملزمة من الوجهة اأو/مزيج من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية و  - 2
  صك غير ملزم  - 3

  3الخيار 
يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد ملزم من الوجهة القانونية يحتوي على مجموعـة مـن المبـادئ              

  .والمعايير والقواعد وتدابير لالمتثال واإلنفاذ
  4الخيار 

الي، تقترح اليابـان مـا     وفي الوقت الح  . يجب مناقشة الطبيعة بعد إتمام المداوالت حول محتوي النظام الدولي         
يمكن أن يتألف النظام الدولي من صك واحد أو أكثر غير ملزم من الوجهة القانونية ضمن مجموعة من المبـادئ                    : يلي

  .والمعايير والقواعد وإجراءات صنع القرار

                                                   
  .هذه المقترحات لم يتم مناقشتها، أو التفاوض بشأنها أو االتفاق عليها  25
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  5الخيار 
أو الصكوك  /ة و يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد أو أكثر من الصكوك الملزمة من الوجهة القانوني               

جراءات، ذات الطابع الملزم وغير الملزم من الوجهة        اإل، ضمن مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد و       غير الملزمة 
  .القانونية

  المرفق الثاني
   المنشأة أفرقة الخبراءشروط تكليف   :أوال

  9/12 من المقرر 11في الفقرة 
  فريق الخبراء المعني باالمتثال    - ألف

 لمواصلة دراسة مسألة االمتثال مـن أجـل مـساندة            المعني باالمتثال  نشئ فريق الخبراء التقنيين والقانونيين    أ  - 1
ويقدم فريق الخبراء المشورة القانونية، وحسبما يكـون ذلـك مناسـبا،        . الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع     

  :المسائل التالية وسيعالج فريق الخبراء .أو سيناريوهات/ت والتقنية، بما في ذلك، حيثما يكون األمر مناسبا، خيارا
  :ما هي أنواع التدابير المتاحة، أو التي يمكن إعدادها، في القانون الدولي العام والخاص من أجل  )أ(

  :تسهيل، مع إيالء اهتمام خاص بالعدالة واإلنصاف، ومراعاة التكاليف والفعالية  )1(
  في ذلك اآلليات البديلة لحل النزاعات؛ الوصول إلى العدالة، بما  )أ

  وصول المشتكين األجانب إلى المحاكم؛  )ب
  األحكام عبر الواليات القضائية؛ االعتراف المتبادل وإنفاذ مساندة  )2(
   والجزاءات في المسائل المدنية والتجارية والجنائية؛للتعويضتوفير الوسائل الشرعية   )3(

ت والمتطلبات الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك الموافقة المـسبقة  من أجل ضمان االمتثال للتشريعا 
  عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا؛

  ما هي أنواع التدابير الطوعية المتاحة لتعزيز امتثال مستخدمي الموارد الجينية األجنبية؛  )ب(
 وسـوء اسـتعمال المـوارد    تخصيصا بشأن سوء النظر في كيف يمكن للتعاريف المتفق عليها دولي    )ج(

لى المـوارد الجينيـة أو اسـتعمالها        ع االمتثال في حاالت الحصول      ساندوما يرتبط بها من معارف تقليدية أن ت       الجينية  
  شروط متفق عليها تبادليا؛بصورة تتعارض مع التشريعات الوطنية أو بدون وضع 

  عرفي للمجتمعات األصلية والمحلية؟لحسبان القانون التدابير االمتثال في اكيف يمكن أن تأخذ   )د(
للبحوث ذات األغراض غير التجارية، وفـي  خاصة تحليل ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير امتثال       )ه(

ـ  التحـديات الناشـئة عـن        تواجهحالة وجود حاجة لذلك، كيف يمكن لهذه التدابير أن           أو /الغـرض و  فـي    اترالتغيي
 إذا وضعنا في االعتبار التحدي الناشئ عن نقص االمتثال لتشريعات الحصول وتقاسـم المنـافع                المستخدمين، وخاصة 

  .أو الشروط المتفق عليها تبادليا/ذات الصلة و
يجب أن يكون فريق الخبراء متوازنا من الناحية اإلقليمية ومكونا من ثالثين خبيرا ترشحهم األطراف وعشرة                  - 2

قبين من المجتمعات األصلية والمحلية ترشحهم هذه المجتمعات، ويكـون عـدد المـراقبين              مراقبين، بما فيهم ثالثة مرا    
األكاديمية والمنظمات  /، والمؤسسات البحثية  قطاع الصناعة المتبقي من جملة هيئات، مثل المنظمات واالتفاقات الدولية، و        

  .غير الحكومية
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   والنهوج القطاعيةتعاريفال وصطلحاتمفريق الخبراء المعني بالمفاهيم وال  - باء

والنهـوض القطاعيـة،    تعاريف  ال و صطلحاتممعني بالمفاهيم وال  الخبراء التقنيين والقانونيين    من  أنشئ فريق     - 1
دة الفريق العامل المعني بالحـصول  ع من أجل مساوالنهوج القطاعية تعاريف  ال و صطلحاتمالمفاهيم وال لمواصلة دراسة   

. أو سـيناريوهات  /، خيارات و  الحالة لقانونية والتقنية، بما في ذلك، حسب     براء المشورة ا  ويقدم فريق الخ  . وتقاسم المنافع 
  : فريق الخبراء المسائل التاليةعالجوسي

هـي  ما هي الوسائل المختلفة لفهم الموارد البيولوجية والموارد الجينية والمشتقات والمنتجات ومـا                )أ(  
ية للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك بالعالقـة إلـى              آثار كل فهم بالنسبة إلعداد العناصر الرئيس      

  األنشطة القطاعية ودون القطاعية وبالعالقة إلى البحوث التجارية وغير التجارية؟
 االستعمال المختلفة للموارد الجينية بالعالقة إلى األنشطة القطاعية ودون القطاعية فـي             أشكالتحديد    )ب(

  التفاقية؛في ا 15 من المادة 7سياق الفقرة 
تحديد ووصف خصائص القطاع المحددة لترتيبات الحصول وتقاسم المنافع وتحديد االختالفـات، إن               )ج(

  وجدت، بين النهوج في القطاعات؛
ما هي مجموعة الخيارات والنهوج ألخذ هذه الخصائص المختلفة في الحسبان والتي قد تـؤدي إلـى        )د(

  الحصول وتقاسم المنافع في مختلف القطاعات؟ذات صلة بالممارسات التماسك فيما يتعلق ب
يجب أن يكون فريق الخبراء متوازنا من الناحية اإلقليمية ومكونا من ثالثين خبيرا ترشحهم األطـراف ومـا                    - 2

  :مجموعه خمسة عشر مراقبا من
 وحدائق النباتات وحـائزي     ،األكاديمية/القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والمؤسسات البحثية         )أ(

  مجموعات خارج المواقع الطبيعية اآلخرين؛
  ، والمنظمات غير الحكومية؛المنظمات واالتفاقات الدولية  )ب(
  .والمحلية ترشحهم المجتمعات نفسهاثالثة ممثلين من المجتمعات األصلية بما في ذلك   )ج(

   بالموارد الجينيةفريق الخبراء المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة  - جيم
لمواصـلة  المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة بـالموارد الجينيـة   الخبراء التقنيين والقانونيين    من  أنشئ فريق     - 1

دة الفريق العامل المعنـي بالحـصول وتقاسـم    ع من أجل مسا  المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية    دراسة مسألة   
. أو سـيناريوهات /، خيـارات و لقانونية والتقنية، بما في ذلـك، حـسب الحالـة    المشورة اويقدم فريق الخبراء  . المنافع

  : المسائل التاليةيعالج فريق الخبراءوس
  واستخدامها؟تقليدية معارف ما يرتبط بها من ما هي العالقة بين الحصول على الموارد الجينية و  )أ(
دولي استنادا إلـى مجموعـة   النظام الصياغة وإبرام ما هي اآلثار العملية التي ينبغي أن تراعى عند         )ب(

اإلجراءات على مستوى المجتمعات والنظم العرفية للمجتمعات األصلية والمحلية لتنظـيم الحـصول علـى المعـارف                 
  التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية على مستوى المجتمعات؟

ـ يندى قدرة القواى المجتمعات لتحديد متحديد مجموعة اإلجراءات على مستو      )ج(  للمجتمعـات  ةن العرفي
تقليدية على مستوى المجتمعـات   ما يرتبط بها من معارف      األصلية والمحلية على تنظيم الحصول على الموارد الجينية و        

  وأهميتها بالنسبة للنظام الدولي؛
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ـ  ساند أيضا   إلى أي مدى ت     )د( ق عليهـا  تدابير ضمان االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والـشروط المتف
استخدام المعـارف  على  لمجتمعات األصلية والمحلية    من ا  الموافقة المسبقة عن علم      تساند أيضا  15تبادليا بموجب المادة    

  التقليدية لديها؟
تحديد العناصر والجوانب اإلجرائية للموافقة المسبقة عن علم لحائزي المعارف التقليدية المرتبطة في               )ه(

التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية مع مراعاة أيضا السياقات العابرة للحدود المحتملة لهذه            حالة الحصول على المعارف     
  المعارف التقليدية وتحديد أمثلة عن أفضل الممارسات؛

هل هناك أساس للموافقة المسبقة عن العلم لدى المجتمعات األصلية والمحلية بالمقارنـة بالمعـارف                 )و(
ارد الجينية في القانون الدولي؟ وإذا كان الحال كذلك، كيف يمكن أن ينعكس ذلـك فـي النظـام                   التقليدية المرتبطة بالمو  

  الدولي؟
تقييم الخيارات، والنظر في الصعوبات العملية وتحديات التنفيذ البارزة، التي تواجه إدراج المعـارف                )ز(

 تصدرها السلطة المحلية المختـصة وذلـك عـن    معترف بها دوليامحتملة التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في شهادة      
طريق النظر أيضا في إمكانية إصدار إعالن لمثل هذه الشهادة فيما يتعلق بما إذا كانت هناك معارف تقليدية ومـن هـم                  

  ؛ ذوي الصلةحائزي المعارف التقليدية
  ل وتقاسم المنافع؟كيف يمكن تحديد المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في سياق الحصو  )ح(

يجب أن يكون فريق الخبراء متوازنا من الناحية اإلقليمية ومكونا من ثالثين خبيرا ترشحهم األطراف وخمسة                  - 2
عشر مراقبا، بما فيهم سبعة مراقبين من المجتمعات األصلية والمحلية ترشحهم هذه المجتمعات، ويكون عدد المـراقبين                

كاديمية والمنظمات  األ/، والمؤسسات البحثية  قطاع الصناعة ظمات واالتفاقات الدولية، و   المتبقي من جملة هيئات، مثل المن     
  .غير الحكومية

 .تُشجع األطراف أيضا على ترشيح خبراء من المجتمعات األصلية والمحلية، حيثما يكون األمر ممكنا  - 3
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  واألحكام المتصلة بها) ي (8    المادة 9/13المقرر 

 أنه ألغراض هذا المقرر، ينبغي تفسير حماية المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات            إذ يأخذ في االعتبار   
 ،)ي(8أحكام المادة وفقا لالتفاقية والسيما 

 باجتماع  الخبراء الدوليين المعنى باالستجابات لتغير المناخ للمجتمعـات األصـلية والمحليـة               ط علما يوإذ يح 
 25 الذي عقد في هلـسنكي مـن      ، منطقة القطب الشمالي   -  الصلة بالتنوع البيولوجي     واألثر على معارفها التقليدية ذات    

  ،2008آذار / مارس28إلى 

  26 بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، أيضاوإذ يحيط علما
  )ي(8المادة الخاص بيذ برنامج العمل تقرير مرحلي عن تنف  - ألف

  اواألحكام المتصلة به
  ، رافن مؤتمر األطإ

المتصلة بها، بما فـي ذلـك المـواد         واألحكام  ) ي(8 التقدم في إدماج غايات المادة       المزيد من يشجع    - 1
العلميـة المهمـة األخـرى       قـضايا ، في البرامج المواضيعية لالتفاقيـة وال      4الفقرة  ،  18 و   ،2 الفقرة ،17  و،  )ج(10

على النحو المبـين فـي التقـارير        ) ي(8اج مهام المادة    م المحرز في إدم    بالتقد ويحيط علما ،  والمشتركة بين القطاعات  
  الوطنية؛

واألحكـام  ) ي(8التقدم المحرز في تنفيذ المادة      رير عن    تق رفع األمين التنفيذي أن يواصل      إلى يطلب  - 2
ـ ) ي(8 المـادة    أهدافتقارير الوطنية، وعن إدماج      المعلومات الواردة في ال    إلىالمتصلة بها، مستندا في ذلك       ام واألحك

 االجتمـاع الـسادس للفريـق    إلىريره  تقرفع في المجاالت المواضيعية، وأن ي ،)ج(10 المادة    ذلك بما في  ،المتصلة بها 
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8المخصص للمادة المفتوح العضوية بين الدورات العامل 

بـشأن  مج العمـل   األطراف، وخاصة األطراف التي لم تقدم بعد معلومات عن تنفيذ برنـا     من يطلب  - 3
يـة،  محلواألحكام المتصلة بها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاركة الوطنية للمجتمعات األصـلية وال           ) ي(8المادة  

 للفريـق  ن أمكن، وقبل االجتمـاع الـسادس  إ التقارير الوطنية الرابعة،  ، من خالل جملة أمور ومنها     ، ذلك إلىأن تبادر   
 األمين التنفيذي أن يلخص ويصنف هـذه المعلومـات مـن منطلـق أفـضل          إلى ويطلب،  )ي(8العامل المعني بالمادة    

 إلـى مستوى المجتمعـات، وأن يقـدمها   على  وقليمي واإلين الوطنيممارسات الحفظ واالستخدام المستدام على المستوي  
  واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السادس؛) ي(8فريق العامل المعني بالمادة ال

 األمين التنفيذي أن يواصل جمع دراسات الحالة، وتحليل األعمال المتعلقة باألحكـام ذات              ىإل يطلب  - 4
 الفريق العامل في اجتماعه السادس عن       إلىتقارير عنها، وتقديم المشورة     رفع  ، و )ج(10الصلة، مع التركيز على المادة      

  كيفية مواصلة تطوير وتنفيذ هذه األحكام على سبيل األولوية؛
واألحكـام المتـصلة بهـا مقترنـا        ) ي(8المعني بالمادة     العامل  اجتماع واحد للفريق   أن ينظم  يقرر  - 5

  لحصول وتقاسم المنافع؛المخصص ل  المفتوح العضويةلفريق العامل قبل االجتماع الثامن ل،مالئماجتماع ب
التي ال تزال   أو  برنامج العمل التي لم تستكمل بعد       من  مهام المرحلة األولى    في  مواصلة العمل   يقرر    - 6

  ؛4 و2 و1جارية، وهي المهام 
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 والـشعوب األصـلية     ،، ولهذا الغرض يدعو األطراف، والحكومـات      12 و 10 و 7المهام   بدءيقرر    - 7
هذه المهام، وتحديـد    والمجتمعات المحلية، وغيرها من المنظمات ذات الصلة إلى تقديم تعليقات عن كيفية المضي قدما ب              

 واألحكام المتصلة بها في العمل الجـاري، وخاصـة مـا   ) ي(8مه الفريق العامل المعني بالمادة    ال الذي يقد  اإلسهام الفع 
 إلـى األمـين   ويطلـب  ،يتعلق بالنظم الفريدة، ومدونة السلوك األخالقية والنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنـافع      

  ؛واألحكام المتصلة بها) ي(8امل المعني بالمادة تجميع هذه اآلراء وإتاحتها لنظر االجتماع السادس للفريق العالتنفيذي 
، 17واألحكام المتصلة بها، وفقا للمادة      ) ي(8المادة   من برنامج العمل الخاص ب     15 المهمة    بدء يقرر  - 8

 األطـراف،   ويـدعو  من اتفاقية التنوع البيولوجي لتيسير استعادة المعارف التقليدية المعنية بالتنوع البيولوجي،             2الفقرة  
والمنظمات الدولية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخـرين إلـى تزويـد               حكومات،وال

واألحكـام  ) ي(8رائها ويطلب إلى األمين التنفيذي تجميع هذه اآلراء وإتاحتها للفريق العامل المعنـي بالمـادة           آاألمانة ب 
  الختصاصات من أجل معالجة هذه المسألة؛المتصلة بها أثناء اجتماعه السادس للنظر فيها ووضع ا

، أن يتعاون مع منظمة األمم المتحـدة للتربيـة          15 إلى األمين التنفيذي، ألغراض بدء المهمة        يطلب  - 9
 هـذه   التآزر وتجنب االزدواجية واحتـرام عمـل      أوجه  والعلم والثقافة والمنظمات األخرى ذات الصلة من أجل تعزيز          

  ؛المنظمات
ووضـع   مدى استحـسان   والمجتمعات األصلية والمحلية على تقديم تعليقات بشأن، األطرافيشجع  - 10

عناصر محتملة الستراتيجية حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك االستخدام العرفـي مـن جانـب                  
محلية في عمليات صـنع     المجتمعات األصلية والمحلية الرامية إلى تمكين وتعزيز دور الشعوب األصلية والمجتمعات ال           

 األمين التنفيذي تجميع هذه التعليقات وإتاحتهـا للفريـق          إلىيطلب  والقرار على المستويات المحلية والوطنية والدولية،       
  في اجتماعه السادس للنظر فيها؛) ي(8العامل المعني بالمادة 

الخـاص  ي برنامج العمـل   أن يجري خالل اجتماعه العاشر استعراضا متعمقا للمهام الواردة ف        يقرر  - 11
) ي(8واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع البيولوجي، بغية مواصلة عمل الفريق العامل المعني بالمادة               ) ي(8بالمادة  

المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسـات وحفـظ التنـوع     وبغية زيادة التركيز على الصالت المشتركة بين حماية
 المستدام، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليديـة واالبتكـارات            البيولوجي واستخدامه 

  والممارسات؛
سهامه مـن   إأن يواصل تعاونه و   ) ي(8مفتوح العضوية المخصص للمادة      الفريق العامل ال   إلىيطلب    - 12

لحـصول وتقاسـم المنـافع، وذلـك        لالمخصص   المفتوح العضوية  الفريق العامل    إلىأجل الوفاء بالصالحيات المسندة     
دولي للحصول وتقاسم المنـافع فيمـا يتعلـق بالمعـارف           النظام  بالوالمفاوضات المتعلقة   الصياغة   حولبموافاته بآرائه   

ة عن استخدام هذه    شئد الجينية وبالتقاسم العادل والمنصف للمنافع النا      رالتقليدية واالبتكارات والممارسات المرتبطة بالموا    
  .الموارد

   عن حالة واتجاهات المعارف واالبتكارات والممارسات التي لدىتجميعيتقرير   - باء
   التنوع البيولوجي واستخدامهالمجتمعات األصلية والمحلية والمتعلقة بحفظ 

   المعارف تحديد العقبات التي تعترض –قليمية منقحة إتقارير ) 1: (المستدام
  ؛تغير المناخ لخطر شديدة التعرضية والمحلية المجتمعات األصل) 2(التقليدية؛ 

  حقوق المجتمعات األصلية والمحلية التي تعيش في عزلة طوعيةحماية) 3(

 ،ن مؤتمر األطرافإ

 اتفاقيـة األمـم المتحـدة    إلى التكليف الصادر    ويراعي ، اتفاقية التنوع البيولوجي   إلىالتكليف الصادر   ب رإذ يذكّ 
  ،اإلطارية بشأن تغير المناخ
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واالبتكـارات والممارسـات التـي لـدى        التقليديـة   حفظ المعارف    و وناحترام وص  إلىبالحاجة  ذ يعترف   إو
، وتعزيز تطبيقها على نطاق أوسـع        المستدام التنوع البيولوجي واستخدامه  حفظ   ب والمتعلقة األصلية والمحلية    المجتمعات
للمنـافع الناشـئة عـن       شجع على التقاسم المنصف    حائزي تلك المعارف واالبتكارات والممارسات وي      كشراإبموافقة و 

  ، المعارف واالبتكارات والممارساتاستعمال تلك
 على المجتمعات األصلية والمحليـة وعلـى        ،لتكيفواأنشطة التخفيف   و تغير المناخ    رآثا إزاءذ يشعر بقلق    إو
  ،مستدام الالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ تكاراتها وممارساتها المتعلقة بمعارفها واب

، بما في ذلك تلـك المجتمعـات التـي          األصلية والمحلية  المجتمعات    التنوع الثقافي لدى   وإذ يأخذ في الحسبان   
التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه       في حفظ  وممارساتها   هاوابتكارات تعيش في عزلة طوعية، والدور الذي تلعبه معارفها       

  ،المستدام
؛ والمجتمعـات   رشادية لتوثيق المعارف التقليدية    بشأن الخطوط اإل   مانة بالبحوث التي أتاحتها األ    ذ يحيط علما  إو

؛ وحماية حقوق المجتمعات األصلية والمحلية التي تعيش في عزلـة    تغير المناخ التعرض لخطر   شديدة  األصلية والمحلية   
  ،طوعية

مليات الوطنية التـي     بشأن تبين الع   تجميعيتمام المرحلة الثانية من التقرير ال     إبيحيط علما مع التقدير       - 1
يمكن أن تهدد الصون والحفظ والتطبيق للمعارف التقليدية وتبين العمليات على مستوى المجتمعات المحلية، التي يمكـن                

  تطبيق المعارف التقليدية؛ون تهدد صون وحفظ أ
ليـة   مساعدة المجتمعات األصلية والمح    إلىالحكومات والهيئات الدولية ذات الصلة       و األطرافيدعو    - 2

ـ واإلالتقليديـة  وراء تنـاقص المعـارف     سباب المحددة الخاصة بالمجتمعات   على معالجة األسباب الكامنة واأل     رات ابتك
 والتـدابير العمليـة    ات، وذلك من خالل بنـاء القـدر        واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي احفظ  بة  متعلقوالممارسات ال 

  احترام ذلك؛لتطوير خطط عمل المجتمعات في سبيل حفظ وصون و
تغيـر  آثار   بقلق جوانب الضعف المحددة التي تعاني منها المجتمعات األصلية والمحلية إزاء             يالحظ  - 3

ينشأ عنه من أخطار متـسارعة    بما في ذلك ما، مع آثار تغير المناخوالتكيف  منالتخفيفالرامية إلى نشطة األو المناخ
  ؛على المعارف التقليدية

المجتمعـات األصـلية    لـدى   الفريدة للمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات       أيضا القيمة    يالحظ  - 4
 بمـا   ، تغير المناخ  آثار في اإلسهام في فهم وتقييم       ، وخاصة تلك الخاصة بالنساء    ،والمحلية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي    

 والحكومـات   ،ألطـراف في ذلك جوانب الضعف وخيارات التكيف وغير ذلك من أشكال تـدهور البيئـة، ويـشجع ا                
الة، وبموافقة مسبقة عن علم، مـن جانـب المجتمعـات األصـلية             ية ذات الصلة، بمشاركة كاملة وفع     والمنظمات الدول 

 هـذه   ،فـي االتفاقيـة   ) ي (8توثيق وتحليل وتطبيق، قدر اإلمكان وحسب مقتضى الحال، ووفقا للمادة            على   ،والمحلية
  ؛العلمأساس على  القائمةالمعارف بطرق تستكمل المعارف 

 علما بآثـار     أن يحيط  إلىبشأن تغير المناخ    طارية  اتفاقية األمم المتحدة اإل   في   مؤتمر األطراف    يدعو  - 5
ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لدى المجتمعـات األصـلية         واالبتكارات والممارسات   التقليدية  المعارف   تغير المناخ على  

  ؛والمحلية
ة على أن تنظر، قدر اإلمكان وحسب مقتضى الحال، في تطبيق التـدابير           األطراف في االتفاقي   يشجع  - 6

الة من جانب المجتمعات األصـلية والمحليـة فـي          مشاركة الكاملة والفع  التشريعية، لضمان ال  كذلك  الالزمة، اإلدارية و  
أن يـؤثر ذلـك فـي     حيثما يمكن األنشطة الرامية إلى التخفيف من والتكيف مع آثار تغير المناخ      صياغة وتنفيذ ورصد    

التنوع البيولوجي والمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لدى المجتمعات األصـلية              
  ؛والمحلية



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 73 
 

 يقوم بنشرها من خـالل      ي األطراف على جعل تلك المعلومات متاحة لألمين التنفيذي ك         كذلكيشجع    - 7
 األمين التنفيذي استكشاف فائدة آلية غرفة تبـادل المعلومـات      إلىويطلب  الخبرات،  تبادل المعلومات وتبادل    ل سب آلية أن

 التعـاون    فرص ة في هذا الصدد، وكذلك أن يستكشف      التابعة التفاقية التنوع البيولوجي وبوابة معلومات المعارف التقليدي       
  تغير المناخ؛بشأن طارية اإلالمتحدة مع اتفاقية األمم 

المجتمعـات  التدابير الممكنة لكفالة احترام حقوق المجتمعات غير المحمية و        عن  ر   بالتقري يحيط علما   - 8
  ؛ )UNEP/CBD/WG8J/5/INF/17(، مع مراعاة معارفها التقليدية التي تعيش في عزلة طوعية

 ةعزلة طوعي تي تعيش في     وضع سياسات مناسبة تكفل احترام حقوق الشعوب ال        إلى األطراف   يدعو  - 9
المحمية والمحميات والمراتع، والمناطق المقترح حمايتها، بما في ذلك خيار تلك الشعوب أن تعـيش               في نطاق المناطق    

  .في عزلة
 رشادية لتوثيق المعارف التقليديةإاعتبارات لخطوط   - جيم

  ،ن مؤتمر األطرافإ
واألحكـام  ) ى(8 الذي طلب بموجبه من الفريق العامل المعنـي بالمـادة       ،5، الفقرة    باء 8/5المقرر  ب رذ يذكّ إ

واالبتكـارات  التقليديـة   رشادية تقنيـة لتـسجيل وتوثيـق المعـارف          إيجاد خطوط   إكانية  إمأن يستكشف   المتصلة بها   
 واالبتكارات  التقليديةلمعارف   عن التوثيق والواقعة على حقوق حائزي ا       ة الناشئة حتملم ولتحليل التهديدات ال   والممارسات
  ،الة من المجتمعات األصلية والمحلية وذلك بمشاركة كاملة وفع،والممارسات
وحقـوق المجتمعـات    المجتمعات األصلية والمحليـة     معارف التقليدية في ثقافات      الدور المركزي لل   ذ يؤكد إو

  ،ا وممارساتها وابتكاراتهاعلى معارفهاألصلية والمحلية 
أن األصـلية والمحليـة و     بأن توثيق وتسجيل المعارف التقليدية ينبغي أن يفيـد أوال المجتمعـات              ذ يعترف إو

  ، طوعية وليست شرطا مسبقا لحماية المعارف التقليديةة في تلك الخطط ينبغي أن تكون مشاركامشاركته
لمجتمعات األصلية والمحليـة    امساعدة  مساندة و  األطراف والحكومات والمنظمات الدولية على       يحث  - 1

  :ابتكاراتها وممارستها بما في ذلك من خاللمحافظة على سيطرتها وملكيتها لمعارفها التقليدية وعلى ال
 حـسب مقتـضى     ،إعادة المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات إلى وطنها في قواعد بيانـات            )أ(

 الحال؛ 

   دعم بناء القدرات وتطوير البنية األساسية والموارد الالزمة؛  )ب(
 : ما يليبهدف ضمان

البتكارات والممارسات لموافقة مسبقة عن علـم مـن جانـب           أن يخضع توثيق المعارف التقليدية وا       )ج(
 ؛محليةالمجتمعات األصلية وال

أن تستطيع المجتمعات األصلية والمحلية أن تتخذ قرارات مستنيرة فيمـا يتعلـق بتوثيـق معارفهـا           )د(
  .هاممارسات وهاالتقليدية وابتكارات

 منتدى األمين التنفيذي أن يتعاون مع       لىإ يطلب  38،27- 35الفقرات   ، واو 6/10المقرر  ب رذ يذكّ إو  - 2
، والمنظمة العالمية للملكيـة     علم والثقافة ، ومنظمة األمم المتحدة للتربية وال     الشعوب األصلية قضايا  المعني ب األمم المتحدة   

                                                   
 أن تجعل المنظمة العالمية للملكية الفكريةمن مؤتمر األطراف  طلب ،38-35 الفقرات او،و 6/10المقرر في   27

 . التابعة لالتفاقيةالمعلومات الخاصة بحماية المعارف التقليدية متاحة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
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لـسادس للفريـق    النتائج لالجتماع ا   حأن يتي ولتوثيق المعارف التقليدية     ةحتململمعالجة كلتا المنافع والتهديدات ال    ،  الفكرية

  .واألحكام المتصلة بها) ى(8العامل المعني بالمادة 
  تدابير وآليات معالجة األسباب: خطة عمل الستبقاء المعارف التقليدية  - دال

  واالبتكارات والممارساتالتقليدية المعارف الكامنة وراء تناقص

  ،ان مؤتمر األطراف
 والسـيما   ، الستبقاء المعارف التقليدية    العمل خطةصر  في عنا المحرز  التقدم   ب يحيط علما مع التقدير     - 1
بنـاء  بشأن   ،في خطة العمل مركزة على القسم هاء      المستقبلي   أن تكون أولوية العمل      ويقرر،  ‘دال ‘ و ‘باء‘العنصرين  

  ؛القدرات
منـة  معالجة األسـباب الكا لتدابير وآليات   حقيبة أدوات خاصة بها من       األطراف والحكومات على إنشاء      يحث  - 2
، على أساس ظروفها الوطنية الخاصة والفريـدة وعلـى أسـاس تنـوع          واالبتكارات والممارسات  التقليدية  المعارف وراء تناقص 

تبرز فيها  عن خبراتها    ريراهذه المجتمعات، وأن تقدم تق     من جانب     بالمشاركة الكاملة والفعالة    وذلك المجتمعات األصلية واإلقليمية،  
  ؛ ومن خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وبوابة معلومات المعارف التقليديةة الوطنيالتقارير خالل منالتدابير اإليجابية، 

 التمويل الالزم لوضع خطط عمل      إلى تقديم اآللية المالية لالتفاقية والمانحين المحتملين اآلخرين       يدعو    - 3
  ؛جي واستخدامه المستدامحفظ التنوع البيولوب ذات الصلة  المعارف التقليديةلإلبقاء على وطنية

 تقديم تقارير عن    إلى ،والمحلية والحكومات، بمشاركة من جانب المجتمعات األصلية      األطرافيدعو    - 4
إلبقاء على المعارف التقليدية في المجاالت المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مثـل        لالتدابير االيجابية   

  .ق أدناه على سبيل المثال ال الحصرالتدابير المذكورة في المرف
  المرفق

  .تعزيز نظم الرعاية الصحية التقليدية على أساس التنوع البيولوجي  )أ(
  . والتحدث بهاةي والمحلتعزيز إمكانيات تعلم اللغات األصلية  )ب(
  .السياحية المناسبة ثقافيا الرياضية والسياسات  )ج(
  .عات األصلية والمحلية وعن بيئاتهاالبحوث عن أساليب المعيشة لدى المجتم  )د(
  .)مثل التعاونيات ( األصلية والمحليةداخل المجتمعات بناء هياكل أعمال مناسبة ثقافيا  )ه(
مثـل  (وأنشطة ما بعد الحصاد الحصاد األساليب التقليدية للزراعة و تكنولوجيات تركز على   استحداث  )و(

  .)أنشطة الخزن وتحضير البذور
  .الدينية التقليدية/يةانات الروح المؤسسحياءإ  )ز(
شراف المجتمعات األصـلية    إتحت  فزيون،  التل مثل اإلذاعة والصحف ومحطات      ، إعالم لوسائنشاء  إ  )ح(

  .لقانون الوطنيوفقا لوالمحلية، وتغذيتها بالمحتويات التقليدية، 
، صـلية والمحليـة   المجتمعـات األ  ذلك، بالتشاور مـع إلى ومراتع طبيعية وما إنشاء مناطق محمية   )ط(

  .القانون الوطنيو يتمشىدارتها، بما إشراك هذه المجتمعات أيضا في إو
  .الشيوخالشباب و النساء وتجمع بين التي مبادراتال  )ي(
  .تقليديةالخدمات المنتجات وال فرص األعمال التي توفر الترويج لفتح  )ك(
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، يالطـب التقليـد  و ،رق التقليديـة بـالط ألغذيـة  ازيع تو وجمععلى زيز المؤسسات التي تشجع   تع  )ل(
  . التقليديةالموارد األخرىو

  .مناسبة ثقافيا للمجتمعات األصلية والمحليةومبادرات تنفيذ عداد مناهج تعليمية إ  )م(
  .تكفل لها التنمية المستدامة والمناسبة ثقافياالتي مبادرات المجتمعات األصلية والمحلية   )ن(

  معات األصلية والمحلية في عمل االتفاقيةاآلليات التشاركية للمجت  - هاء

  ،ان مؤتمر األطراف
 الوطنية لنقاط االتصال بشأن تشغيل الشبكات وتبادل المعلومات اتبناء القدرل حلقة عمل بعقد يرحب  -1

 16 إلى 14يتو من  التي عقدت في كحلقة وهى ال،والمجتمعات األصلية والمحلية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي
  ؛سبانيا وهولنداأ ي بمساندة سخية من حكومت،2006 كانون األول/ديسمبر

 من  المعني بالتنوع البيولوجي وغيره الدولي للشعوب األصليةالمنتدى بعمل يحيط علما مع التقدير  -2
 ايز مشاركته وتعز،فهم عمل االتفاقية بين المجتمعات األصلية والمحلية، لتعزيز ظمات المجتمعات األصلية والمحليةمن

  ؛ات االتفاقيةفي اجتماع
موارد الست لألمم المتحدة االخطارات و اللغات الرسمية إلى أن تترجم إلى علما بالحاجة يحيط  -3
  ؛خرى للمجتمعات األصلية والمحلية، حسبما يكون األمر مناسبا األالمعلومات

ستئماني  للصندوق اإلى التبرعإل والحكومات ومؤسسات وآليات التمويل ذات الصلة ، األطرافيدعو  -4
 وفقا لمعايير ، مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل اتفاقية التنوع البيولوجيهيلالعام للمساهمات الطوعية لت

 دال، للتمكين من 8/5 حسبما اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن في المقرر ،التمويل الطوعيةتشغيل آلية 
  مة؛مبادرة المهالاستمرار هذه 

 وفي تعاون ، والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة، حسبما يكون األمر مناسبا، األطرافيشجع  -5
 وآلية )CEPA( األمين التنفيذي، ضمن أمور منها من خالل المبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة مع 

 ذلك باللغات المحلية، وحسب االقتضاء، وسائل بديلة لتوصيل  على أن يستحدث، بما فيغرفة تبادل المعلومات،
بلغة واضحة عن المعارف التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وذلك المعلومات العامة 

 ، واألغاني،ةوأشكال متنوعة مواتية للمجتمعات مثل الفيديو، وتشمل التليفزيون واألشرطة الصوتية لإلذاعات المجتمعي
  ذلك بما في،لمحلية للمجتمعات األصلية واالفعالةو لضمان المشاركة الكاملة ،الدراما واألفالم/ والمسرح،والملصقات

 المجتمعات األصلية والمحلية في  مساندة، على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وفي الوقت نفسهالشبابالنساء و
  الخاصة بها؛عملية تطوير أدوات اإلعالم 

، ألمانةالموقع اإللكتروني لعلى ) ى(8مادة نعاش الصفحة المخصصة للإعادة إ مع التقدير يالحظ  -6
 ة بما في ذلك عدد من أدوات تبادليجاد مبادرات ذات صلإ بويرحب، بوابة معلومات المعارف التقليديةنشاء إو

مين ، وذلك على يد األلها المجتمعات األصلية والمحليةم تستعيمعانا في التكنولوجيا كإ األقل معلوماتاالتصال وال
  ؛التنفيذي

  : األمين التنفيذي ما يليإلى يطلب  -7
عـن أدوات   قليميـة   اإلقليمية ودون   اإلعمل  الحلقات  مزيدا من   أن يعقد، رهنا بتوافر الموارد المالية،         )أ(

، لمـساعدة   واستخدامه المستداملتنوع البيولوجي افظ  حبالصلة  ذات  ل المالئمة للمجتمعات بشأن المعارف التقليدية       االتصا
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، مع مراعاة الحاجة إلى تكيفها مع اللغـات         مها وتيسير إنشاء شبكات االتصال    المجتمعات األصلية والمحلية على استخدا    

  مدربين من المجتمعات األصلية والمحلية؛كشراالمحلية، وإل

 مثل  ،لفةير وترجمة آليات االتصاالت االلكترونية المخت     أن يواصل، رهنا بتوافر الموارد المالية، تطو        )ب(
 وإنشاء وصالت بالمبادرات ذات الـصلة القائمـة         ،وبوابة معلومات المعارف التقليدية   ) ي(8الصفحة المخصصة للمادة    

را عـن   وأن يقدم تقري   ،(Indigenousportal.com)" الشعوب األصلية  بوابة" مثل   على الويب الحالية والجديدة والقادمة،    
  التقدم المحرز إلى االجتماع القادم للفريق العامل؛

للمـادة   وعلى وجه الخصوص الصفحة المخصـصة        ،أن يرصد استخدام موقع االتفاقية على الويب        )ج(
ما في   والمجتمعات األصلية والمحلية ومنظماتها، ب     ،وبوابة معلومات المعارف التقليدية، وأن يتشاور مع األطراف       ) ي(8

 مثل المنتدى   ، التي تشارك في عمل االتفاقية     قليمية ذات الصلة،  ات الوطنية واإل   من المنظم  ب والنساء، وغيرها  ذلك الشبا 
 تقريرا إلى االجتماع القـادم      رفع لتحديد أية ثغرات أو عيوب، وأن ي       ،الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي     

  ات مع المجتمعات األصلية والمحلية؛ إقامة الشبكفيالتقدم المحرز عن للفريق العامل 
، معلومـات عـن     ف التقليدية ومن خالل وسائل أخـرى      ، من خالل بوابة معلومات المعار     تيحأن ي   )د(

ول األطـراف  لمجتمعات األصلية والمحلية في الـد  لمساندةاإلمكانيات والمصادر المحتملة للتمويل التي يمكن أن توفر ال  
 اإلعالم المناسبة، إلى المجتمعـات  ل ومن خالل وسائ،معلومات بلغات مناسبة وبسيطة   ، لنشر ال  وشبكات تلك المجتمعات  

  ، بما في ذلك مسألة الحصول وتقاسم المنافع؛)ي(8لمتصلة بالمادة األصلية والمحلية عن المسائل ا
فاقيـة  أن يوفر لنقاط االتصال الوطنية، في الوقت المناسب، وثائق االجتماعات التي تعقد بموجب االت               )ه(

 ؛ الست، من أجل تسهيل عملية التشاور مع المجتمعات األصلية والمحلية وفيما بينهاةبلغات األمم المتحد

مات الطوعية لتسهيل مشاركة المجتمعات     اهسمل العام ل  يصندوق االستئمان الأن يكثف الجهود لتعزيز       )و(
   عمل اتفاقية التنوع البيولوجي؛األصلية والمحلية في

ـ   ، جيم 8/5المقرر   وهو الطلب المعرب عنه في       إلى األمين التنفيذي،  ه   طلب يكرر  - 8  لجعـل   سعى أن ي
واألحكام المتصلة بها والفريـق     ) ى(8المفتوح العضوية المخصص للمادة     اجتماعات الفريق العامل بين الدورات      وثائق  
 لنظـام الـداخلي   ل وفقـا ،   أمكـن  نإأشهر قبل تلك االجتماعـات      لحصول وتقاسم المنافع متاحة ثالثة      المعني با العامل  

  .مثلي المجتمعات األصلية والمحليةلتسهيل المشاورات مع موذلك  ، التنوع البيولوجيتفاقية الالجتماعات في إطار
   لحماية )Sui Generis(إعداد عناصر لنظم فريدة   –واو 

  واالبتكارات والممارسات المعارف التقليدية 

  ،ان مؤتمر األطراف
التقليديـة  ألغراض هذا المقـرر، فـإن حمايـة المعـارف     "، التي تنص على أنه  8/5ة المقرر    بمقدم رإذ يذكّ 

  ، )"ي(8واالبتكارات والممارسات يجب تفسيرها وفقا ألحكام المادة 
علـى   واالبتكـارات والممارسـات   التقليدية لحماية المعارف عناصر النظم الفريدة  يأخذ في الحسبان    - 1

 بأنهـا تـوفر     ويعترف،  )UNEP/CBD/WG8J/5/6(ن الموضوع   عكرة األمين التنفيذي    النحو الذي طورت به في مذ     
 التقليديـة  لحمايـة المعـارف   عناصر مفيدة توضع في االعتبار حين تقوم األطراف والحكومات بإعداد النظم الفريـدة              

  لدى المجتمعات األصلية والمحلية؛واالبتكارات والممارسات 
 مراعاة أن تكون عملية إعداد النظم الفريدة الفعالـة أو اعتمادهـا أو         األطراف والحكومات إلى   يدعو  - 2

 الـصلة للمجتمعـات   ي القـانون العرفـي ذ  حسبان وأن تأخذ في ال،االعتراف بها ذات طابع محلي أو وطني أو إقليمي    
ت، مـن أجـل حمايـة        وأن يعترف بها أو أن تنشأ بالمشاركة الكاملة والفعالة لتلك المجتمعا           ،األصلية والمحلية المعنية  
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واحترام وحفظ وصون وتشجيع المعارف واالبتكارات والممارسات الخاصة بها، وفي الوقت نفسه ضمان التقاسم العادل               

  والمنصف للمنافع؛
 والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات ذات الـصلة إلـى تقاسـم            ، والحكومات ، األطراف يدعو  - 3

 االعتراف بها، وأن تقدم لألمين التنفيذي دراسات حالة موجزة وغير ذلك مـن              خبراتها في وضع وتطبيق نظم فريدة أو      
 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام الواردة فـي مـذكرة          حفظالخبرات التي تدعم عناصر النظم الفريدة ذات الصلة ب        

ـ األمين التنفيـذي     ممارسـات  ن وضـع عناصـر لـنظم فريـدة لحمايـة المعـارف التقليديـة واالبتكـارات وال                 ع
)UNEP/CBD/WG8J/5/6(، ؛بما في ذلك الوسائل الالزمة لضمان الموافقة المسبقة والمستنيرة  

 مـن خـالل بوابـة معلومـات     المستلمة توفير دراسات الحالة والخبرات     ي األمين التنفيذ  إلى يطلب  - 4
  المعارف التقليدية في آلية غرفة تبادل المعلومات لالتفاقية وغيرها من الوسائل؛

فـي  عن الموضـوع     )UNEP/CBD/WG8J/5/6( األمين التنفيذي تحديث مذكرته      إلى يطلب كذلك   - 5
واألحكام المتصلة بها في    ) ي(8 كيما ينظر فيها الفريق العامل المعني بالمادة         ،المستلمةضوء دراسات الحالة والخبرات     

  اجتماعه السادس؛
هـا  اعتماد وأالة التي يمكن وضعها  الفريدة الفع البلدان بين النظم الصلة الواضحة في كثير من     يالحظ  - 6

 المعـارف  تخـصيص  سوء استخدام وسـوء  نبجأو االعتراف بها وتنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع والحاجة إلى ت   
  . حاء7/6 على النحو الوارد في المقرر ،المجتمعات األصلية والمحليةلدى ممارسات ال والتقليدية واالبتكارات

  اصر مدونة سلوك أخالقيةعن    -زاي 
  :ن مؤتمر األطراف إ

 ناصر مدونة سلوك أخالقية مـن أجـل ضـمان          بالمسودة المتناولة بالمزيد من التنقيح لع      يحيط علما   - 1
احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المـستدام،               

  ؛مقرر الاي المرفق بهذحسبما هي ورادة ف
 والمنظمـات الدوليـة ذات      ، والمجتمعات األصلية والمحلية   ، الحكومات ويدعو  من األطراف يطلب    - 2

 بمشاورات، إلـى تقـديم تعليقـات         ذوي الصلة، بعد االضطالع، حسب االقتضاء،      الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين   
لفريـق  لر على األقل من االجتمـاع الـسادس         أشهصر، قبل ستة    ن المسودة المنقحة للعنا   عة إلى األمين التنفيذي     مكتوب

  ؛واألحكام المتصلة بها) ي(8العامل المخصص للمادة 
 األمين التنفيذي أن يحيل هذا المقرر إلى منتدى األمم المتحـدة الـدائم المعنـي بقـضايا                  إلى يطلب  - 3

  قية؛الشعوب األصلية وأن يلتمس التعاون في تطوير عناصر مدونة سلوك أخال
ع اآلراء والتعليقات المقدمة وأن يتيح التجميـع قبـل ثالثـة             األمين التنفيذي أن يجم    إلىأيضا   يطلب  - 4

   للنظر فيه؛واألحكام المتصلة بها) ي(8الفريق العامل المخصص للمادة ر على األقل من االجتماع السادس أشه
مـسودة   أن يواصل تطـوير      صلة بها واألحكام المت ) ي(8الفريق العامل المخصص للمادة     من  يطلب    - 5

  . فيها وإمكان اعتمادهاللنظر عاشرخالقية وأن يقدمها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الاألسلوك المدونة عناصر 
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 مرفقال

  احترام ] ضمان] [التشجيع على[مسودة عناصر مدونة سلوك أخالقية من أجل 
  حفظ ة فيما يتعلق ب األصلية والمحليالتراث الثقافي والفكري للمجتمعات

 المستدام التنوع البيولوجي واستخدامه 

المعنـي   األمم المتحدة الدائم لمنتدىة الثانية دور من تقرير ال9  و8  و 1 ياتالتوصالطلب الوارد في    ب ر يذكّ إذ[
ـ واو، ب  8/5 والمقرر   5، الفقرة   7/16دها مؤتمر األطراف بموجب المقرر      أي، التي   الشعوب األصلية قضايا  ب  صوصخ

حفـظ   يتعلـق ب قية لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية فيما   خالاألسلوك  العناصر مدونة   
  ؛ المتصلة بهاحكاماألو) ي(8عمل المادة  من برنامج 16مع مراعاة المهمة ، والتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

تشير إلى التـراث الثقـافي والفكـري        " التراث الثقافي والفكري  "رة   بأن عبا  ، ألغراض هذه المدونة   ،ينوه وإذ
ـ   بلمجتمعات األصلية والملحية، ويتم تفسيره داخل سياق االتفاقيـة،          والملكية الفكرية لدى ا     واالبتكـارات  ارفأنـه المع

تنـوع البيولـوجي   الحفـظ  بية التي تجسد أنماط العيش التقليدية المتـصلة         لحرسات لدى المجتمعات األصلية والم    والمما
  ، المستدامواستخدامه

االحترام الكامل للتراث الثقـافي والفكـري للمجتمعـات األصـلية           ] شجع على ي] [التشجيع على  يستهدف[وإذ  
  ، المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ ب ذي الصلةوالمحلية 

 شي مع التشريع الوطني لكل منهـا،      تم بشرط ال  تفاقية التنوع البيولوجي قد قامت،    ألطراف في ا  ابأن   وإذ يذكّر 
بحماية واحترام وصون المعارف واإلبتكـارات      ] إلى أقصى حد ممكن وحسب الحالة،     [من االتفاقية   ) ي(8لمادة  باإعماال  

التنـوع البيولـوجي    حفظ  ة ب ذات الصل أنماط العيش التقليدية    والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية التي تجسد        
 تطبيقها على نطاق أوسع بموافقـة  التشجيع علىو) ‘المعارف التقليدية ‘المشار اليها فيما بعد بعبارة      (تدام   المس واستخدامه
 تلك المعارف واإلبتكارات والممارسات، وتشجيع التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن اسـتعمال تلـك               حائزيوإشراك  

  ،المعارف واالبتكارات والممارسات
معارف التقليدية يقتضي أن تقيم قيمة مكافئة وتكميلية للمعرفة العلميـة الغربيـة، وأن        بأن احترام ال   يعترفوإذ  

 ذوي الـصلة ذلك هو أمر أساسي في سبيل تعزيز االحترام الكامل للتراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية   
  ، المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ ب

ر لحماية وحفظ واستبقاء استعمال المعارف التقليديـة، مثـل مـدونات الـسلوك     بأن أي تدبي  أيضا يعترفوإذ  
  األصلية والمحلية ولو تـم تـصميمه وتقديمـه          المجتمعات  أكبر بكثير من النجاح لو أيدته      قية، سيكون له فرصة   خالاأل

  ،]نفاذوقابلة لإل[بصورة مفهومة 
لألثـر الثقـافي   ، إلجراء تقييمـات   Akwé:Kon  الطوعية بأهمية تطبيق الخطوط اإلرشاديةكذلك يعترف وإذ

 المواقع المقدسة وعلى األراضي والميـاه       ، على المحتمل أن تؤثر  ، أو   حدوثها في المقترح  أعمال التطوير   بشأن  والبيئي  
  ، المجتمعات األصلية والمحليةدرجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةالتي 

درجـت علـى شـغلها أو       لى األراضي والمياه التـي      عية والملحية   جتمعات األصل مل ال حصوأن  ب ريذكّ وإذ[
 إلى جانب فرصة ممارسة المعارف التقليدية على تلك األراضـي           ، المجتمعات األصلية والمحلية   استعمالها بصفة تقليدية  

التنـوع  حفـظ  بتطوير االبتكارات والممارسـات المتعلقـة   تبقاء المعارف التقليدية، ول  والمياه، أمر له أهمية قصوى الس     
  ] ، المستدامالبيولوجي واستخدامه

ة التي تـستعملها المجتمعـات األصـلية والمحليـة        اللغات التقليدي ] وتطوير[ حفظ   أهميةوإذ يأخذ في الحسبان     
، بما في ذلـك التنـوع       ]المتعلقة بالمزارع [باعتبارها مصادر غنية للمعارف التقليدية بشأن األدوية والممارسات التقليدية          



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 79 
 

 اإليكولوجية الكاملة التي تم تقاسمها من جيـل  ، واألراضي والهواء والمياه والنظم   حيواناتالزراعي وتربية ال  ولوجي  البي
  إلى جيل؛

 المتعددة األبعاد التي تضم، علـى سـبيل المثـال ال            ائصه المفهوم الشامل للمعارف التقليدية وخص      يراعي وإذ
  30، والزمنية،]لروحيةا [ 29،  والثقافية28، النوعيات المكانيةالحصر،

ستراتيجيات والمعايير والتقارير والعمليات    ال والصكوك والبرامج وا    الدولية  الهيئات  في الحسبان  وإذ يأخذ كذلك  
 وال سيما في الحـاالت اآلتيـة إذا         ،نسجام بينها وتنفيذها على نحو متكامل وفعال      أهمية تحقيق اال  والمختلفة ذات الصلة    

  :كانت قابلة للتطبيق
  ؛)1966( لحقوق اإلنسان ة الدوليشرعةال  )أ(
  ؛)1989(لية بالشعوب األصلية والقب المتعلقة 169رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية   )ب(
  ؛)1992(اتفاقية التنوع البيولوجي   )ج(
  ؛)2014- 2005(للشعوب األصلية في العالم العقد الدولي الثاني   )د(
  31وب األصلية؛متحدة بشأن حقوق الشعإعالن األمم ال  )ه(
  ؛)2005اليونسكو (وحقوق اإلنسان المتعلق بقواعد السلوك البيئي  العالمي اإلعالن  )و(
  ؛)2001اليونسكو (لتنوع الثقافي المتعلق بااإلعالن العالمي   )ز(
 ؛2005 أكتوبر 20 المعتمدة في  الثقافي،عبيرالتتنوع أشكال اتفاقية حماية وتعزيز   )ح(

  )]2003اليونسكو  ( غير الماديتراث الثقافي الحماية اتفاقية[  )ط(
  ]:ييل ما] يعلن] [قد وافق على[

  1القسم 
  ]مقدمة] [الطبيعة والمدى[

بـشأن  [عطاء إرشاد إقية التالية هي عناصر طوعية ومقصود منها خالمدونة السلوك األ ] مسودة[إن عناصر     - 1
أو وطنيـة   أو  وضع مدونات سـلوك أخالقيـة محليـة         التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية ومن أجل        /األنشطة
 لتنوع البيولوجي احفظ  فيما يتعلق ب  [مارسات  واالبتكارات والم  التقليدية، لتعزيز احترام وصون وحماية المعارف       ]إقليمية

  ] واستخدامه المستدام
 2القسم 

  األساس المنطقي
ترام التـراث الثقـافي والفكـري للمجتمعـات     قية إلى تعزيز احخالاألسلوك ال هذه العناصر في مدونة     تهدف[  - 2

تسهم في تحقيق أهـداف  فهي  ،وبهذه الطريقة .  واستخدامه المستداملتنوع البيولوجيبحفظ ا األصلية والمحلية فيما يتعلق     

                                                   
 .على األساس المحلي/على أساس األراضيقائم   28
 .الثقافية األوسع نطاقا لدى شعب مامنغرس في التقاليد   29
 .يتطور ويتكيف ويتحول ديناميكيا مع مرور الزمن  30
 .2007أيلول / سبتمبر13على النحو المعتمد في الجمعية العامة لألمم المتحدة في   31
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ت واالبتكـارا التقليديـة  من اتفاقية التنوع البيولوجي وخطة العمل الخاصة بها الستبقاء واستعمال المعارف     ) ي(8المادة  

  .] األصلية والمحليةوالممارسات لدى المجتمعات 
األطـر   حـسين  أو تإنـشاء رشادا يساعد األطراف والحكومات علـى   إهذه العناصر مقصود منها أن تعطي       [  - 3

علـى  البحـوث   أو   طـوير تلعمال ا ألوال سيما   [التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية      /ألنشطةلالقانونية الوطنية   
 األصـلية  ، مع تمكين المجتمعـات ] المجتمعات األصلية والمحليةدرجت على شغلها بصفة تقليدية اه التي   األراضي والمي 

  .] من تعزيز احترام معارفها التقليدية وما يرتبط بها من موارد بيولوجية وجينيةوالمحلية
  تحذف الفقرة:  الخيار ألف
  نص جديد : الخيار باء

 األطـر   حسين أو ت  نشاءإوالحكومات على   ] في االتفاقية [ األطراف   ةساعدلمادا  رشإهذه العناصر مقصود منها أن تعطي       
عن طريق جهـات مـن بينهـا        [ التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية    /نشطةاأل] لجميع[القانونية الوطنية الالزمة    

 وأصحاب المصلحة المحتملين    ، والقائمون بتنمية القطاع الخاص    ، والمؤسسات األكاديمية  ،اإلدارات والوكاالت الحكومية  
أخرى تتم مشاركتها فـي  فاعلة  جهات وأيأو تطبيق مشروعات بحثية، وصناعات استخراجية، والغابات   /على وضع و  

 المجتمعـات   درجت على شغلها بصفة تقليدية    األراضي والمياه التي    على  البحوث  أو  تطوير  ال ألعمالوال سيما   ] [نهايةال
من تعزيز احترام معارفها التقليدية وما يرتبط بها من موارد          األصلية والمحلية   ن المجتمعات   األصلية والمحلية، مع تمكي   

  .] بيولوجية وجينية
 جميع الدول األطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع     قيام فيقية هذه خال أهداف عناصر مدونة السلوك األ يتمثل أحد [  - 4

ت حكومية أو غير حكومية، بالتعاون النشط فـي تعزيزهـا            سواء كان  ،ذات الصلة الدولية   وكذلك المنظمات    ،البيولوجي
ن بالتفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية وفي أعمال البحـث ذات الـصلة التـي            القائميوتفهمها وتنفيذها فيما بين     

دامه  واسـتخ  لتنوع البيولـوجي  احفظ  لممارسات ذات الصلة ب   واالبتكارات وا  التقليديةتشارك فيها بشكل محدد المعارف      
  .]احترام تلك المعارف]  علىتشجيعلل []لكفالة[، المستدام

  3القسم  
  المبادئ األخالقية

 فيمـا يتعلـق     ،التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحليـة     /قية اآلتية تنطبق على األنشطة    خالإن المبادئ األ  [  - 5
أو التي تجـري  إجراؤها  البحوث المقترحأو / وأعمال التطوير، بما في ذلك  واستخدامه المستداملتنوع البيولوجي احفظ  ب

درجـت علـى شـغلها أو       وعلى األراضي والمياه التي     [فعال على المواقع المقدسة والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة          
  .]] المجتمعات األصلية والمحليةاستعمالها بصفة تقليدية

  الخيار ألف
بحقوق المجتمعات األصلية والمحلية فـي      ] االعتراف] [تيسير[نها  إن المبادئ األخالقية الواردة أدناه مقصود م        - 6

 واسـتخدامه  لتنوع البيولـوجي احفظ  بالمتعلق  [التمتع والحماية والتحويل إلى األجيال المستقبلية لتراثها الثقافي والفكري          
  أو المحلية؛، وأنه طبقا لهذه المبادئ فإن اآلخرين ينبغي أن يشاركوا مع المجتمعات األصلية ]المستدام
  ءالخيار با

أن المجتمعـات   ومفـاده    ،ميبالمبدأ السا ] االعتراف] [تيسير[الواردة أدناه مقصود منها     ] األخالقية[إن المبادئ     - 6
حفـظ  بالمتعلـق   [األصلية والمحلية لها حق التمتع والحماية والتحويل إلى األجيال المستقبلية لتراثها الثقافي والفكـري               

، وأنه طبقا لهذه المبادئ فإن اآلخرين ينبغي أن يشاركوا مع المجتمعات األصـلية          ]واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي ا
  .أو المحلية



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 81 
 

  الخيار جيم
] لهـا حـق  [أن المجتمعات األصلية والمحليـة   ومفاده   ،السامي المبدأ   تقترحإن المبادئ األخالقية الواردة أدناه        - 6
ذات الـصلة بـالتنوع   [تهـا  ، أن تنقـل ثقاف    ذلـك في   رغبت إذا   ، المقدرة السائدة   وأن ذلك ينطوي على    32متع بثقافتها الت

 األجيال القادمة، وأنه على هذا األساس يـشجع اآلخـرون علـى المـشاركة مـع                إلى] البيولوجي واستخدامه المستدام  
  المجتمعات األصلية والمحلية؛

  :األصلية والمحلية قائمة على أساس ما يليالتفاعالت مع المجتمعات /من المرغوب فيه جدا أن تكون األنشطة
  المبادئ األخالقية العامة  –ألف 

  احترام التسويات الموجودة
ات على الصعيد الـوطني الموجـودة   تفاقوأهمية التسويات المتفق عليها تبادليا أو اال   ] بسيادة[يعترف هذا المبدأ      - 7

  . ترتيبات في جميع األوقاتنه البد من إيالء االحترام لتلك الأفي كثير من البلدان و
  الملكية الفكرية

 بـشأن الملكيـة الفكريـة ذات الـصلة          الدعاوى و ،ينبغي للشواغل الفردية والشواغل التي لدى المجتمعات        - 8
ف بهـا   ينبغي االعترا   واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي احفظ  بواالبتكارات والممارسات المتعلقة    التقليدية  بالمعارف  
قبـل بـدء    حـسب الحالـة،     أو المجتمعات األصلية والمحلية،     / في التفاوض مع حائزي المعارف التقليدية و       ومعالجتها
 حقـوق الملكيـة      ذلـك   الموجودة، بما فـي    حقوق لحائزي المعارف االحتفاظ بال    يسمحوينبغي أن   [التفاعالت،  /األنشطة

  .] الفكرية، باإلضافة إلى معارفهم التقليدية
  عدم التمييز

التفاعالت ينبغي أن تكون غير تمييزية، وأن تأخـذ فـي           /خالقيات والخطوط اإلرشادية لجميع األنشطة    إن األ   - 9
 المتصلة بصفة خاصة بشؤون المساواة بين الجنسين والمجموعات المغبونة من حيث المنافع             ،يجابيةالحسبان األعمال اإل  

  .أو التمثيل
  ]اإلفصاح التام/الشفافية[

بطبيعة ومدى وغرض أيـة     ] إلى أقصى حد ممكن   ] [بصورة كاملة [عات األصلية والمحلية    ينبغي إبالغ المجتم    - 10
 المرتبطة  ا وممارساته اوابتكاراتهالتقليدية   اقد تتضمن استعمال معارفه   التي  [تفاعالت مقترحة يقوم بها اآلخرون      /أنشطة

 المواقـع المقدسـة وعلـى       ، على ن تؤثر يحتمل أ  أو   تحدث في، ، والتي   ] [ واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي احفظ  ب
حسب القـوانين   و [ ]. المجتمعات األصلية والمحلية   درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      األراضي والمياه التي    

هذه المعلومات بطريقة تأخذ في االعتبار وتتفاعـل تفـاعال نـشطا مـع مجموعـة المعـارف                  ينبغي تقديم   ] ،الوطنية
  .ة التي لدى المجتمعات األصلية والمحليةوالممارسات الثقافي

  من جانب حائزي المعارف]  الحر المسبق عن علملالقبو[ ]الموافقة[
11 -  

  الخيار ألف
ثر تـؤ  يحتمـل أن أو فـي،   المستدام، التي تحدث  خدام والحفظ واالست  ،تفاعالت متعلقة بالتنوع البيولوجي   /إن أية أنشطة  

 المجتمعـات األصـلية     ]درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديـة       ياه التي   المواقع المقدسة واألراضي والم   [ ،على

                                                   
 .27اسية، المادة الحقوق المدنية والسيب الخاصالعهد الدولي   32
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] موافقة[مع  ] بقدر اإلمكان وكلما كان ذلك مناسباً     ] [ فقط[ على مجموعات محددة، ينبغي القيام بها        ثرتؤوالمحلية، والتي   

  ] .لاللتزامات الوطنية والدولية الموجودةوفقا [ات األصلية والمحلية المعنية مجتمعتلك الل]  عن علمالمسبق القبول الحر[
  الخيار باء

  .استعمال المعارف التقليدية إال بموافقة من حائزي المعارفعدم ينبغي 
  الخيار جيم

 على موافقـة هـذه   ]في أراضي المجتمعات األصلية والمحلية ومياهها[التفاعالت التي تحدث /ينبغي أن تحصل األنشطة  
ة بالنسبة إلى المواقع المقدسة والمواقع ذات األهمية الثقافية، باإلضافة إلى أنـه ينبغـي لهـا      المجتمعات األصلية والمحلي  

قرار واالعتراف باحتمال تردد المجتمعات األصلية والمحلية في تقديم المعلومات التي تسمح بتحديد المواقع المقدسـة                اإل
  .بشكل واضح

  االحترام
ر الشرعي عن ثقافة وتقاليد وتجارب المجتمعـات األصـلية          يونها التعب يجب احترام المعارف التقليدية على ك       - 12

 التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحليـة       ههذالقائمون ب حترم  يمن المرغوب فيه أشد الرغبة أن       و . والمحلية المعنية 
ـ ياتهـا، وأن    سالمة المجتمعات األصلية والمحلية ومبادئها األخالقية والروحية وثقافتها وتقاليدها وعالق           فـرض   واتجنب

ويتعين إيالء أهمية خاصـة فـي أيـة          . ة خالل الحوارات بين الثقافات    ي وإعطاء أحكام تقييم   ،مفاهيم ومعايير خارجية  
 األنواع والمعـارف    باإلضافة إلى تفاعالت يتم لما له عالقة باحترام التراث الثقافي ومواقع الطقوس والمقدسات،            /أنشطة

  .دسيذات الطابع السري والق
  الملكية الجماعية والفردية] حماية[

ـ  وينبغـي أن  . جماعيـة  يمكن امتالك موارد المجتمعات األصلية والمحلية ومعارفها بصورة فردية أو           - 13 سعى  ي
التفاعالت مع المجتمعات األصلية والفردية إلى فهم التوازن بين الحقوق وااللتزامـات الجماعيـة والفرديـة،               القائمون ب 

  .] م حق المجتمعات األصلية والمحلية في حماية تراثها الثقافي والفكري بشكل جماعي أو بأي شكل آخروينبغي احترا[
  التقاسم العادل و المنصف للمنافع

سـهاماتها فـي أيـة      إينبغي أن تحصل المجتمعات األصلية والمحلية على منـافع عادلـة ومنـصفة عـن                [  - 14
 ثريحتمل أن تـؤثر   أو  في،  جراؤها  إقترح  ي[ من معارف تقليدية     يرتبط به  بالتنوع البيولوجي وما      تتعلق تفاعالت/أنشطة
 المجتمعـات األصـلية     درجت على شغلها أو استعمالها بـصفة تقليديـة         المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي       ،على

اف اتفاقيـة التنـوع     وينبغي اعتبار تقاسم المنافع طريقة لتعزيز المجتمعات األصلية والمحلية وتعزيز أهـد            . ]والمحلية
  .] وفيما بينهاالمعنية اتمجموعالالبيولوجي، وينبغي أن يكون ذلك منصفا بين كل 

  الحماية
ـ    معقولة   االتفاعالت التي تندرج ضمن والية االتفاقية جهود      /ينبغي أن تبذل األنشطة     - 15  اتلحماية وتعزيـز العالق

  .وبالتالي تعزز أهداف االتفاقيةبين المجتمعات األصلية والمحلية المتضررة وبين البيئة 
  "]ال تسبب ضرراً"شامال مفهوم [ النهج التحوطي [

 وفي ديباجـة  33عالن ريو بشأن البيئة والتنميةإ من 15على النهج التحوطي الوارد في المبدأ    مجددا  التأكيد  مع    - 16
والثقافية المحتملة وتقييمها علـى معـايير       ينبغي أن تشتمل عملية التنبؤ باألضرار البيولوجية         ،اتفاقية التنوع البيولوجي  

  .]  والمحلية المعنية إشراكاً كامالومؤشرات محلية، وينبغي لها أن تشرك المجتمعات األصلية

                                                   
منشورات األمم  (1992حزيران /يونيو 14-3تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،   33

  .، المرفق الثاني1القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار : ، المجلد األول) والتصويبE.93.I.8المتحدة، رقم المبيع 
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  اعتبارات محددة   –باء 
17 -  

  الخيار ألف
 علـى شـغلها أو      درجـت التي  والمياه  األراضي  و[] والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة     [،االعتراف بالمواقع المقدسة  [

 لجزء لمنظمة العمل الدولية، ا    169لمعيار الدولي رقم    وفقا ل  [ ]34] [ المجتمعات األصلية والمحلية   استعمالها بصفة تقليدية  
  ]الثاني، األرض

 ومواقعها ذات القيمـة  ،يعترف هذا المبدأ بالصلة غير القابلة للتحول بين المجتمعات األصلية والمحلية ومواقعها المقدسة  [
 مـن معـارف   بهـا  وما يـرتبط  ]درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةواألراضي والمياه التي [لثقافية الكبيرة  ا

فـي  [األطـراف   ]  تـشجع  وينبغـي أن  [وتشجع   ].  أمور ال يمكن الفصل بينها     ها ومياه ها وأراضي هان ثقافات بأتقليدية و 
لمجتمعـات  لاالعتراف بحيازة األراضـي التقليديـة       [ات الدولية، على    اللتزاموا] الداخلي[وفقا للقانون الوطني    ] االتفاقية

التي هي أمـر جـوهري   ] والمواقع المقدسة[لى األراضي والمياه التقليدية عل  حصواألصلية والمحلية، بوصفها طريقا لل    
المياه ينبغـي عـدم   وغير المزدحمة بالسكان   واألراضي   . الستبقاء المعارف التقليدية وما يرتبط بها من تنوع بيولوجي        

درجت على شغلها أو استعمالها بـصفة  ولكن يمكن في الواقع أن تكون أراضي ومياه    [اعتبارها خالية أو غير مشغولة،      
  .] المحليةأو / المجتمعات األصلية وتقليدية

  الخيار باء
  ] األصلية والمحلية المجتمعاتدرجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةباألراضي والمياه التي [االعتراف 

التفاعالت المدرجة ضمن واليـة االتفاقيـة التـي    /تحديد المجتمعات األصلية والمحلية التي قد تتأثر مصالحها باألنشطة   [
  .] المجتمعات األصلية والمحليةدرجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةاألراضي والمياه التي ب تتطلب االعتراف

  دسة والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرةاالعتراف بالمواقع المق
 الحـصول علـى موافقـة المجتمعـات األصـلية والمحليـة للقيـام               التفـاعالت /مؤيدي أحـد األنـشطة    ينبغي على   

التفاعالت /و األنشطة ؤيدوينبغي أن يقبل م    . التفاعالت في المواقع المقدسة والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة        /باألنشطة
  .]ردد المجتمعات األصلية والمحلية في تقديم المعلومات التي تسمح بتحديد المواقع المقدسة بشكل واضحباحتمال ت

  لى الموارد التقليديةالحصول ع[
  الخيار ألف

وتنطبق ] ولكنها قد تشمل مصالح والتزامات فردية     [ما تكون مملوكة ملكية جماعية      ] كثيرا[إن الموارد التقليدية      - 18
 المجتمعـات   درجت على شغلها أو اسـتعمالها بـصفة تقليديـة         موجودة في األراضي والمياه التي      [يدية  على موارد تقل  

 مواردها التقليديـة    )أنظمة(نظام  نفسها طبيعة ومدى    بالمجتمعات األصلية والمحلية    ينبغي أن تحدد    و . ]األصلية والمحلية 
 المـستدام   خدام في سـبيل االسـت     ا جوهري اوارد التقليدية أمر  لى الم يعتبر الحصول ع  و .  العرفية ]لقوانينها[لقانونها  وفقا  

  .للتنوع البيولوجي وللبقاء الثقافي
  الخيار باء

 أن   وينبغي على البحـوث     .موافقة المجتمعات المعنية  إال ب لى الموارد التقليدية    عصول  حينبغي أال تتداخل البحوث مع ال     
  .]على ذلك الموارد عند اشتراط المجتمعات المعنية لىعصول حتحكم مسألة التحترم القواعد العرفية التي 

                                                   
 http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm. جزء الثاني، األرض، ال ILO 169انظر المعيار الدولي  34

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
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  الخيار جيم

   الموارد التقليديةعلىالحقوق 
أو /إن هذه الحقوق جماعية في طابعها ولكنها يمكن أن تشتمل على حقوق فردية وأن تنطبق على المـوارد الطبيعيـة و           

 المجتمعـات األصـلية     تعمالها بـصفة تقليديـة    درجت على شغلها أو اس    التقليدية التي تتحقق في األراضي والمياه التي        
 الموارد المعنيـة وفقـا   علىنفسها طبيعة ومدى نظام حقوقها      بوينبغي أن تحدد المجتمعات األصلية والمحلية        . والمحلية

ـ على االعتراف بالحقوق    عتبروي . قوانينها العرفية /لقانونها العرفي  ستدام  الموارد التقليدية عامال حاسما في االستخدام الم
  .للتنوع البيولوجي والبقاء الثقافي

   التعسفي أو إعادة التوطين التعسفيلترحيلعدم ا
بما في ذلـك البحـوث ذات        وأهداف االتفاقية مثل الحفظ،      ،التفاعالت المتصلة بالتنوع البيولوجي   /إن األنشطة [  - 19

درجت على شغلها أو استعمالها     لمياه التي   ل المجتمعات األصلية والمحلية من األراضي وا      ترحيسبب  تينبغي أال   الصلة،  
ـ وحيثما توافق تلك المجتمعات على ال . وبدون موافقة منها  أو باإلكراه   رية  جب، بطريق القوة ال   بصفة تقليدية  ل مـن  ترحي

ينبغـي تعويـضها عـن ذلـك        ، أي بموافقة منها،     درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      األراضي والمياه التي    
 أعـضاء   ترحيـل تفاعالت ينبغي أال تسبب     /ومن المرغوب فيه جدا أن أية أنشطة        35.مكانية العودة إ تأكيدا ب  عطاؤهاإو

 أو  خصوصا الشيوخ منهم والمعوقين واألطفال، من عائالتهم عن طريق القوة الجبريـة           و ،المجتمعات األصلية والمحلية  
  .]باالكراه
  (guardianship/custodianship)  التقليديةالحراسة/الوصاية

 اإليكولوجيـة وااللتزامـات     االتـصاالت الكاملـة بـين البـشر والـنظم         حراسة التقليدية ب  ال/وصاية ال تعترف  - 20[
تقليـديين  كحراس دورها التقليدي صون والمسؤوليات الواقعة على عاتق المجتمعات األصلية والمحلية، في سبيل حفظ و       

ـ  ،وبسبب ذلك [  . العرفية ا الروحية وممارساته  اعتقداته وم ا ثقافاته صون اإليكولوجية من خالل     لتلك النظم  ن التنـوع   إ ف
 فان المجتمعـات  ،ولذا .  ينبغي االعتراف به كأدوات رئيسية لحفظ التنوع البيولوجي، بما في ذلك التنوع اللغوي   ،الثقافي

 األراضي والميـاه التـي   شراكا فعاال في إدارةإاألصلية والمحلية ينبغي، متى كان األمر ذا صلة بالموضوع، أن تشرك     
 ويمكـن أن تنظـر   .] ، بما في ذلك المواقع المقدسة والمنـاطق المحميـة  درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية    

قع، بوصـفها   تالمجتمعات األصلية والمحلية أيضا إلى بعض األنواع أو النباتات أو الحيوانات باعتبارها مقدسة، وعليها               
لوجي، مسؤوليات الحفاظ على رفاهها واستدامتها، وهذا أمر ينبغي احترامـه وأن يؤخـذ فـي    حارسة على التنوع البيو  

  .]التفاعالت بما في ذلك البحوث/االعتبار في جميع األنشطة
  

                                                   
 ترحيل، ال يجوز مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة.  1، الفقرة 16المادة : 169ولية  منظمة العمل الدانظر   35[
ال يجوز أن يتم هذا  ، كتدبير استثنائيإذا اقتضى األمر ترحيل هذه الشعوب . 2. نية من األراضي التي تشغلها المعوبشعال

 ةالئمجراءات متنفيذ إال بعد إ ال تتم عمليات الترحيل تها، الحصول على موافقوعندما يتعذر. الترحيل إال بموافقتها الحرة والواعية
إمكانية تمثيلها بصورة  تتاح فيها للشعوب المعنية ، عند االقتضاء، تحقيقات عامة، بما في ذلكئح الوطنيةتنص عليها القوانين واللوا

. زوال األسباب التي قام عليها الترحيل أراضيها التقليدية بمجرد إلىالعودة في حق بال ،كلما أمكنتتمتع هذه الشعوب،  . 3. فعلية
في حال عدم وجود مثل هذا االتفاق، تمنح جراءات مناسبة إاتفاق أو من خالل ما يقرر بغير ممكنة حسب العودة إذا كانت هذه . 4

من غلها تش األراضي التي كانت ، على األقلوضعها القانوني، جودتها وتعادل في يأراضهذه الشعوب في جميع الحاالت الممكنة 
أن تتلقى  المعنية وفي الحاالت التي تفضل فيها الشعوب . اتها الحالية وتنميتها المستقبليةاحتياجالئمة لمواجهة وتكون مقبل، 

بهذه  ذين يتم ترحيلهم األشخاص اليمنح . 5. عينيا، فإنها تعوض على هذا النحو مع إعطائها ضمانات مناسبة أو نقديا اتعويض
 ].17المادة  .الطريقة تعويضا كامال عن أية خسارة أو ضرر يلحقان بهم بسبب الترحيل
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  التعويضأو / واالسترداد
قافاتهـا  ة على المجتمعات األصلية والمحلية وث     ضاريبذل كل جهد لتفادي أية تداعيات       ] يسلم هذا االعتبار بأن   [  - 21

 ومواردها  ، ومواقعها المقدسة وأنواعها المقدسة    ،]درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      واألراضي والمياه التي    [
امه المستدام، بما فـي     التفاعالت التي تؤثر عليها المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحفظه واستخد        /التقليدية من جميع األنشطة   

يالء االعتبار إلى االسـترداد أو      إة، ينبغي   ضاروفي حالة حدوث أية تداعيات      ] [.] ،[ائجها   المتصلة بها ونت   ذلك البحوث 
، بـين المجتمعـات األصـلية والمحليـة ومقتـرح هـذه              [].[التعويض المناسب، من خالل شروط متفق عليها تبادليا       

  .] التفاعالت/األنشطة
  إعادة التوطين

، في سبيل تسهيل اسـترداد المعـارف   لتسهيل إعادة توطين المعلوماتذل إن جهود إعادة التوطين ينبغي أن تب   - 22
  .التقليدية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العالقات السلمية
، بين المجتمعات األصلية    [  المستدام خدامتفاعالت الحفظ أو االست   / تفاقم أية توترات تسببها أنشطة     ينبغي تجنب [  - 23

ينبغي وضع آليات مقبولة وطنياً وثقافياً، لفـض  وعندما ال يكون هذا ممكناً،      [ .]نيةوالمحلية والحكومات المحلية أو الوط    
 مـع   ينبغي أيضا أن يتجنب أي فـرد يتفاعـل        و .] ، وفقا للتشريع الوطني    النزاعات والمظالم  تسويةالخالفات من أجل    

  .] بين المجتمعات األصلية والمحليةفيما  بما في ذلك الباحثين، المشاركة في النزاعات ،المجتمعات األصلية والمحلية
  مساندة المبادرات البحثية للمجتمعات األصلية

التـي  ينبغي إتاحة الفرصة للمجتمعات األصلية والمحلية حتى تساهم بنشاط في البحوث التي تؤثر عليهـا أو                   - 24
يات المتعلقة بالبحوث الخاصة بهـا،      تستعمل معارفها التقليدية المتصلة بأهداف االتفاقية، وتقرر بشأن المبادرات واألولو         

  . خاصة بها وتعزيز بناء التعاون والقدرات والكفاءةثية بناء مؤسسات بح ذلكوتدير هذه البحوث، بما في
  4القسم  

  المنهجيات
  المفاوضات بحسن نية

لتفـاوض  إن جميع من يشاركون في مدونة السلوك هذه يهاب بهم أن يتفاعلوا وأن يلتزموا رسـميا بعمليـة ا                    - 25
  .بحسن نية

  الطابع الثانوي وصنع القرارات
26 -    

  الخيار ألف
 علـى   ثرتـؤ التفاعالت المتصلة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك البحوث التـي           /إن جميع القرارات المتعلقة باألنشطة    [[

 المجتمعـات    تقليديـة  درجت على شغلها أو استعمالها بصفة     التي   واألنواع المقدسة واألراضي والمياه      ،المواقع المقدسة 
وافقة الحرة والمسبقة عن    مبما يتفق وال  [على أدنى مستوى ممكن     ] ،كلما أمكن ذلك  ،[األصلية والمحلية، ينبغي أن تجري      

، المجتمعـات األصـلية والمحليـة     الفعالة واالعتراف بمؤسـسات     ] الكاملة و [لكفالة تمكين المجتمعات والمشاركة     ] علم
  .] وأنظمة اإلدارةوإدارتها
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  الخيار باء

 على المستوى المناسب لـضمان      ،ة باألنشطة المتصلة بأهداف االتفاقية    التفاعالت الرسمية المتعلق  /األنشطةينبغي أن تتم    
 صـنع هياكـل  ن تعكس التفاعالت أ/األنشطةمع األخذ في الحسبان أنه ينبغي لهذه  ،فعالةالمشاركة والتمكين المجتمعات  

  .]والمحليةالقرار في المجتمعات األصلية 
  الشراكة والتعاون

ـ التفاعالت الساعية إلى عناصـر مـسودة مدونـة          /األنشطةجميع   الشراكة والتعاون    ينبغي أن ترشد    - 27 سلوك ال
  .ع البيولوجي والمعارف التقليدية المستدام للتنوخدام وكفالة االستصونخالقية، في سبيل مساندة واأل

  اعتبارات المساواة بين الجنسين
نساء المجتمعات األصلية والمحلية في حفـظ       الذي تلعبه   المنهجيات في الحسبان الدور الحيوي       أن تأخذ    ينبغي  - 28

والفعالة من جانـب النـساء علـى         ، مع التأكيد على الحاجة إلى المشاركة الكاملة        واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي ا
  .لبيولوجي، حسبما يكون األمر مناسباجميع المستويات في رسم السياسة وتنفيذ أنشطة حفظ التنوع ا

  يالنهج التشارك/المشاركة الكاملة والفعالة
 هذا المبدأ باألهمية القصوى للمشاركة الفعالة والكاملة من جانب المجتمعات األصـلية والمحليـة فـي             يعترف  - 29

  .ا عليهتؤثروالتي يمكن أن صلة بالتنوع البيولوجي وبالحفظ، التفاعالت المت/األنشطة
  طابع السرية

ينبغـي عـدم اسـتعمال      و . ، بمقتضى القوانين الوطنيـة    بع السرية في المعلومات والموارد     طا ينبغي احترام [  - 30
أو ] تجميعهـا [ عنها ألغراض غير التي تـم        اإلفصاحالمعلومات التي تعطيها المجتمعات األصلية والمحلية للباحثين أو         

حـسب   موافقـة جماعيـة،   أو  / تلك المعـارف و    حائزيموافقة   ثالث دون    حالتها إلى طرف  إ، وال يمكن    الموافقة عليها 
 وينبغي أن يراعـي  . السريةأو  / طابع السرية على المعلومات المقدسة و      ينبغي تطبيق  ،وبصفة خاصة  . ]مقتضى الحال 

قـد ال  ويم أجنبيـة   مفـاه قد تكون" الملكية العامة" التي من قبيل المفاهيمأن  مع المجتمعات األصلية والمحلية من يتعامل 
  .تدخل في نطاق البارامترات الثقافية لكثير من المجتمعات األصلية والمحلية

  البحث المسؤول
 مصدر المعارف التقليدية، ليـست      التي هي  )الشعوب( والشعب   ،واآلخرينإن أخالقيات التفاعل بين الباحثين      [  - 31

ليها الفرد، ولكنهـا أيـضا مـسؤولية الحكومـات     إالتي ينتمي أو الجمعية المهنية /هي فقط مسؤولية الفرد أو المنظمة و  
وينبغي احترام الحقـوق الثقافيـة وحقـوق    .  [أو األراضي /فاعالت والباحثين و  الت/الوطنية التي لها والية على األنشطة     

لثقـافي والمـواد    االتعبيرووسائل  واألفكار  لمجتمعات األصلية والمحلية، فيما يتعلق بالمعارف       عضاء ا الملكية الفكرية أل  
 فان جميـع اآلخـرين ينبغـي أن     ،لى ذلك وعالوة ع [ .]  المستدام خدامة بالتنوع البيولوجي والحفظ واالست    علقالثقافية المت 

، لمجتمعات األصلية والمحلية، فيمـا يتعلـق بالمعـارف        عضاء ا الملكية الفكرية أل  ] حقوق[الثقافية و ] الحقوق] [يحترموا
  ]]. المستدامخدامة بالتنوع البيولوجي والحفظ واالستعلقالثقافي والمواد الثقافية المت تعبير ووسائل الواألفكار،

القانون الدولي، وال يمكن تأويلها على أنها بديل أو تفـسير اللتزامـات    بموجب   قانوناهذه الوثيقة غير ملزمة     [  - 32
  ].األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي أو غيرها من الصكوك الدولية

  :ات من أجل المزيد من مقارنتها بالمبادئفقر
  االحترام المتبادل بين الثقافات[
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أسـاس   على   ، العالقات المتصلة بالبحوث    ذلك  بما في  ،التفاعالت من الوجهة األخالقية   /يتعين أن تقوم األنشطة     - 33
عمليـات صـنع     واحتـرام    احترام نظم معارف المجتمعات األصلية والمحلية التي تعد نظماً مكافئة وإن كانت مغايرة،            

واألراضـي والميـاه   [ المقدسة ا الروحية والمادية المتميزة مع مواقعها وعالقاتها واألطر الزمنية، واحترام تنوعه    القرار
يكـون  على مؤيـدي األنـشطة أن   دائما وينبغي  .  الثقافيةاتهوهوي] ،التي درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      

وع ة بـالتن  علقالمت[المواقع المقدسة   /ة واألماكن مقدس واألنواع ال  ،ةمقدس لألسرار والمعارف ال   ]حترامواال[ الحساسية   لديهم
ينبغي على مؤيدي األنشطة احترام الملكية الثقافيـة للمجتمعـات األصـلية والمحليـة              وعالوة على ذلك،     ]. البيولوجي

تعين أن يعترف السلوك األخالقي بأنه مـن المـشروع أن            وي  . المستدام خدامة بالتنوع البيولوجي والحفظ واالست    تعلقالم
مـا  لى المعـارف التقليديـة و     عصول  حتقييد ال ب] حاالت محددة [الحاالت  ] بعض[تقوم المجتمعات األصلية والمحلية في      

  .] ، باالستناد إلى أسس أخالقية وثقافيةتنوع البيولوجي والموارد الجينيةموارد اليرتبط بها من 
  ثلالمعاملة بالم

 أو تـشركها هـي   /التفاعالت التي تؤثر عليهـا و     /ألنشطةينبغي أن تستفيد المجتمعات األصلية والمحلية من ا       [  - 34
أو المـوارد والمعـارف   /و] ،درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديـة واألراضي والمياه التي    [ المقدسة   اومواقعه
 شكل معقول ومناسـب   /م بطريقة رة رد المعلومات المحصل عليها إليه     ضرو] ،ومن بالغ األهمية  [ . هاتمتلك التي   التقليدية

وهذا من شأنه أن يعزز عملية التبادل بين الثقافات ويعزز إمكانية وصول كل منهـا إلـى معـارف      . من الناحية الثقافية  
  ]. التآزر والتكاملأوجه  ز تعزيمن أجلاألخرى 
  ت واألمم األصلية الممتدة النطاق العائالت والمجتمعا-  والمحلية بالهياكل االجتماعية للمجتمعات األصلية االعتراف

. التفاعالت تأخذ مـسارها فـي سـياق اجتمـاعي         /لمجتمعات األصلية والمحلية، فإن جميع األنشطة     لبالنسبة    - 35
ية الثقافيـة دور    العملهذه  هي األوعية الرئيسية لنشر الثقافة، والدور الذي يؤديه الشيوخ والشباب في            " الممتدة"فالعائالت  
، ينبغي احترام الهيكـل     ومن ثم  . من جيل إلى جيل   ] المعارف واالبتكارات والممارسات  [ ويعتمد على نقل     ،كبير للغاية 
 بما يتوافق   ا ومعارفه ا لثقافاته المجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك احترام حق نقله         ل الهياكل االجتماعية /االجتماعي
 أفراد المجتمعات األصلية والمحلية، ال سـيما        ترحيلتفاعالت في   / أنشطة تتسبب أي وينبغي أال    . ا وأعرافه امع تقاليده 

قبولهم الحـر   [] مموافقته[ون  بداإلكراه و بالقوة أو    ب  من عائالتهم وهياكلهم االجتماعية،    ،الشيوخ منهم والمعاقين واألطفال   
  ].والمسبق عن علم

  دف التنوع البيولوجي  هبلوغ مؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو  -حاء 
  االبتكارات والممارسات  والتقليدية حالة المعارف: 2010لعام 

  ن مؤتمر األطراف،إ
 لالحتفـاظ  مفيـد حالة واتجاهات التنوع اللغوي وأعداد المتحدثين بلغات أصلية هو مؤشر واحد      أن   ب إذ يعترف 

 مؤشـرات   إلـى هناك حاجـة    بأن  ، و  غيره من المؤشرات   لة استخدامه مع  ها، وذلك في حا   عمالبالمعارف التقليدية واست  
  ،رف التقليدية وللتنوع البيولوجي تحديدا بالنسبة للمجتمعات األصلية والمحلية وللمعاكثرضافية تكون أإ

دمـاج  إ و 2010 هـدف عـام      بلـوغ  لرصد تنفيذ عملية     8/15 المقرر   ينص عليه طار الذي    اإل إلى ذ ينظر إو
  ،واضيعيةهداف في برامج العمل الماأل

 بأهمية المؤشرات النوعية والكمية لتقديم صورة أوسع نطاقا لحالة واتجاهـات المعـارف         يحيط علما   - 1
ستراتيجية وهدف التنـوع البيولـوجي لعـام        التقليدية وإلظهار حقائق المجتمعات األصلية والمحلية في إطار الخطة اال         

  ؛2010



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 88 

  
) ي(8لمـادة    ل المخـصص لمفتوح العضوية   عامل ا  باألعمال التي تمت تحت رعاية الفريق ال       يرحب  - 2
 الفريـق   العمل اإلقليمية والدولية للخبراء التي نظمهاحلقات ال سيما، و بها في اتفاقية التنوع البيولوجي  صلةمتالواألحكام  

ـ     التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي        العامل المعني بالمؤشرات   دود مـن   ، لتحديد عدد مح
تقيـيم التقـدم    من أجل    ،واالبتكارات والممارسات التقليدية  حالة المعارف   عن   لمفيدة والعملية والقابلة للقياس   المؤشرات ا 

  ؛2010ستراتيجية لالتفاقية وهدف التنوع البيولوجي لعام المحرز نحو تحقيق الخطة اال
التقليديـة  ين بشأن حالـة المعـارف       ضافيإاختيار ما ال يزيد عن مؤشرين اثنين        أنه ينبغي    ب يوصي  - 3

المتصلة بها  واألحكام  ) ى(8الفريق العامل المخصص للمادة     من جانب   ر  طادراجهما في اإل  إلواالبتكارات والممارسات   
  في اجتماعه السادس؛

ـ  ة السخي ة المالي مساندةسبانيا والسويد على ال   أحكومات النرويج و  يشكر بحرارة     - 4 ـ إ ة المقدم  هـذه   ىل
  ؛المبادرة

 الدوليـة للخبـراء بـشأن       بتقرير الندوة  بالمؤشرات المقترحة، الواردة في المرفق األول        يحيط علما   - 5
نمائية لأللفيـة، التـي نظمهـا المنتـدى      واألهداف اإل  ، واتفاقية التنوع البيولوجي   ،المؤشرات المتعلقة بالشعوب األصلية   

 2007 آذار/ مـارس  9 إلـى  5 مـن    ،بـالفلبين فـي بنـاو      الدولي للشعوب األصلية المعنـي بـالتنوع البيولـوجي        
)UNEP/CBD/WG-8J/5/8(؛  

 مع المجتمعات األصلية    شاور بالت ، أن تضع  إلى ذات الصلة  والحكومات والمنظمات    ، األطراف يدعو  - 6
حسب الطلب، مؤشرات وطنية عن حالة واتجاهات المعـارف التقليديـة واالبتكـارات             النشطة،  والمحلية، وبمشاركتها   

 بلـوغ  حسب االقتضاء، وذلك لتقييم التقدم المحرز نحو ،ت، وأن تختبر هذه المؤشرات على المستوى الوطني      والممارسا
 أن المرفـق    ويالحـظ ، وكذلك لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االسـتراتيجية،           2010 هدف التنوع البيولوجى لعام   

  هذه األعمال؛ ظر فيعند النمفيدة  أعاله  قد يوفر معلومات 5لفقرة المذكور في ا
، بالتـشاور  تزود األمين التنفيـذي  أن   إلى ذات الصلة  والحكومات والمنظمات    ، األطراف يدعو أيضا   - 7

، وحـسب الحالـة،     عـداد إمعلومات عن الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من        بمع المجتمعات األصلية والمحلية،     
لتقييم التقدم المحرز نحو    وذلك  لتقليدية واالبتكارات والممارسات،    اختبار مؤشرات وطنية عن حالة واتجاهات المعارف ا       

 ويـدعو أيـضا  ، وكذلك لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطـة االسـتراتيجية،   2010 هدف التنوع البيولوجي لعام    بلوغ
  ؛محلية مع المجتمعات األصلية والتشاور، بالفي التقارير الوطنية الرابعة  عن ذلكاإلبالغ إلىاألطراف 

 وأن يحيل هذا التجميع والتحليل      ،ةمستلم المعلومات ال  توافرم  يقيع و  األمين التنفيذي أن يجم    إلى يطلب  - 8
ـ ال واألحكـام ) ي(8 للمادة المخصص االجتماع السادس للفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية    إلى ،  بهـا صلةمت
   ألعماله المقبلة؛أساسك

واألحكام المتصلة بها أن يواصل     ) ي(8للمادة  المخصص  مل المفتوح العضوية     الفريق العا  إلىيطلب    - 9
 عن حالة واتجاهـات     لمفيدة والعملية والقابلة للقياس   العمل في اجتماعه السادس على تحديد عدد محدود من المؤشرات ا          

وهـدف  ة االستراتيجية لالتفاقية حرز نحو تحقيق الخط متقييم التقدم ال  ل وذلكالمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات،     
  ؛2010التنوع البيولوجي لعام 

قـضايا  المعنـي ب  األمم المتحـدة الـدائم      تدى مع من  يستمر في التنسيق   أن    األمين التنفيذي  إلى يطلب  - 10
، بشأن العمل المتعلق بالمؤشرات المتـصلة بالـشعوب األصـلية     المشترك بين الوكاالتدعمق ال األصلية وفري الشعوب  

  .نمائية لأللفيةفاقية التنوع البيولوجي واألهداف اإلوات
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  توصيات منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية    -طاء 

  إن مؤتمر األطراف،
المعنـي بقـضايا     األمم المتحدة الدائم     منتدىباستمرار التعاون الوثيق بين عمليات االتفاقية و      يرحب    - 1

حفـظ  تكاراتها وممارساتها المتعلقة ب   الشؤون المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية وبمعارفها واب      ، في   الشعوب األصلية 
  ؛واستخدامه المستداملتنوع البيولوجي ا

فـي عمـل   سهام منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية       إبيحيط علما مع التقدير       - 2
التابع التفاقيـة  ع الدولي لفريق الخبراء المعني بالنظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع          االجتما تنظيمه، وال سيما    االتفاقية

 2007 كانون الثـاني  / يناير 19لى  إ 17عقد في نيويورك من     نسان للشعوب األصلية، المن   وبحقوق اإل التنوع البيولوجي   
)UNEP/CBD/WG8J/5/INF/10(      منتـدى صلية الذي أعدته أمانـة ال     ، والتقرير عن المعارف التقليدية للمجتمعات األ 

  ؛)UNEP/CBD/WG8J/5/INF/12(الدائم 
م للمجتمعات األصـلية والمحليـة فـي    مهلى الدور الإ األمين التنفيذي أن يسترعي االنتباه      إلىيطلب    - 3

األمـم   منتـدى  مع على نحو وثيقيتعاون  ، وأن السنة الدولية للتنوع البيولوجيا باعتباره2010 سنةاألنشطة المتصلة ب  
وزيـادة  ، الستكشاف فرص ألنشطة مشتركة فيما يتعلق بتبادل المعلومات          لية األص لشعوبقضايا ا المعني ب المتحدة الدائم   

  .إرشاد من هيئة المكتب بالتوعية
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     نقل التكنولوجيا والتعاون9/14المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
  التعاون التكنولوجي والعلمياستراتيجية لتنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا و

 التكنولوجيـا والتعـاون   قـل المعني بن المخصص ينعمل فريق الخبراء التقني   ب يحيط علما مع التقدير     - 1
 األمـم تعاون مؤتمر ، باإلضافة إلى    2007أيلول  / سبتمبر 12 إلى   10الذي اجتمع في جنيف، من      العلمي والتكنولوجي،   

، لتنظـيم اجتمـاع     أسـبانيا  من حكومة    ة المقدم ة المالي مساندة المتحدة للبيئة، وال   ألمما والتنمية، وبرنامج    للتجارةالمتحدة  
  ؛فريق الخبراء

ـ ي لبرنامج العمل    لم التنفيذ الع  باستراتيجية يحيط علما   - 2  والتعـاون العلمـي     التكنولوجيـا نقـل   شأن  ب
أساس أولي ألنشطة ملموسة تقـوم بهـا   بهذا المقرر، وذلك ك مرفق  على النحو ال  التي أعدها فريق الخبراء     والتكنولوجي  

  ؛األطراف والمنظمات الدولية
 على الحاجة إلى التنفيذ الفوري لبرنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعـاون العلمـي                التأكيد عيدي  - 3

  والتكنولوجي؛
 وتحليـل   إلى األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بتجميع            يطلب  - 4

المعلومات والممارسات الجيدة عن عملية تبين أشكال التعاون بشأن العلم والتكنولوجيـا واإلبتكـار، والتكنولوجيـات،                
وعمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا واالتفاقات الحالية لنقل التكنولوجيا، وأن يجعل هذه المعلومات متاحـة مـن                 

  ؛تابعة لالتفاقيةخالل آلية غرفة تبادل المعلومات ال
  مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي

 بشأن )UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1(مذكرة األمين التنفيذي     بالدراسة المتضمنة في   يحيط علما   - 5
،  (CTI)  تكنولوجيا المنـاخ   مبادرة األخذ في الحسبان   مع ،(BTI) " تكنولوجيا التنوع البيولوجي   مبادرة" عداد إ إمكانيات
أن مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي ستسهل التفاعل المعزز مع األطراف التي لديها احتياجات محددة لبنـاء               ومراعاة  
التكنولوجيا، والمنظمات الدولية أو األطراف، أو المنظمات األخرى ذات الصلة، التي يمكن أن تـساعد علـى                 /القدرات

  ؛بناء القدرات ونقل التكنولوجيا
  :لتنفيذي القيام بما يلي، بالتعاون مع المنظمات الشريكة ذات الصلةإلى األمين ايطلب   - 6
 (BTI)تحديد خيارات األنشطة التي يجب إدخالها في مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولـوجي المتوقعـة       )أ(

  باإلضافة إلى هيكل مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي وتشغيلها وإدارتها؛
ستكمال قائمة معايير اختيار المؤسسة المستضيفة لمبادرة تكنولوجيا التنوع         القيام، حسب الضرورة، با     )ب(

  البيولوجي، مع مراعاة إمكانية استضافة أمانة االتفاقية لهذه المبادرة؛
وأن يقدم الخيارات وقائمة المعايير إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص السـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة فـي                  

  للنظر فيها؛اجتماعه الثالث 
 من الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الثالـث              يطلب  - 7

أن يستعرض الخيارات وقائمة المعايير المشار إليها أعاله بغية االنتهاء من إعدادها وتقديمها لنظر مؤتمر األطراف في                 
  اجتماعه العاشر؛
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  قوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا في سياق االتفاقية دور حبشأنالدراسة التقنية 
 دور حقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا في سـياق االتفاقيـة  بشأن  بالدراسة التقنية    يحيط علما   - 8

)UNEP/CBD/COP/9/INF/7(؛  
صول البلـدان   إلى األمين التنفيذي استكشاف خيارات المسار السريع للسماح بتمويل أسرع وح         يطلب  - 9

النامية على التكنولوجيات ذات الصلة التي تنتمي إلى الملكية العامة، والتي ال ينطوي على نقلها وتطبيقهـا أي مـسائل                    
  تتعلق بحقوق الملكية الفكرية؛

 فـي  والمنظمة العالمية للملكية الفكرية      والتنمية المتحدة للتجارة    األمم تعاون مؤتمر    مع التقدير  يالحظ  - 10
  ؛ أعاله8 المشار إليها في الفقرة  الدراسةإعداد

المبـادرات الدوليـة ذات     و  المنظمات يدعو من االتفاقية،    5 و   3 و   2، الفقرات   16 بالمادة   إذ يذكّر و  - 11
مزيد من البحوث عـن دور      والمنظمات غير الحكومية، إلى إجراء       البحوث على جميع المستويات،      مؤسساتوالصلة،  
  :مثل ما يلي سياق االتفاقية، في نقل التكنولوجيا يف الفكرية الملكيةحقوق 

تحليل أكثر تعمقا ألساليب االبتكار المستندة إلى مصادر مفتوحة، وكذلك الخيارات اإلضافية األخرى               )أ(
  لحقوق الملكية الفكرية؛

 المزيد من الدراسات التطبيقية حول مدى استعمال معلومات بيانات براءات االختراع فـي البحـث                 )ب(
  والتطوير في قطاعات مختلفة؛

المزيد من التحليل التطبيقي لنطاق ومدى تجميع براءات االختراع بشأن التكنولوجيات وما يرتبط بها                )ج(
من مواد بيولوجية أخرى التي تقدم مدخالت ضرورية لعمليات تطوير التكنولوجيا المرغوبة، وكيفية تعامل المستخدمين               

  لبلدان النامية مع تجميع براءات االختراع؛المتوقعين للتكنولوجيا في ا
قيام المنظمات الدولية ذات الصلة بمزيد من بحـث لالتجاهـات الـشاملة فـي تطبيـق المرونـات            )د(

  ؛(TRIPs)المنصوص عليها في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 
  نظم المعلومات

 نقـل  فـي آليـة رئيـسية   بوصفها ية غرفة تبادل المعلومات     آل تعزيز في بالتقدم المحرز    يحيط علما   - 12
 إلـى  ويطلب، بما في ذلك تقديم معلومات عن نظم سجالت براءات االختراع،  والعلميالتكنولوجيالتكنولوجيا والتعاون  

قـراص  األمين التنفيذي مواصلة العمل، بما في ذلك إعداد أدوات غير إلكترونية لنشر المعلومات، مثـل الكتيبـات واأل              
  المدمجة؛
  التعاون

األطراف على االشتراك في نقل التكنولوجيا والتعاون بشأن العلم والتكنولوجيا واإلبتكار فيمـا         يشجع    - 13
بين بلدان الجنوب، باإلضافة إلى استكشاف نماذج بديلة للتعاون الثالثي أو اإلقليمي أو متعدد األطراف، وذلـك كآليـات                

  لشمال والجنوب؛تكميلية ألنشطة التعاون بين ا
 على أهمية إنشاء التعاون أو تعزيزه مع العمليات ذات الصلة فـي االتفاقيـات والمنظمـات                إذ يشدد   - 14

 الدولية األخرى، بغية ضمان االتساق والمساندة المتبادلة، وتعظيم أوجه التآزر المحتملة، وتجنب اإلزوداجية في العمـل،     
  :لي إلى األمين التنفيذي أن يقوم بما ييطلب

تسهيل تبادل المعلومات الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، بمـا فـي              )أ(
  ذلك، حسب الحالة، من خالل آليات التشغيل التفاعلية؛
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مواصلة تبادل المعلومات عن األنشطة مع هيئات الخبراء األخرى ذات الصلة، مثل فريق الخبـراء                 )ب(

نولوجيا التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك مـن خـالل أفرقـة االتـصال            المعني بنقل التك  
  المشتركة التفاقيات ريو الثالث واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

استكشاف الخيارات لحلقات عمل مشتركة مع االتفاقيات األخرى حول التكنولوجيات ذات االهتمـام               )ج(
  شترك واألهمية المشتركة، على سبيل المثال؛الم

وخطة بالي االستراتيجية لمساندة التكنولوجيا وبنـاء       ) يونيب(التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة         )د(
  القدرات، بغية تحديد األنشطة التعاونية المحتملة وخيارات تحديد أوجه التآزر؛

  آليات التمويل
 تعبئة الموارد على نحو تام احتياجات األطـراف مـن البلـدان الناميـة               أن تعكس استراتيجية  يقرر    - 15

للحصول على التكنولوجيا ونقلها واحتياجاتها اإلبتكارية، وما يتصل بها من احتياجات بناء القدرات العلمية والمؤسسية،                
  من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية؛

اماتها المتعلقـة بالتمويـل ونقـل التكنولوجيـا     األطراف والحكومات األخرى على الوفاء بالتز حث  ي  - 16
، والتي أعيد التأكيد عليها في مؤتمر القمة العالمي، وذلك بتكثيف مساهمتها فـي نقـل           21بمقتضي جدول أعمال القرن     

اد  األطراف على تنفيذ التزاماتها بالكامل بمقتضي المـو        ويحثالتكنولوجيا والتعاون بشأن العلم والتكنولوجيا واإلبتكار،       
   من االتفاقية؛19 إلى 16من 

  : من مرفق البيئة العالمية القيام بما يلييطلب  - 17
تقديم مساندة إلى األطراف من البلدان النامية في إعداد التقييمات الوطنية لالحتياجات من التكنولوجيا                )أ(

  من أجل تنفيذ االتفاقية؛
 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من خالل       االستمرار في مساندة البرامج الوطنية الجارية لحفظ        )ب(

  تحسين الحصول على التكنولوجيا واإلبتكار ونقلهما؛
النظر في إمكانيات تقديم التمويل في إطار األنشطة التمكينية لتنظيم بناء القدرات، أينما تلزم، بـشأن                  )ج(

  :ما يلي، ضمن جملة أمور
  ؛تكنولوجيات الحفظ واالستخدام المستدام  )1(
  .أطر اإلدارة والتنظيم المتعلقة بنقل التكنولوجيا واإلبتكار  )2(

  المرفق
  بشأن استراتيجية للتنفيذ العملي لبرنامج العمل 

  نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي
  معلومات أساسيةأهداف و    - أوال

 19 إلى   16الجهود لمواصلة تنفيذ المواد من      أعدت استراتيجية التنفيذ العملي لبرنامج العمل لمساعدة وتسهيل           - 1
وتستكشف االستراتيجية عددا من السبل والوسائل الطوعية التي تهدف إلى إنـشاء نهـج              .  من اتفاقية التنوع البيولوجي   

ليـة  متماسك ومستدام لنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي، وفقا ألحكام االتفاقية، وااللتزامات الدوليـة والمح             
  .ذات الصلة

 للتنفيذ العملي لبرنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمـي  االستراتيجيةيحدد هذا اإلطار األنشطة      - 2
شـباط  /وقد اعتمد مؤتمر األطراف برنامج العمل في اجتماعه السابع الذي عقد في كوااللمبور في فبراير            . والتكنولوجي

 فضال عن األحكام ذات الصلة في االتفاقيـة،  19 إلى 16ادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ المواد       من أجل تحديد أعمال ه     2004
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عن طريق تشجيع وتسهيل نقل التكنولوجيات من البلدان المتقدمة النمو إلى البلدان النامية وفيما بـين البلـدان الناميـة                    

 مـن االتفاقيـة،   1، الفقرة 16وفقا للمادة و. واألطراف األخرى وتشجيع وتسهيل سبل الحصول على هذه التكنولوجيات     
ـ الثالثـة فإن التكنولوجيات ذات الصلة في إطار االتفاقية هي التكنولوجيات التي تسهم في تحقيق أهداف االتفاقية            ي، وه

 تلحـق ال و تـستخدم المـوارد الوراثيـة        التي أو   م واستخدامه المستدا  البيولوجي التنوع ذات الصلة بحفظ     تالتكنولوجيا
  . للبيئةة كبيراراأضر

، وتخفيـف حـدة   السكاني التغيرات العالمية مثل النمو نتيجة تحت ضغط هائل ومتزايد      البيولوجيويقع التنوع     - 3
 مـوارد  إلـى ، وتغير المنـاخ، والحاجـة   يالبيئ واإلجهاد الصالحة للزراعة والمياه،   األرض مساحات   وانخفاضالفقر،  

 التـصدي  واسعة النطاق مـن أجـل   بصورة الحديثة، إلىلوجيات، من التقليدية متجددة، ويتطلب ذلك توافر جميع التكنو  
 ذلـك نقـل     فـي ، بمـا     قـائم  وتكنولوجي علميتعاون   بالفعل   وهناك .الثالثةللتحديات المرتبطة بتنفيذ أهداف االتفاقية      

ـ   وضوح زيادة   إلىالحالية   ستراتيجيةاالوتهدف    .ضيق على نطاق    وخاصة ،التكنولوجيا  ةكفـاء اون وتعزيـز     هذا التع
  .وجب االتفاقيةم بوالتكنولوجي العلميوفعالية نقل التكنولوجيا والتعاون 

  م وتعريف نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجيو مفه    تحديد- ثانيا
 ناالعنـصر وهمـا    – الصالت الحيوية بين نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي       من الهام إدراك      - 4

، نـشاطا فعـاال إذا   ولن يكون نقل التكنولوجيا، وخاصة في سياق الهدف الثالث لالتفاقية     . اللذان يتناولهما برنامج العمل   
 باإلضافة إلى   تشاركية   ال يتجزأ من عملية صنع قرار        جزءا اتجاه واحد، ولكن يجب أن يكون        في أو   كان غير مستمر  

، الذي قد ينطوي على تطوير مشترك للتكنولوجيات الجديدة  ،  دى والمتكامل من التعاون العلمي والتكنولوجي الطويل الم     
ذات آلية رئيسية للبناء الفعال للقدرات أو تعزيزها فـي البلـدان الناميـة والبلـدان     قد يوفر أيضا على أساس التبادلية،    و

  .االقتصاد االنتقالي
ختلف بالـضرورة  ن آليات التعاون المطبقة، سوف تإن العملية الفعلية التي تؤدي إلى نقل التكنولوجيا، فضال ع        - 5

نوع التكنولوجيـا  ل وتختلف وفقا البلدان والثقافية التي تتفاوت بدرجة كبيرة فيما بين   االقتصادية –يةجتماعمع الظروف اال  
فوفات  بين خاليا مـص    تتحركوأن  ،  يدفعها الطلب و وتشاركيهمرنة   هذه العملية    من المطلوب أن تكون    ولذلكالمنقولة،  

  . التعاونية المحتملةواآلليات التكنولوجيات أنواع
 وتشير  ."الرخوة"و "الجامدة" االتفاقية كل من التكنولوجيات      إطار في كما يفهم عادة     يا التكنولوج مفهوميتضمن    - 6

ـ  أن حين   فينقل،   تُ التي األخرى المعدات المادية    أو الفعلية اآلالت إلى ت الجامدة عبارة التكنولوجيا   تة التكنولوجيـا   فئ
 إطـار  فـي " الرخوة" مثل هذه التكنولوجيات     غالبا ما تنقل  و .  الخبرة الفنية  التكنولوجية أو  المعلومات   إلى تشير الرخوة
، بما في ذلك من خالل البحوث المشتركة واإلبتكارات التي تنقـل األفكـار مـن     طويل المدى وتكنولوجي علميتعاون  

  .جات والعمليات والخدمات الجديدةمرحلة االختراع إلى مرحلة المنت
 أن، حيث ها واستخدام هايل نقل ه تس يوينبغ الحلول المحلية للمسائل المحلية    تحديد   ينبغيبرنامج العمل،   ل ووفقا  - 7

 نطاقا على الرغم مـن  األوسع محليا ولكنها تظل غير معروفة لمجتمع المستخدمين تطور ابتكارا غالبا ما األكثرالحلول  
  . بصورة سهلة نسبياًهاإمكانية نقل

اسـتقبال   علـى    أو التكنولوجيا   توفير تركز على تعزيز     كانت إذا وفقا لما    اإلستراتيجية األنشطةيز  ي تم ويمكن  - 8
التكنولوجيـات  التي تقوم بصفة رئيسية بتوفير أو تلقـي          البلدان   يوجد كثير من   حين   وفى . التكنولوجيات وتكييف ونشر 

 بعـض  فـي  واحد آن فيالبلدان الفردية قد توفر التكنولوجيات وتحصل عليها من الخارج         أن أساسا، فال بد من مراعاة    
 ة النمو والبلـدان الناميـة  م البلدان المتقدمن كل   فيالبيئات الممكنة ضرورية    أن  إلى   برنامج العمل    ويشير .حيانألا

ـ وبالتـالي  . البيولـوجي  التنوع  اتفاقيةألغراض ةبصورة مستدامو بنجاحكأداة لتشجيع وتسهيل نقل التكنولوجيات      ن إ ف
  . التكنولوجياتعند طرفي توريد وتلقي هاذاتخا تدابير يجب ي تغطأدناه المحددةاإلستراتيجية العناصر 
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 والتكنولـوجي  العلمي والتعاون   التكنولوجيانقل  ب المتعلق العمل   برنامج ذ تنفي ةإستراتيجي وأظهرت عملية إعداد    - 9

ـ    ح الفرص   من  االستفادة هي حقيقة نقل التكنولوجيا     أن غير   .منظموم   تطبيق نهج سلي   الحاجة إلى   يسبما تظهر، مما يعن
 حددت فيهـا    التي الحاالت   في  الصلة اتذ للتكنولوجيات   الفورير النقل   ؤخ ي أن ال يجب    اإلستراتيجيةتنفيذ  ضمناً أن   
نقـل  ال تمنـع     الـسياسات    يئـة  وب قانونيـة وال واإلدارية البيئة المؤسسية    وكانتلتكنولوجيا  نقل ا االحتياجات ل الفرص و 

  .يفهايالتكنولوجيا بنجاح وتك
  ة عند طرف التلقيينيمكتالبيئة ال    - ثالثا

 من خالل   لتكنولوجيامن ا  األولوية اتذتقييم االحتياجات    التكنولوجيات المتاحة،    على أساس معرفة مجموعة     - 10
، ويمكن القيام بذلك بالتعاون     أو اإلقليمي  الوطنيالمحلي أو    ى على المستو  متعددين لحة المص صحابأل تشاركيهعمليات  

  . الدوليةأو اإلقليميةمع المنظمات 
متـسقة  والتـي تكـون      التكنولوجيـا  ذات الصلة بنقل التكنولوجيا وتطبيق       السياسات واللوائح  وتنفيذ   تصميم  - 11

  . وواضحة لجميع الفاعلين المعنيينالتكنولوجيا نقل إلى مؤديةو
 أمـور  ضمن ، ضمانطريق عن  نقل التكنولوجياإلى ييؤد  ونظام حكم وإداري مؤسسي إطار وتنفيذ   يمتصم  - 12

 التنـسيق من خالل     المحتملين وذلك   التكنولوجيا ومقدمي مستخدمي مرهقا على    ئا عب اإلدارية تضع العمليات     أال ،أخرى
  . الفعالالداخلي

 نقاط االتصال الوطنيـة  مع كثبتعاون عن ال ب، تعملأن يمكن التي تعيين المؤسسات القائمة المالئمة   في النظر  - 13
 بحيث   مركزية بشأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها      تشاوركنقطة  غرفة تبادل المعلومات التابعة لها،      آلية  لالتفاقية و 

 االتصال  نقاطمالئم،   الوظيفة، حسبما هو     بهذه أن تقوم    ويمكن .إليهالرجوع  ا اآلخرين نييوالدول نيي الوطن نيمكن للفاعلي 
  . غرفة تبادل المعلوماتآلليةالوطنية 

 إلـى  ونقلهـا    التكنولوجيـا  على توفير الحـصول علـى        األجانب لتشجيع الفاعلين    حوافز استخدام   في النظر  - 14
  .المؤسسات العامة والخاصة المحلية

 العامـة الفعالـة   للمعلومـات  تآليا إنشاء ذلك عن طريق     في، بما    تطبيق نهج تشاركي   إلى مؤديةبيئة   توليد  - 15
   .والمشاركة العامة

  عند طرف التوريدة ينيمكتالبيئة ال    - رابعا
 معلومـات عـن التكـاليف    لكذ في، بما معلومات عن التكنولوجيات المتاحة، من خالل قنوات عديدة،   توفير  - 16

، وخـصوصا  الـخ ....  واالستدامة؛قدرات وموظفين وهياكل أساسية والمنافع والقيود المتوقعة، وما يلزم من       واألخطار
  ).أدناه خامسال القسم أيضاانظر  (تلك المتاحة على أساس قصير األجل

  .مدى قابلية التكنولوجيات المتوقع نقلها للتكيف عن تقييم مسبق إجراء  - 17
  . بناء الثقة– ألحكامها واالمتثالوفهم هذه اللوائح  للتكنولوجيات المتلقية البلدان في  باللوائح ذات الصلةالعلم  - 18
 لـضمان  لى أساسهاوالعمل ع لتكنولوجياالطرف المتلقي ل  لدى   بناء القدرات تتعلق ب احتياجات  أية   ب االعتراف  - 19

  .استدامة التكنولوجيا المنقولة
يـة   نقاط االتصال الوطنمع كثبتعاون عن ال ب، تعملأن يمكن التي تعيين المؤسسات القائمة المالئمة   في النظر  - 20

 بحيث   مركزية بشأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها      تشاوركنقطة  غرفة تبادل المعلومات التابعة لها،      وآلية  لالتفاقية  
، والتي يمكن أن ترصد وتتابع األنـشطة المبينـة فـي هـذه              إليهالرجوع  ا اآلخرين نييوالدول نيي الوطن نيمكن للفاعلي 
  . غرفة تبادل المعلوماتآللية االتصال الوطنية نقاطفة، حسبما هو مالئم،  الوظيبهذه أن تقوم ويمكن  .االستراتيجية
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 الصغيرة والمتوسطة لمؤسساتل، وخاصة مال ال رأسأسواق إلى الوصول عززت التي البرامج   تعزيز أو   وضع  - 21
بـدء   مـال    رأس رتوف التي مرافق تقديم القروض صغيرة الحجم       إنشاء طريق عن    للتكنولوجيا، مثال  المتلقية البلدان   في

  .األداء ضمانات أو/وم الرهن ي تقدأو المشاريعتجميع  وأ التشغيل
 تقـدم  التـي  واآلليـات  استخدام التدابير فيالنظر مع مراعاة الدور المهم للقطاع الخاص في نقل التكنولوجيا،      - 22

  :ى سبيل المثال، علالدولي للقطاع الخاص لتعزيز نقل التكنولوجيا ذات الصلة، وفقاً للقانون زحواف
ـ  اتاالعفـاء ن الضرائب المحلية بـشأن      ي قوان في الموجودة األحكام تعديل أو   خداماست  )أ(  أو يةبيضرال

 تعمل على نقـل التكنولوجيـات       كي القطاع الخاص    لشركات حوافز مالئمة    قديمت بغية   نشطة خيرية أألغراض   تأجيلها
  ؛  بناء القدراتأنشطةذات الصلة وما يتصل بها من 

ـ      الـضريبية  اتعفاءاالمع   المتعلقة باألهلية  اإلرشادية الخطوط   تعديل  )ب( أو  ثوالموجهـة نحـو البح
المـوارد الجينيـة لتنفيـذ    في مجال البحوث التي تستخدم  القطاع الخاص العاملين في للفاعلين توليد حوافز  بغية تأجيلها
 التكنولوجيـات  عن على النتائج والمنافع الناشئة يةاألولوتشجيع ودفع عجلة الحصول من باب       الخاصة ب  المالئمة اآلليات

  ؛االتفاقية من 19 من المادة 2فقرة ث وفقا للو البحتلكالبيولوجية الناتجة عن 
 ضـد   تـأمين  تعمل بمثابة     ضمانات على القروض   أو إعانات لى تحصل ع  يردصتلاات  إئتمان تطبيق  )ج(

  .ل التكنولوجيا لغرض االتفاقيةق نعلى يعملوا كيلقطاع الخاص  الفاعليعامالت الدولية بغية توفير حوافز ممخاطر ال
 بغية تـوفير    رهايتطووث  ولبحل مؤسسات العامة ال تحكم تمويل    التي خطوط اإلرشادية المبادئ وال  استعراض  - 23

جيهـات   التو ي وبصفة خاصة، قد تؤد    .التكنولوجيا ذات الصلة بشأن نقل   االتفاقية   وتوجيهات   أحكام إلتباعحوافز مالئمة   
 الناشـئة عـن التكنولوجيـات       والمنافع للنتائج   األولوية ودفع عجلة الحصول من باب       لتشجيع المالئمة   اآلليات تنفيذ   إلى

  .من االتفاقية) 2 (19ث، وفقا للمادة و البحهالبيولوجية الناتجة عن هذ
  .)أدناه سابعال القسم أيضا انظر (توفير التمويلحث المؤسسات ذات الصلة على   - 24

   التسهيلآليات    -خامسا
 التـي  صغيرة النطـاق  التكنولوجيات ذلك في، بما المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات ذات الصلة   ونشر   توليد  - 25

  :أخرى أمورطورت محليا عن طريق، ضمن 
  ذات الصلة؛ قواعد البيانات ز أو تعزيإنشاء  )أ(
بوابة مركزية لنقل التكنولوجيا والتعاون     بوصفها   قيةلالتفا ابعة الت  غرفة تبادل المعلومات   آليةتعزيز    )ب(

لية غرفة تبادل   آ ب وصل قواعد البيانات ذات الصلة     من برنامج العمل، عن طريق       2 للعنصر، وفقا   والتكنولوجي العلمي
  غرفة تبادل المعلومـات بـصورة أكبـر     آلية استخدام حسبما ما هو مالئم، وعن طريق        التبادلي، التشغيلو المعلومات

  ؛كمنهاج لالتصال
 عـن   فـضال  مثل المـواد المطبوعـة        غير القائمة على الويب لنشر المعلومات      األدوات استخدام  )ج(

  ؛ المدمجةاألقراص
  .معارض للتكنولوجيا وحلقات عمل تنظيم  )د(

 المجـاالت المختلفـة مثـل    فـي مالئمة الخبرة ال ذات  الحجـم متوسطةالمؤسسات والشبكات  أعمال  تشجيع  - 26
 أمـور  الشراكات عن طريـق، ضـمن    إنشاء في تساعد   أن يمكن   وعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي     المجم
 وتـسهيل  ،مـصاغة بوضـوح   تكـون    طلبات لنقل التكنولوجيـا      إلى للبلدان   األولوية االحتياجات ذات    تحويل :أخرى

  . التمويلمرافق إلىول  وتسهيل الوص،المفاوضات القائمة على الحقائق المتعلقة باتفاقات النقل
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، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة وبمساعدة فريق الخبـراء المعنـي بنقـل التكنولوجيـا،        القيام  - 27

، بما في الموجودة في اتفاقات أخرى نقل التكنولوجيـا  شروط/ أحكامأواتفاقات نقل التكنولوجيا القائمة بتجميع وتحليل  
 مثل االتفاقات التعاقدية المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية ومـا يـرتبط         إلقليمية أو الثنائية،  ذلك االتقاقات التجارية ا   

وقد يشتمل هذا التجميع والتحليل أيـضا  . بها من معارف تقليدية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها     
توجيهـات  ياسية لنقل التكنولوجيا والتي يمكن استخدامها لوضع        الشروط الق /األحكام/على النماذج الموجودة في االتفاقات    

  .شروط نقل التكنولوجيا/أحكام/أفضل الممارسات بشأن تطبيق اتفاقات/ الجيدةت قد تعمل بمثابة مرجع للممارسادولية
تتضمن الوكاالت الحكوميـة، والمؤسـسات العامـة والخاصـة           أو شبكات /و كات تعاونية ارشتشجيع إعداد     - 28

بحوث، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المـصلحة الـوطنيين              لل
 فيما بين بلدان الجنوب والنماذج البديلة للتعاون الثالثي أو اإلقليمي أو المتعدد األطراف،            والمحليين، بما في ذلك التعاون      

  :من خالل عدة وسائل منها
 فيما بين مؤسسات البحوث في البلدان النامية، مثال من خالل إنـشاء             حادات للبحوث تامساندة إنشاء     )أ(

  وعمل شراكات لبراءات االختراع أو وكالء تسويق الملكية الفكرية؛
بين الجامعات ومؤسسات البحوث األخرى في البلدان المتقدمـة         العلمي والتكنولوجي   تعزيز التعاون     )ب(

برامج للتبادل األكاديمي والسيما على المستوى العالي والتالي لدرجة الـدكتوراه باإلضـافة             ة، بما في ذلك إنشاء      والنامي
إلى برامج أخرى من شأنها أن تعزز سهولة تنقل الباحثين ووضع برامج للحصول على درجة الدكتوراه فـي البلـدان                    

، علـى   ترتيبات توأمـة  ل إنشاء وتمويل    من خال النامية، والوصول إلى البنية األساسية للبحوث واإلبتكارات وإنشائها،         
  ؛سبيل المثال
تشجيع التفاعل بين الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب األخرى فضال عن مؤسـسات البحـوث                )ج(

تحالفات أو مشاريع مـشتركة أو شـراكات بـين    والتطوير من ناحية والقطاع الخاص من الناحية األخرى، من خالل      
  ؛القطاعين العام والخاص

مساندة وجود تعاون تكنولوجي طويل األجل بين الشركات الخاصة في البلدان المتقدمة النمو والبلدان                )د(
النامية بما في ذلك التمويل المشترك للمؤسسات المحلية التي ال تمتلك إال قليال من فرص الحصول أو ال تمتلك فـرص                     

  ؛برامج المواءمة لالستثمار طويل األجل، من خالل، مثال، إنشاء وتعزيز ما يسمى
 الموجودة في االتفاقيات والمنظمات الدولية األخـرى بغيـة          التعاون مع العمليات ذات الصلة    إنشاء أو تعزيز      - 29

  : وتجنب ازدواج األعمال، إلى أقصى حد ممكنأوجه التآزرضمان االتساق والمساندة التبادلية وزيادة 
 المعلومات الوطنية واإلقليمية والدولية بآليـة غرفـة          الخاصة بتبادل  وصل النظم القائمة ذات الصلة      )أ(

  تبادل المعلومات، بما في ذلك مثال، وحسبما هو مالئم، من خالل آليات تعمل تبادليا؛
 بشأن األنشطة مع الهيئات المعنية باألمر من الخبراء مثل فريق الخبـراء             تبادل المعلومات مواصلة    )ب(

اقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وكذلك مـن خـالل أفرقـة االتـصال       المعني بنقل التكنولوجيا في ظل اتف     
  المشتركة التابعة التفاقيات ريو الثالث واالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي؛

 مع االتفاقيـات األخـرى عـن التكنولوجيـات ذات      حلقات عمل مشتركة استكشاف خيارات لتنظيم    )ج(
  ركة؛األهمية والصلة المشت

لمـساندة  خطة بالي اإلستراتيجية    التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة الستكشاف طبيعة ونطاق            )د(
  . بغية تحديد األنشطة التعاونية المشتركة وخيارات تحقيق التضافر الممكنة وبناء القدراتاالتكنولوجي
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   البيولوجيدور األبطال وإمكانية إنشاء مبادرة تكنولوجيا التنوع    - سادسا
 أن تلعب دورا هاما في تشجيع ومساندة التنفيذ         كأبطال لنقل التكنولوجيا  يمكن لألطراف والمنظمات التي تعمل        - 30

 وبرنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي، ال سيما إذا وضـعت              19 إلى   16الفعال للمواد   
 بلدا مـن البلـدان   23 من قبل   1995، فإن مبادرة تكنولوجيا المناخ التي أنشئت عام          وعلى سبيل المثال    .آليات تنافسية 

الوكالة الدولة للطاقة واللجنة األوروبيـة لمـساندة تحقيـق          /األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي       
ر المناخ، تشير إلى الدور المفيـد لمثـل هـذه           األهداف المتعلقة بالتكنولوجيا في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي         

مبادرة مماثلـة  ’ويمكن أن يكون إنشاء   . االشبكة المكونة من األبطال في التنفيذ الفعال لألحكام المتعلقة بنقل التكنولوجي          
وتظل عـدة    . ية مفيدا ومحبذا إذا كانت المبادرة تسهم بفعالية في تنفيذ اإلستراتيجية الحال           ‘لتكنولوجيا التنوع البيولوجي  

أسئلة بدون إجابات، بما في ذلك أسئلة عن االحتياجات من التمويل والمجموعة المحتملة من األنشطة وأسـئلة األخـرى     
  36.حسبما حددت في التقرير الذي أعده األمين التنفيذي كي ينظر فيه االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

ل مساهمة مقدمة من المشاريع أو األفـراد أو المنظمـات غيـر              ألفض جائزة للتنوع البيولوجي  ويمكن تقديم     - 31
، بمـا فـي ذلـك أفـضل     2010الخ لتحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام ) ...بما في ذلك الحكومات المحلية  (الحكومية  

مارسـات  وتسلط الجائزة الدولية الضوء علـى الم       . الممارسات المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي      
  ).مع إدخال تعديالت عليها حسبما هو مالئم(السليمة الجيدة ذات الصلة والتي يمكن لآلخرين إعادة تنفيذها في المستقبل 

  آليات التمويل    - سابعا
بعد عقد من االعتراف المتواصل بالحاجة المستمرة للنقل الفعال للتكنولوجيـات ذات الـصلة بحفـظ التنـوع                 - 32

دامه المستدام أو استخدام الموارد الجينية والتي ال تلحق أضرارا كبيرة بالبيئة، بما في ذلك التكنولوجيا                البيولوجي واستخ 
البيولوجية والتكنولوجيات التقليدية، فإن فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بنقل التكنولوجيـا والتعـاون العلمـي                

  :والتكنولوجي يتعجب من مالحظة ما يلي
  ل أغراض العديد من األنشطة واآلليات الموجودة لنقل التكنولوجيا على تنفيذ أهداف االتفاقية؛لم تشتم  )أ(
هناك نقص في التضافر بين آليات التمويل القائمة التي تكرس أعمالها لنقل التكنولوجيا من أجل تنفيذ                  )ب(

  االتفاقية؛
  .لبلدان فيما يتعلق بتنفيذ أهداف االتفاقيةلم تُعالج االحتياجات القائمة لفترة طويلة في العديد من ا  )ج(

مثل مرفق البيئة العالمية ومنظمات  متنوعة من آليات تمويل مستدامة       مجموعةومع التشديد على الحاجة إلى        - 33
  :التمويل الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات الخيرية الخاصة وغيرها، هناك حاجة إلى ما يلي

أن جمع التبرعات، مثال عن طريق تعبئة األنشطة الخيرية واستخدام معـارض             بش التفكير اإلبداعي   )أ(
  التكنولوجيا لتعبئة أموال بدء التشغيل؛

 مع اتفاقيات ريو واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على جميـع           تجميع االحتياجات من التمويل     )ب(
  المستويات؛
  ء القدرات والتدريب القائمة؛ في برامج بناإدماج وحدات نقل التكنولوجيا  )ج(
  . واالحتياجات الالحقة من التمويل داخل برامج التمويل القائمةإثارة جدول أعمال التنوع البيولوجي  )د(

 للقطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى وجـود وعـي بالتمويـل            مصادر التمويل المحتملة  عن  المعلومات  توليد    - 34
  .المتاح

                                                   
36   UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1.  
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  : أمور منهايجب توفير التمويل لجملة  - 35

  ؛تدريب العاملين في مجال نقل التكنولوجيا  )أ(
  عامالت؛م عن التكنولوجيات المتاحة فضال عن صكوك القواعد البياناتوتحديث إنشاء   )ب(
  .إنشاء مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي المقترحة  )ج(
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  ةتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيلمتابعة    9/15المقرر 
  ألطراف،إن مؤتمر ا

  ، 7/9 همقررب ريذكّ إذ
 بتعدد التقييمات دون الوطنية والوطنية واإلقليمية الجارية والمزمعة بشأن التنـوع البيولـوجي              وإذ يحيط علما  

  ، ومنهجياته ونتائجهةاإلطار المفاهيمي لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيوخدمات النظم اإليكولوجية التي تستند إلى 
 ومنهجياته ونتائجه علـى المـستويات     ةتشجيع تطبيق إطار تقييم األلفية للنظم اإليكولوجي      ية  على أهم  يشددإذ  و

 ، حسبما يكون األمر مناسبا، من خالل وسائل منها الجهود اإلضافية المتعلقة باالتصال والترويج،             الوطنية ودون الوطنية  
   لبناء القدرات في هذا الصدد،عاجلةأنه توجد حاجة على و

  الحاجة إلى الحفاظ على نظم إيكولوجية صحية لتجنب اآلثار السلبية لتغير المناخ، وإذ يدرك
 بقاعدة المعلومات الالزمة لإلدارة التكيفيـة       ات القرار يعنإجراء تقييم دوري إلمداد صا    إلى  حاجة  ال يالحظإذ  و

 هاخـدمات و ةي وتدهور النظم اإليكولوجي التنوع البيولوجضياعالمتعلقة بل اعموتشجيع اإلرادة السياسية الالزمة للقيام باأل  
   اإلنسان،لى رفاهوآثار ذلك ع
حيثما يكون األمـر    ،  ساندأن تشجع وت  إلى   المعنية والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يدعو  - 1

 فـي ذلـك،      الوطنية واإلقليمية ودون العالمية المتكاملة، بما      ةمن خالل آليات مختلفة، تقييمات النظم اإليكولوجي      مناسبا،  
بتقييمات التنوع البيولوجي ذات      المتعلقة خبراتاألطر وال  تستند إلى حيثما كان ذلك مناسبا، سيناريوهات االستجابة التي        

  ؛ةتقييم األلفية للنظم اإليكولوجي مثل ،الصلة
 وأصحاب المصلحة والمجتمعات األصلية     ،المعنية والمنظمات   ، والحكومات األخرى  ، األطراف يدعو  - 2

ما يلي عند تصميم التقييمات المحلية أو الوطنية أو دون العالميـة المتكاملـة، حيثمـا     مراعاة   فيإلى أن تنظر    محلية  وال
  : مناسباًاألمريكون 

 المحليون والوطنيون، والمجتمعات األصـلية      ات القرار يعنإشراك أصحاب المصلحة، بمن فيهم صا       )أ(
  والمحلية في التقييم؛

، بما في ذلـك الخـدمات   ةتقييم األلفية للنظم اإليكولوجي  والنتائج الخاصة ب  المفاهيمي  اإلطار  المبادئ و   )ب(
  األهداف اإلنمائية لأللفية؛تحقيق التي توفرها النظم اإليكولوجية، وذلك كمساهمة في 

  حالة البيئة البحرية ونتائجه؛ل للتقييم العالمي اإلطار المفاهيمي  )ج(
 المجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك تلـك  قدمتهاالة الموثقة التي    دراسات الح  إدراج أهميةمدى    )د(

 التقليديـة غيـر الـسوقية للتنميـة المـستدامة للـنظم       المنافعالدراسات التي تسلط الضوء على القيم االقتصادية وأيضاً  
  ؛ةاإليكولوجي
مية القدرات بين المشاركين وأصحاب      لتن ةلتقييمات، مثل تقييم األلفية للنظم اإليكولوجي     لالقيمة المعينة     )ه(
  المصلحة؛
ـ         )و(  الماضـية   العامـة ثوفائدة توفير، حيثما يكون ذلك ممكناً، الوصول الحر والمفتوح لكل نتائج البح

التنوع البيولوجي، وذلك وفقاً للتـشريعات الوطنيـة   المتعلقة بوالحالية والمستقبلية، والتقييمات والخرائط وقواعد البيانات      
  ية؛ والدول

ـ معلومات  البيانات و الع وإدماج   متماسكة لجم ية  قياسمواصلة إعداد نماذج     مساندة أهميةمدى    )ز(  ةالمتعلق
  ؛  في المستقبللتقييمات والتحليالتلالتنوع البيولوجي ب
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  :المعنية إلى أن والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافيدعو  - 3
ـ  معلومـات  البيانـات و التاحة ئل إوسا تحسين إلى مواصلةالحاجة  تحيط علما ب    )أ( التنوع ذات الـصلة ب

  البيولوجي وقابليتها للتبادل؛
 بين الجهود الجارية بغرض التحويل الرقمي للبيانات فـي صـورة          رآزالتوتعزز   ،تساهم في  و تساند  )ب(

الستخدام هـذه البيانـات   ألدوات التحليلية ومواصلة إعداد اإتاحة البيانات واألدوات التحليلية على نطاق واسع،       و،  يةقياس
  واإلدارة؛ ةألغراض السياس

  :ة والخبرات المتعلقة به عند إعدادتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيتنظر في إطار   )ج(
ية السـتعراض   للخطـوط اإلرشـاد    االتفاقية وذلك وفقاً     في إطار استعراضات متعمقة لبرامج العمل       )1(

، بما في ذلك تحليل للمدى الذي تتطـرق بـه   8/15لمقرر  الثالث بافي الملحق االتفاقية المتضمنة في إطار برامج العمل   
  ؛ةبرامج العمل هذه لخدمات النظم اإليكولوجي

، بما في ذلـك توسـيع نطـاق غايـات وأهـداف             2010 لما بعد عام     ستراتيجيةااللخطة  مراجعة ا   )2(
  ؛ومؤشرات اإلطار

ـ     أن تستخدم   إلى   األطراف والحكومات األخرى     يدعو  - 4  بالكامـل   ةإطار تقييم األلفية للنظم اإليكولوجي
لتنـوع البيولـوجي،   ل الوطنيـة  هاوخطط عملستراتيجيتها  ا حين تستعرض وتراجع وتنفذ       المتعلقة به ونتائجه   خبراتالو

  نمائية، حسبما يكون ذلك مناسباً؛ستراتيجيات التعاون اإلاوخطط التنمية ذات الصلة، و
 12/3 مـن التوصـية   3دة في الفقرة   يواصل االضطالع بالمهام المحد   أن   األمين التنفيذي    إلى يطلب  - 5

  حسب الضرورة؛لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، الصادرة عن ا
 ة العالميـــة لمتابعـــة تقيـــيم األلفيـــة للـــنظم اإليكولوجيـــســـتراتيجيةاالب عتـــرفي  - 6

)UNEP/CBD/COP/9/INF/26(     المعارف، وتشجيع التقييمات دون العالمية، وتشجيع      في  جوات  لفلالتي تهدف للتطرق
 والحكومـات  ، األطـراف  ويـدعو  ه،بوالترويج المتعلق    ومنهجياته ونتائجه    ةتطبيق إطار تقييم األلفية للنظم اإليكولوجي     

ـ  إلـى  ويطلـب  والمجتمعات المحلية واألصلية وأصحاب المصلحة، ،المعنية والمنظمات   ،األخرى أن ذي  األمـين التنفي
  ؛ا على نحو نشط في تنفيذهيساهموا

اآللية (التنوع البيولوجي   في مجال    العلمية   للخبراتبنتائج عملية التشاور حول آلية دولية        يحيط علما   - 7
  ؛)UNEP/CB/COP/9/INF/34( ) التنوع البيولوجيفي مجالالدولية للخبرة العلمية 

تفاقيـة التنـوع   لعالقة إلى مـصالح مـن بينهـا ا       ية محسنة، با   الحاجة إلى معلومات علم    إذ يالحظ و  - 8
 بالتنوع البيولوجي بغية تعزيز دور الهيئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتقنيـة              المتعلقةالبيولوجي واالتفاقيات األخرى    

برمـه  أذي   ال ق باالتفا يرحب بالتنوع البيولوجي،    المتعلقةوالتكنولوجية والهيئات االستشارية العلمية واالتفاقيات األخرى       
صـحاب  ألالمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن عقد اجتماع حكومي دولي مخـصص مفتـوح العـضوية            

حول التنـوع البيولـوجي وخـدمات        ةواجهة بينية دولية فعالة بين العلوم والسياس      للنظر في وضع    المتعددين  المصلحة  
  UNEP/CBD/COP/9/INF/37/Rev.1مقتـرح فـي الوثيقـة    ومها المفه، والتي يرد   اإلنسان  ورفاه ةالنظم اإليكولوجي 

 ويشجع أيـضا    المناسبين في مجالي العلوم والسياسة لحضور هذا االجتماع،       خبراء  ال توافر األطراف إلى ضمان     ويدعو
  مشاركة خبراء من مختلف المناطق والتخصصات؛

نفيذ االتفاقيـة أن ينظـر، فـي        تالستعراض   إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص        يطلب  - 9
، بمـا  اجتماعه الثالث، في النتائج التي توصل إليها االجتماع الحكومي الدولي وآثارها على تنفيذ وتنظيم عمل االتفاقيـة              

  تمر األطراف في اجتماعه العاشر؛ توصيات كي ينظر فيها مؤأن يقدم و،ستراتيجيةخطتها االفي ذلك 
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 األرض، الفريق المعني برصـد  التنوع البيولوجي التي أنشئت في ظل رصد بإنشاء شبكة    يحيط علما   - 10
 العـالمي لرصـد     للنظـام  خطة تنفيذ للشبكة، كجزء من تطبيق مجال الفائدة المجتمعية على التنوع البيولـوجي               وإعداد

المعنيين  والعلماء وغيرهم من أصحاب المصلحة       ،المعنية والمنظمات   ، والحكومات األخرى  ، األطراف ويدعواألرض،  
  هذا المسعى؛مساندة إلى 

 تشجيع االتساق  بغية التنوع البيولوجي    رصد األمين التنفيذي أن يواصل التعاون مع شبكة         إلى يطلب  - 11
 والتخطـيط   الرصدتخطيط شبكة   و التنوع البيولوجي فيما يتعلق بهيكلية ومستويات ومعايير البيانات،          عمليات رصد في  

  .االستراتيجي لتنفيذها
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  وتغير المناخالتنوع البيولوجي     9/16مقرر ال

     مقترحات إلدراج أنشطة تغير المناخ في برامج عمل االتفاقية-لف أ
  ،إن مؤتمر األطراف

اعتبـارات  ، ضرورة دمج     في المستقبل   عند إجراء االستعراض المتعمق لبرامج عمل االتفاقية       يقرر  - 1
توصيات التقريـرين الثالـث والرابـع        مراعاة، ضمن جملة أمور،      ع في كل برنامج عمل حسب الحالة، م       تغير المناخ 

 من السلسلة التقنية الـصادرة عـن اتفاقيـة التنـوع            25   و 10للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والعددين        
  :البيولوجي، والتقييم العالمي ألراضي الخث والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، والنظر فيما يلي

مـن  تخفيـف  الوكل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنـشطة   ∗تغير المناخل  المحتملةتأثيراتقييم ال ت  )أ(
 على النظم اإليكولوجية ذات الصلة؛  والتكيف معهتغير المناخ

  ؛ضعفاًأكثر مكونات التنوع البيولوجي   )ب(
  نسان؛المخاطر والتبعات المترتبة على خدمات النظم اإليكولوجية ورفاه اإل  )ج(
تخفيـف  الوكل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة        * المحتملة لتغير المناخ   أثيراتتالتهديدات وال   )د(

  على التنوع البيولوجي، والفرص التي تقدمها لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛  والتكيف معهتغير المناخمن 
وكل من التأثيرات اإليجابيـة والـسلبية ألنـشطة       *ير المناخ  المحتملة لتغ  تأثيراترصد التهديدات وال    )ه(

  على التنوع البيولوجي؛  والتكيف معهتغير المناخ  منتخفيفال
أساليب مالئمة للرصد والتقييم، والمبادرات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ذات الصلة داخل بـرامج                )و(

  العمل؛
، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، البحث العلمـي، وتـوافر            المعارف الحرجة الالزمة لمساندة التنفيذ      )ز(

  رصد أساليب التكنولوجيا والمعارف التقليدية؛قياس والبيانات، وأساليب مالئمة ل
  مبادئ وإرشادات نهج النظام اإليكولوجي والنهج التحوطي؛  )ح(
عزيـز إمكانيـات التكيـف    مساهمة التنوع البيولوجي في التكيف مع تغير المناخ، والتدابير الكفيلة بت            )ط(

  لمكونات التنوع البيولوجي؛
األمين التنفيذي عند إعداد االستعراض المتعمق لبرامج عمـل االتفاقيـة أن يأخـذ فـي                 طلب إلى ي  - 2

التي جرى إدماجها بالفعل في برامج العمـل الموجـودة   )  أعاله1الفقرة (الحسبان إجراء تحليل لتحديد عناصر اإلرشاد       
تنفيذ، باإلضافة إلى تحديد الفجوات في التنفيذ بما في ذلك استعراض العقبات وتقـديم اقتراحـات للتغلـب               وتقييم لحالة ال  

  عليها؛
األمين التنفيذي أن يقوم، على قدر اإلمكان، بالتعاون مع أمانتي اتفاقيتي ريـو األخـريين                إلىيطلب    - 3

ت ا تهديـدا التحميل المتعدد باألغذية بوصفه ور المناخ وتغيالتحمضبتجميع وتلخيص المعلومات المتعلقة بالتفاعالت بين    
، وذلك خالل االستعراضات المتمعقة لبرامج العمل بشأن التنوع البيولـوجي للميـاه الداخليـة             للتنوع البيولوجي  محتملة

  والتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛

                                                   
  .بما في ذلك تقلبات المناخ المتزايدة ووتيرتها المتزايدة وشدة األحداث الجوية القاسية  ∗
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ـ   ناخ ذات الصلة بالت   لم األطراف على تعزيز دمج اعتبارات تغير ا       حثي  - 4  تنفيـذها   ينوع البيولوجي ف
، بمـا   مع اإلشراك الكامل والفعال ألصحاب المصلحة المعنيين والنظر في أنماط االستهالك واإلنتاج المتغيـرة            لالتفاقية

  :في ذلك ما يلي
أنـواع   المعرضة للخطر داخل بلدانها، وحيثما يكون األمـر ممكنـا،        تحديد األقاليم واألقاليم الفرعية     )أ(
، بما في ذلك مـا يتعلـق   ، بما في ذلك مكونات التنوع البيولوجي المعرضة للخطر داخل هذه المناطق      ولوجيةالنظم اإليك 

 بالتأثيرات على المجتمعات األصلية والمحلية، بغية تعزيز التعاون الوطني واإلقليمي والدولي؛

تخفيـف  والسلبية ألنـشطة ال كل من التأثيرات اإليجابية و المناخة بتأثيرات تغير دمج الشواغل المتعلق    )ب(
  ؛ التنوع البيولوجيعلى  والتكيف معهتغير المناخمن 

كل من التأثيرات اإليجابيـة والـسلبية ألنـشطة         و *تقييم التهديدات والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ       )ج(
   التنوع البيولوجي؛ على والتكيف معهتغير المناخمن تخفيف ال

األقاليم واألقاليم الفرعية والنظم اإليكولوجية المتأثرة من تغيـر         نمذجة  وتحديد واعتماد برامج رصد       )د(
  المناخ داخل بلدانها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛

وكـل مـن     *نهوج لالستجابة لتأثيرات تغير المناخ    المعارف و المنهجيات و الوالعلمية  دوات  األتعزيز    )ه(
على التنـوع البيولـوجي، بمـا فـي ذلـك        والتكيف معه  تغير المناخ من  تخفيف  الالتأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة     

   االقتصادية والثقافية؛- التأثيرات االجتماعية
تعزيز المنهجية والمعارف الالزمة لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في أنـشطة االسـتجابة لتغيـر       )و(

يرات المحتملة على التنوع البيولوجي والمخاطر على التنوع        المناخ، مثل معلومات خط األساس، والسيناريوهات، والتأث      
 وتشجيع تبـادل  التجمعات على المقاومة والبقاء / والمجتمعات أنواع مختارة البيولوجي، وقدرة النظم اإليكولوجية وأواهل      

  ؛مثل هذه المعارف على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي
 مـن    وكـل  * صنع القرار المتعلق بتأثيرات تغير المنـاخ       زيادة إشراك أصحاب المصلحة في عملية       )ز(

  ؛، حسب الحالةعلى التنوع البيولوجي  والتكيف معهتغير المناخمن تخفيف التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة ال
تطبيق مبادئ وإرشادات نهج النظام اإليكولوجي مثل اإلدارة التكيفية، واستعمال المعـارف التقليديـة         )ح(

  ال العلم، والرصد؛واستعم
 من التأثيرات اإليجابية والـسلبية  جة ورصد تأثيرات تغير المناخ وكل  جراءات المالئمة لمعال  اتخاذ اإل   )ط(

  على التنوع البيولوجي؛  والتكيف معهتغير المناخمن تخفيف الألنشطة 
  تعزيز التعاون مع المنظمات المعنية وفيما بين نقاط االتصال الوطنية؛   )ك(
 تقـديم المـساندة الماليـة        األطراف، والحكومات األخرى والمانحين والمنظمات المعنية على       جعشي  - 5

بناء القدرات، بما في ذلك من خالل زيادة التوعية العامة، لتمكين البلدان النامية، وال سيما أقل البلـدان                  والتقنية ألنشطة   
بتـأثيرات تغيـر     نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، من تنفيذ أنشطة ذات صـلة              

   على التنوع البيولوجي؛ والتكيف معهتغير المناخمن تخفيف والتأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة ال *المناخ
ـ  إلى األمين التنفيذي، شريطة توافر الموارد المالية، أن يعقد           يطلب  - 6 لبلـدان الجزريـة    ة عمـل ل   حلق

فيـف  تخالوكل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة        *بتأثيرات تغير المناخ    االعتبارات المتعلقة  لدمجالصغيرة النامية   
، بغيـة  ع البيولـوجي في برامج العمل واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنو    ، وذلك    والتكيف معه  المناختغير  من  
  ؛درات في مجموعات أخرى من البلدان عمل مشابهة لبناء القحلقاتعقد 
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  خيارات بشأن اتخاذ خطوات تساند بعضها البعض   -اء ب

   الثالثات ريولمعالجة تغير المناخ في إطار اتفاقي
  ،إن مؤتمر األطراف
 تقريري االجتماعين السابع والثامن لفريق االتصال المـشترك والوثيقـة التـي أعـدتها               إذ يالحظ مع التقدير   

 التي تتضمن مقترحـات بـشأن األنـشطة         )UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1(بصورة مشتركة اتفاقيات ريو الثالث      
   اتفاقيات ريو الثالث،المساندة لبعضها البعض المقدمة ألمانات

التكيف، التي تسلط الضوء على الروابط بين التنوع البيولـوجي          عن الغابات و  المذكرات اإلعالمية   يالحظ  إذ  و
  ،تدهور األراضي وتغير المناخ وهى المذكرات التي وضعتها أمانات اتفاقيات ريو الثالث معا/والتصحر

  لتنمية عند تطوير أوجه التآزر،بادئ ريو المتعلقة بالبيئة وام  كذلكوإذ يالحظ
  األصـلية  تغير المنـاخ للمجتمعـات    باالستجابة ل  المعنيالخبراء الدولي   فريق  اجتماع  نتائج   وإذ يالحظ كذلك  

 في هلـسنكي    الذي عقد ،   بالتنوع البيولوجي في منطقة القطب الشمالي      تصلة الم ة التقليدي همالمحلية وتأثيرها على معارف   و
  ،(UNEP/CBD/COP/9/INF/43) 2008 ارآذ/مارس 28 إلى 25من 

 باالحتياجات والشواغل الخاصة للبلدان النامية األطراف، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية              وإذ يعترف 
  الصغيرة النامية، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، عند تطوير أوجه التآزر،

ذائي العالمي وتحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية، التابع        بالمؤتمر الرفيع المستوى بشأن األمن الغ       يرحب وإذ
، وسيعالج القـضايا المتـصلة      2008حزيران  /يونيو 5 إلى   3لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، الذي سيعقد من         

  ،بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته
تقل لكل اتفاقيـة وبالحاجـة إلـى تجنـب          بالصالحيات المتميزة وبالوضع القانوني المس    يعترف  وإذ    - 1

 األخـرى  ريـو  تي اتفاقيي إلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع أمانت       يطلب االزدواجية والى تحقيق وفورات في التكاليف،     
 :من أجل ما يلي

مواصلة األنشطة الجارية فعال أو التي دعت إليها األطراف في إطار اتفاقيات ريو الثالث، بما فيهـا                   )أ(
  ؛شطة المذكورة في المرفق األول بهذا المقررناأل

  :، مع االستعمال الكامل لألدوات الموجودة، مثل آلية غرفة تبادلة المعلوماتتنفيذ ما يلي  )ب(
أن ينشر نشرة إعالمية عن أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالث، بما فيها تقارير عن   )1(

  التقدم المحرز من األطراف؛
ت إلعالم األطراف عن األنشطة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي أن ينشئ أدوا  )2(

تدهور األراضي وتغير /واستخدامه المستدام، وبشأن مكافحة التدهور البيئي، والتصحر
المناخ، بما في ذلك من خالل تحديث األدوات والنشرات الموجودة مثل آلية غرفة تبادل 

  طنية لمعلومات التنوع البيولوجي؛المعلومات التابعة لالتفاقية واألنظمة الو
أن ينتج مواد تربوية، مع مراعاة الظروف الثقافية وأساليب اإليصال، المستندة إلى   )3(

  احتياجات الجماهير المستهدفة؛
  أن يقوم بإيجاد أدوات اتصال قائمة على أساس شبكة اإلنترنت؛  )4(

البعض وأن يواصل التداول بـشأن تنـسيق        أن يتبين مزيدا من الفرص لألنشطة التي تساند بعضها            )ج(
  غ؛بالاإل
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أن يستكشف فرص مساندة األنشطة المرتبطة بمشروعات التقييم الذاتي للقدرات الوطنية نحو تنفيـذ                 )د(
  اتفاقات ريو الثالث؛

  :إلى األمين التنفيذي أن يواصل مناقشاته مع فريق االتصال المشترك بشأن األنشطة التاليةيطلب   -2
  التابعة لالتفاقيات األخرى على شبكة اإلنترنت؛لنقاط االتصالارات ذات الصلة خطة اإلإتاح  )أ(

نقـاط  بـين   الوطنيـة   ن وجدت، بشأن آليات التنـسيق       إ،  ةحالدراسات ال ة و فادتجميع الدروس المست    )ب(
  في سبيل تعزيز التعاون؛االتصال

 وجدت، وتسليط الضوء على الدروس إن تبادل التقارير واالستعراضات لعمليات التخطيط الوطنية،  )ج(
  ة التي قد تكون مهمة لالتفاقيات جميعها في سبيل تحسين التخطيط المتكامل؛فادالمست

تدهور /ة بشأن دمج مسائل التنوع البيولوجي والتصحرفادتوفير دراسات الحالة والدروس المست  )د(
  ؛(UNFCCC) م المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ اتفاقية األمإطار في خطط العمل الوطنية للتكيف في األراضي

تحسين طرائق توصيل احتياجات البحث في نطاق اتفاقيات ريو الثالث عـن أوجـه التـآزر إلـى                    )ه(
 ؛المجتمع العلمي

 التابعة لالتفاقيات الثالث بمعلومات حديثة عن التقييمات وبرامج البحوث تصالتزويد نقاط اال  )و(
  ؛صلةوأدوات الرصد ذات ال

إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع دراسات الحالة، وأمثلة على الممارسات الجيدة والـدروس        يطلب    - 3
 الرامية إلى تعزيز أوجه التآزر بين األنشطة التي تعالج التنـوع البيولـوجي       ساليبالمستفادة من األنشطة واألدوات واأل    

عندما يكون ذلك مالئمـا، علـى المـستوى          و ،لمستوى الوطني تدهور األراضي وتغير المناخ، على ا     /وتكافح التصحر 
، عن التقدم المحرز    الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      من خالل  ، وأن يقوم باإلبالغ عن ذلك     ،المحلي

ركة بـين   خالل االستعراض المتعمق للعمل الجاري تحت القـضية المـشت         في تنفيذ األنشطة المساندة لبعضها البعض،       
   في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛، وذلكالقطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ

إلى األمين التنفيذي أن يستكشف مع مرفق البيئة العالمية، ضمن جملة أمور، السبل والوسـائل   يطلب    - 4
تـدهور األراضـي فـي      /جي في مكافحة التصحر   لتحقيق المنافع المشتركة والمنافع األخرى الناشئة عن التنوع البيولو        

ـ مؤتمر األطـراف فـي ا   تقديم اقتراح محدد إلى     غيةأنشطة تغير المناخ، بما في ذلك من خالل بناء القدرات، ب           ه جتماع
   ؛العاشر

إلى األمين التنفيذي، باإلشارة إلى مذكرة التعاون مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتـات، أن         يطلب    - 5
ز التعاون المتعلق بالمخاطر المتغيرة بشأن التنوع البيولوجي الناشئة عن تأثيرات تغير المناخ على آفات النباتـات،                 يعز

  ؛إلرشاد السياسةفي سبيل تجميع المعلومات العلمية ذات الصلة 

ـ     واألمين التنفيذي أن يستكشف مع برنامج األمم المتحدة للبيئة،           إلىيطلب    - 6 د بالتعاون إلى أقـصى ح
 غيةممكن مع فريق االتصال المشترك، طبيعة ومدى خطة بالي االستراتيجية لمساندة التكنولوجيا وبناء القدرات، وذلك ب               

يتبين الكيفية التي يمكن بها أن تساند تلك الخطة تحقيق أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالث في التنفيذ الـوطني، مـع                      
  ر لمؤتمر األطراف؛رفع تقرير عن ذلك إلى االجتماع العاش

 أمانات اتفاقيات ريو الثالث أن تبني وتقوي األدوات وأوجه التآزر القائمة مع أعضاء الـشراكة    يدعو  - 7
 ، بما في ذلك منصة الشراكة على شبكة اإلنترنت، لصالح األنشطة المتعلقة بالغابات؛(CPF) التعاونية بشأن الغابات
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لوطني والمحلي، هي جهود ذات أهمية كبيرة لتحقيـق أوجـه           أن الجهود على المستويين ا    إذ يالحظ     - 8

 األطـراف   يـدعو تدهور األراضي وتغير المنـاخ،        /التآزر بين األنشطة التي تعالج التنوع البيولوجي وتكافح التصحر        
ية شـار والحكومات األخرى، حسب الحالة وعلى أساس الظروف الوطنية، إلى تنفيذ األنشطة الواردة فـي القائمـة اإل                

  ؛مقررالهذا  بلثانيالمرفق اب
األطراف والحكومات األخرى إلى مساندة تنفيذ المكونات ذات الصلة لما يوجد من خطط             يدعو كذلك     - 9

 الجزرية الصغيرة الناميـة،     التكيف مع تغير المناخ، حسب الحالة، في البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا، والدول             
  ؛تقاليذات االقتصاد االنالبلدان و

المنظمات ذات الصلة إلى تقديم مساندة لألطراف، حسب الحالـة وعلـى أسـاس الظـروف                يدعو    - 10
، في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتفاقيـات ريـو   مقررالهذا الوطنية، في تنفيذ األنشطة المبينة في المرفق األول ب        

  صلة؛الثالث واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى ذات ال
 منـافع  تـوفر يمكـن أن   التشجير  وإعادة  التشجير   وزيادة   إزالة الغابات وتدهورها  خفض   أن   يالحظ  - 11

  : وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئةمتعددة للتنوع البيولوجي
  في إطار   إزالة الغابات وتدهورها    بالنظر في المسألة المتعلقة بخفض االنبعاثات الصادرة عن        يرحب  )أ(
 ؛ المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخاتفاقية األمم

الفـرص المتاحـة    في حسبانها تماما     أن تأخذ    اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ       يدعو  )ب(
 وتطبيـق   الثالثتفاقيات ريو الالهيئات الفرعيةبما في ذلك من خالل التعاون بين        ،  لعملها لتقديم منافع للتنوع البيولوجي    

 ولوجي واإلدارة المستدامة للغابات؛النهج اإليك

  إلى القيام على نحو واف بمعالجـة المعـارف         اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ       يدعو  )ج(
متصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مذكراً باألحكام ذات الصلة فـي            واالبتكارات والممارسات ال  التقليدة  

  البيولوجي؛اتفاقية التنوع 
  بشأن خطة عمل بالي، التي وافقت بموجبها األطراف فـي       I/CP.13 من القرار    11 بالفقرة   إذ يذكّر   - 12

ن تغير المناخ على أن العملية الشاملة التي تمكن من التنفيذ الكامل والفعال والمـستدام               اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأ    
، ضمن أمور أخرى، بأفضل المعلومات العلميـة      ي طويل األجل، يجب أن يزود     من خالل عمل تعاون   تفاقية اإلطارية   اال

 وبروتوكول كيوتو التابع لها، والعمليات الجارية بموجبها، والمخرجات من           اإلطارية المتاحة، والخبرة في تنفيذ االتفاقية    
 ومجتمـع البحـوث والمجتمـع    العمليات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة واألفكار المطروحة من مجتمع األعمال       

  :المدني
المعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي وذلك إلى العمليات الجاريـة            بالحاجة إلى تقديم     يعترف  )أ(

   في التوقيت المناسب؛اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في إطار
 يتـضمن  تنوع البيولوجي وتغيـر المنـاخ،   لهذا الغرض فريقا مخصصا من الخبراء التقنيين لل    ينشئ  )ب(

ممثلين عن المجتمعات األصلية والمحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، على أساس شروط التكليـف الـواردة فـي             
 بشأن التنوع البيولوجي، ذات صلة بقرار اتفاقيـة   علمية وتقنية على أن يكلف بوضع مشورة   المرفق الثالث بهذا المقرر،   

 باإلضافة إلى برنـامج عمـل نيروبـي    (I/CP.13)دة اإلطارية بشأن تغير المناخ، المتعلق بخطة عمل بالي          األمم المتح 
  وذلك لمساندة تعزيز تنفيذ أوجه التآزر؛ المتعلق بآثار تغير المناخ وأوجه الضعف والتكيف معه، التابع لها

 الخبراء التقنيـين إلـى أمانـة         الفريق المخصص من   مداوالت هذا  إلى األمين التنفيذي إحالة      يطلب  )ج(
  خ، للنظر فيه على النحو المالئم؛اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنا
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تقديم آرائها بشأن السبل الكفيلة بإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في األنـشطة            األطراف إلى   يدعو    - 13
  المتصلة بتغير المناخ؛

 من هذا المقرر لتنظر فيهـا       13داد تجميع لآلراء المقدمة عمالً بالفقرة       إلى األمين التنفيذي إع   يطلب    - 14
   والتكنولوجية، قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛هيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيةال

األطراف إلى مساندة جهود البلدان النامية في القيام، على المستوى الوطني، برصد آثار تغيـر               يدعو    - 15
  اخ على التنوع البيولوجي؛المن

بشأن الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولـوجي        إلى األمين التنفيذي أن يلخص المعلومات        طلبي  - 16
، وهـى المعلومـات     (REDD) في البلدان النامية     إزالة الغابات وتدهور الغابات   بخفض االنبعاثات الناتجة عن      المتصلة

تعزيـز  :  للغابـات   والنظم اإليكولوجية  الغابات"بشأن  " فيتربو" تقرير حلقة عمل      في ذلك  الواردة في الوثائق الحالية، بما    
 10رقـم   ن  عددا، وتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، وال     )2004نيسان  /بريلأ" (زر في تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث     أوجه التآ 

 هذه المعلومات إلى األمين التنفيـذي التفاقيـة       يقدم أن عن اتفاقية التنوع البيولوجي، و      من السلسلة التقنية الصادرة    25 و
 الفريـق العامـل     يعقـدها ، ودورات الحقـة     الدورة الثالثة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، بقصد إحالتها إلى          

  ؛خ بشأن تغير المناةطاريمم المتحدة اإل اتفاقيه األ في ظلعلى المدى الطويل التعاونيالعمل المعني بالمخصص 
 نظرا لآلثار السلبية لتغير المناخ علـى التنـوع     عند االقتضاء،  األطراف والحكومات األخرى،   دعوي  - 17

 تطبيـق  ، إلى الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية     ذات الصلة   واالبتكارات والممارسات  البيولوجي والمعارف التقليدية  
 من السلسلة التقنية التفاقية التنـوع       25 و 10ودة مثل العددين    ، واالستفادة من المنشورات الموج    نهج النظام اإليكولوجي  

واالتحاد الـدولي لحفـظ      المستند إلى القضايا الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة         TEMATEAنموذج  والبيولوجي  
عضها الـبعض   ، بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي عند التخطيط أو التنفيذ ألنشطة تساند ب            (UNEP/IUCN)الطبيعية  

تـدهور األراضـي وتغيـر المنـاخ علـى          /تنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر   بين اتفاقيات ريو الثالث فيما يتعلق بال      
  المستويين الوطني والدولي؛

     تخصيب المحيطات-يم ج
  إن مؤتمر األطراف،

) 1972(خـرى   منع التلوث البحري الناجم عـن إغـراق النفايـات ومـواد أ             بشأن عمل اتفاقية لندن  يالحظ  
 5المنعقد من   ،  بقرار االجتماع االستشاري التاسع والعشرين لألطراف المتعاقدة      يرحب  ، و 1996وبروتوكول لندن لعام    

المصادقة على البيان الصادر عن أفرقتهـا العلميـة فـي           ) 1: (، والذي قام بما يلي    2007تشرين الثاني   / نوفمبر 9إلى  
، "ق بشأن التخصيب بالحديد للمحيطات في سبيل تنحية ثاني أكـسيد الكربـون            بيان القل : " بعنوان 2007حزيران  /يونيو

حث الدول على استعمال أقصى درجات الحذر عند النظر في اقتراحـات العمليـات واسـعة النطـاق لتخـصيب              )2(
 واسعة  كان من رأيه أنه، نظرا للوضع الحالي للمعارف بشأن تخصيب المحيطات، فإن هذه العمليات             ) 3(المحيطات، و   

  :النطاق ليس لها مبرر في الوقت الحاضر
  ؛ تخصيب المحيطات إلى األمين التنفيذي استرعاء انتباه فريق االتصال المشترك إلى قضيةيطلب  - 1
  األطراف والحكومات األخرى على أن تعمل وفقا لقرار اتفاقية لندن؛يحث   - 2
طي جميع الجوانب ذات الصلة بتخـصيب       بعدم وجود بيانات موثوق بها في الوقت الحالي تغ         يعترف  - 3

  المحيطات، والتي بدونها ال يكون هناك أساس كاف يستند إليه في تقييم مخاطرها المحتملة؛
) 1972(التحليل العلمي والقانوني الجاري تحت رعاية اتفاقية لندن  يأخذ في الحسبانإذ و  -4

ت األخرى، وفقاً للنهج التحوطي، على ضمان أال تتم  إلى األطراف ويحث الحكومايطلب، 1996وبروتوكول لندن لعام 
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أنشطة تخصيب المحيطات إلى غاية توفر أساس علمي كاف يمكن استناداً إليه تبرير مثل هذه األنشطة، بما في ذلك 
 تقييم المخاطر المرتبطة بها، ووجود مراقبة عالمية فعالة وشفافة وآلية تنظيمية؛ مع استثناء نطاق صغير من دراسات

وال ينبغي إعطاء اإلذن لمثل هذه الدراسات إال إذا جرى تبريرها بالحاجة إلى جمع  . البحوث العلمية في المياه الساحلية
بيانات علمية محددة، وينبغي أن تكون كذلك خاضعة لتقييم شامل مسبق يتعلق بالتأثيرات المحتملة لدراسات البحوث 

 ةيأل الكربون أو )موازنات(تعويضات ال تستعمل لتوليد وبيع أوشكل صارم، على البيئة البحرية، وأن تجري مراقبتها ب
   أخرى؛أغراض تجارية

العلمي والقانوني الجاري في إطـار اتفاقيـة لنـدن           األمين التنفيذي أن نشر نتائج التحليل        يطلب إلى   - 5
لهيئة الفرعية للمـشورة العلميـة      وبروتوكول لندن، وأية معلومات علمية وتقنية ذات صلة، في االجتماع الرابع عشر ل            

 ؛والتقنية والتكنولوجية

  بشأن أراضي الخث، والتنوع البيولوجي وتغير المناخموجز لنتائج التقييم العالمي    -ال د
  إن مؤتمر األطراف،

عند ألراضي الرطبة، ال سيما أراضي الخث  الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ل بأهميةيعترفإذ 
   والتنوع البيولوجي وتغير المناخ،نتائج التقييم العالمي ألراضي الخث، وإذ يالحظ مع التقديرلجة تغير المناخ، معا

 ألراضـي الخـث،  الموارد المتاحة، إلى ترجمة التقيـيم العـالمي     ب رهناً،  ة البيئة العالمي  فق مر يدعو  - 1
  ؛ المتحدة والقيام بنشره إلى لغات أخرى من لغات األمموالتنوع البيولوجي وتغير المناخ

بشأن األراضي الرطبة    األطراف والحكومات األخرى على تعزيز التعاون مع اتفاقية رامسار           عشجي  - 2
 ية للعمل الدولي حـول أراضـي الخـث        الخطوط اإلرشاد  فيما يتعلق بتنفيذ     هتمة باألمر المنظمات الم تشجيع مشاركة   و

، والتي يمكن    والتنوع البيولوجي وتغير المناخ    ألراضي الخث، العالمي  يم  وغيرها من اإلجراءات، كتلك الواردة في التقي      
 أن تسهم في حفظ أراضي الخث واستخدامها المستدام؛

امسار باعتبار األراضـي الرطبـة    بمبادرة فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية ر       يرحب    - 3
 رهنـاً  االستعراض العلمي والتقني التابعين التفاقية رامـسار،         األمانة وفريق  يدعو و ،مةهم قضية مستجدة    وتغير المناخ 

 فـي   والتكيف معـه   تغير المناخ التخفيف من   تنوع البيولوجي في    مزيد من التقييم إلسهام ال    إلى إجراء   لموارد المتاحة،   با
ـ        األمانة و  كذلك يدعو، و أراضي الخث واألراضي الرطبة األخرى     ابع التفاقيـة   فريق االستعراض العلمي والتقنـي الت

  أن تعمل على إتاحة التقارير المعنية بالتقييمات، من خالل موقعها اإللكتروني مثال؛رامسار

ية أن تستكشف السبل الكفيلـة بإشـراك   لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجا إلى   يطلب  - 4
الفريق الحكـومي   يدعوريره القادمة المتعلقة بالتقييم والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تخطيط وإعداد تقا   

الدولي المعني بتغير المناخ إلى المشاركة في عمليات اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار المتعلقة بإعداد دراسـات        
  تقنية في المستقبل عن تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ال سيما ما يتعلق باألراضي الرطبة؛

إجراء تحليـل  لموارد المتاحة، با رهنا، واألمين التنفيذي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية رامسار   طلب إلى ي  - 5
ـ مـساندة في والتكيف معه   تغير المناخ من  تخفيف  ال مدى إفادة التدابير الحافزة وآليات التمويل في مجال       ل ظ التنـوع   حف

ة إلى مساندة سبل العيش المحلية والمساهمة فـي القـضاء            باإلضاف  المستدام في األراضي الرطبة    هالبيولوجي واستخدام 
مثـل  ( إلى األمين التنفيذي أن يستكشف السبل الكفيلة إلشراك مراكز البحوث الوطنية والدولية          ويطلب كذلك على الفقر،   

النـسبة إلـى   ب والتكيف معه تغير المناخمن تخفيف التي تعالج ال) الدولية  للبحوث الزراعيةة االستشاريجماعةالمراكز 
  التنوع البيولوجي لألراضي الرطبة؛
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نظر في العمـل المالئـم فيمـا    أن يمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار، في اجتماعه العاشر،        يدعو    - 6
ـ             ، والمياه ،بةيتعلق باألراضي الرط   ظ التنـوع    والتنوع البيولوجي وتغير المناخ في ضوء أهمية هـذا الموضـوع لحف

 .ورفاه البشرمستدام  الهالبيولوجي واستخدام

  المرفق األول
  األنشطة المبذولة بالفعل أو التي دعت األطراف إلى بذلها في إطار اتفاقيات ريو

 آزر في األمانات األخرى على علم بالمناقشات والمقررات التي تتخذ بصدد أنشطة أو برامج التنإبقاء الموظفي  -1
  .ذات الصلة

المخصص لنقل التقنيين  مثل فريق الخبراء محافلاألمانات في مواصلة تبادل الخبرات بين موظفي   -2
األمم تفاقية فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا التابع الوالتابع التفاقية التنوع البيولوجي،  االتكنولوجي

 .تغير المناخ، أو الهيئة التي تخلف ذلك الفريقبشأن طارية اإلالمتحدة 

 لتكيف وفقا لطلب الهيئات الفرعيةها في مسائل الغابات واوآرائمساهماتها يم تقدمواصلة قيام األمانات   -3
 .لالتفاقيات

  .عامةتوعية الال والتثقيف االتصال ومناسباتتبادل الخبرات التي تبلغ عنها األطراف في   -4

  المرفق الثاني
   بين اتفاقيات ريوأوجه التآزرنشطة األطراف لتعزيز أل قائمة إشارية

   الوطنيةاالتصالنقاط  ينالتعاون ب
  . وأفرقتهانقاط االتصالعقد اجتماعات دورية بين   -1
ستراتيجيات  دمجها في ا، حسب الحالة، بما في ذلك الثالث،يجاد لجنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريوإ  -2

  . الصلة، وفي األهداف اإلنمائية لأللفية والقطاعات واالستراتيجيات األخرى ذاتالتنمية المستدامة
  .إشراك نقاط االتصال التابعة لالتفاقيات األخرى عند تحديد الموقف في المفاوضات، عندما يكون ذلك مالئما  -3

  التعاون في التخطيط على المستوى الوطني
  .استعراض الخطط الوطنية القائمة لتحديد الثغرات في أوجه التآزر  -4
التنوع البيولوجي،  يمكن أن تستفيد من التعاون بشأن تحديد خطط وسياسات القطاعات ذات الصلة التي  -5

  .المناخوالتصحر وتغير 
  .مراجعة الخطط والسياسات ذات الصلة، لتعزيز التعاون، حسب الحالة  -6
بناء القدرة المؤسسية والعلمية وزيادة الوعي بين مختلف الوزارات وراسمي السياسة والمنظمات غير   -7

  .تفاقيات ريو الثالث واالتفاقيات األخرى ذات الصلةالحكومية التي تتعامل مع ا
  التعاون على مستوى هيئات وأمانات االتفاقيات

  .، حسب الحالة بمدخالت فريق االتصال المشتركتزويد  -8
  نقل التكنولوجيا

  .االتفاقيات الثالثفي ت إلى قواعد بيانات نقل التكنولوجيا مدخالتوفير   -9
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يمات شفافة لألثر وتحليل المخاطر بشأن التكنولوجيات المحولة مع مراعاة احتماالت إعداد، حسب الحالة، تقي  -10

  .البقاء االقتصادي والمقبولية االجتماعية والمنافع البيئية
تعزيز التعاون بين نقاط االتصال الوطنية لتنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا في إطار اتفاقية التنوع   -11

  . المؤسسات المناسبة التي تعمل كمراكز استشارية مركزية لنقل التكنولوجياعيينالل، مثال، تالبيولوجي من خ
  .تحديد تكنولوجيات المصالح المشتركة ومدى أهميتها بالقياس اإلقليمي والعالمي  -12

  الغابات وتغير المناخ
  . طيط قطاع الغاباتتدهور األراضي في تخ/دمج قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر  -13
إشراك نقاط االتصال من منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات واالتفاقيات الحراجية ذات الصلة واالتفاقيات   -14

األخرى ذات الصلة في مناقشة القضايا ذات الصلة، مثل تخفيض اإلنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور 
عادة استزراع الغابات، وفي االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل  من خالل التشجير وإوكذلكالغابات، 

  .الصلة بشأن التنوع البيولوجي للغابات والقضايا األخرى ذات
  التكيف مع تغير المناخ

  .تدهور األراضي في خطط التكيف مع تغير المناخ/تعزيز دمج قضايا التنوع البيولوجي والتصحر  -15
ع التكيف مع تغير المناخ في التخطيط المشترك بين القطاعات في سياق نهج النظام تعزيز النظر في مناف  -16

  .اإليكولوجي
تدهور األراضي في الخطط القائمة /إجراء تقييم، حسب الحالة، لمدى دمج قضايا التنوع البيولوجي والتصحر  -17

  .للتكيف مع تغير المناخ
 تغير المناخ، والتي المعرضة لخطر آثارتحديد المجاالت ، وجود القدرات الوطنية وتوافر األموالبشرط   -18

 والمعرضة تنطوي على مستويات عالية من التنوع البيولوجي أو التنوع البيولوجي المعرض للخطر،
  .تدهور األراضي/للتصحر

  بناء القدرات
  .التعبير بوضوح عن احتياجات بناء القدرات إلى األمانات  -19

  منتظمةالمالحظة ال/البحث والرصد
تدهور /إجراء، حسب الحالة، تقييمات وطنية ومحلية آلثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي والتصحر  -20

  .األراضي
  .معارف المحلية واألصلية التي يمكن أن تسهم في أوجه التآزرالتحديد، حسب الحالة،   -21
  .د على تلبية هذه االحتياجاتأو الرصد ووضع آليات أو عمليات تساع/ث وتحديد احتياجات البح  -22
  .بحوث إضافية عن آثار تغير المناخ على المحيطات والتنوع البيولوجي البحريتشجيع   -23
تشجيع بحوث إضافية ورصد تأثيرات التواتر المتزايد وحدة األحداث الجوية الشديدة على التنوع البيولوجي   -24

  .والموارد المرتبطة به
 تسهم في الحفظ واالستخدام المستدام ألراضي الخث وغيرها من األراضي الرطبة تحديد اإلجراءات التي  -25

  .وتعزيز إسهامها االيجابي في أنشطة االستجابة لتغير المناخ
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  .تحديد آثار تغير المناخ على خدمات النظام اإليكولوجي  -26
 التي تنظر في تغير المناخ وفي حالة التنسيق بين المقاييس الزمنية والمكانية في تجميع البيانات والتحليالت  -27

  .واتجاهات التنوع البيولوجي
  تبادل ونشر المعلومات

  .الخبرات والدروس المستفادة بشأن اإلبالغ عن أوجه التآزر على الصعيدين اإلقليمي والعالميتقاسم   -28
 والتنوع البيولوجي ومكافحة متعلقة بتغير المناخال المترابطةإعداد مجموعة مشتركة من الخبراء في القضايا   -29

تدهور األراضي، لمعالجة الثغرات في المعلومات عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، والتهديدات /التصحر
  .التي يتعرض لها، السيما في األراضي الجافة وشبه الرطبة

  اإلبالغ المنسق
ت التي تتضمن بيانات التقارير ومصادر تقاسم نقاط االتصال الوطنية، إلى أقصى حد ممكن، قواعد البيانا  -30

  .المعلومات
  .تتعاون نقاط االتصال فيما بينها، حسب الحالة، بشأن صياغة التقارير الوطنية المتعلقة بكل اتفاقية  -31

  مرفق الثالثال
  تقنيين المخصص المقترحة لفريق الخبراء الشروط التكليف

 المعنى بالتنوع البيولوجى وتغير المناخ

المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ في تقـديم      التقنيين  ل الهدف من هذا الفريق من الخبراء        يتمث  - 1
  .معلومات ذات صلة بالتنوع البيولوجي إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

ألطراف والهيئـات الفرعيـة      المخصص بالنتائج ذات الصلة لمؤتمر ا      التقنيينفريق الخبراء    ب أن يسترشد  يج  - 2
 ورقم  10رقم   التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وغيرها من الهيئات حسب الحالة وأن يستعين بالعددين              

 من السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي، والنتائج المستمدة من حلقات العمل التي عقدتها أمانـة اتفاقيـة األمـم            25
 اإلطارية بشأن تغير المناخ بمقتضى برنامج عمل نيروبي فضال عن الوثائق التي جرى تجميعها في إطار هـذا                المتحدة

البرنامج، وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المنـاخ وتقيـيم                    
  .األلفية للنظم االيكولوجية

 المخصص وفقاً لإلجراءات المبينة في طريقة التشغيل الموحـدة للهيئـة            التقنيينراء  يجب أن يشكل فريق الخب      - 3
، وبالنظر في النتائج التي قـدمها       )، المرفق الثالث  8/10المقرر  (الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية       

 يتعلق بضعف النظم اإليكولوجية تجاه آثار تغيـر         فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ فيما         
 :تولى االختـصاصات التاليـة  يالمناخ وتدابير االستجابة لتغير المناخ في إطار برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي، وس   

خفيـف مـن    تقديم المشورة العلمية والتقنية والتقييم عن إدماج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في أنشطة الت              
  :تغير المناخ والتكيف معه، وذلك من خالل جملة أمور من بينها

تحديد األدوات ذات الصلة والمنهجيات وأمثلة عن أفضل الممارسات لتقييم التأثيرات علـى التنـوع                 )أ(
 البيولوجي وجوانب ضعف التنوع البيولوجي نتيجة لتغير المناخ؛

يد منهجيات تحليل قيمة التنوع البيولـوجى فـي عمليـات    تسليط األضواء على دراسات الحالة وتحد       )ب(
 مساندة التكيف في المجتمعات والقطاعات المعرضة لخطر تغير المناخ؛
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دراسات الحالة والمبادئ العامة لتوجيه األنشطة المحلية واإلقليمية الرامية إلى خفض المخاطر             تحديد  )ج(

 ؛على قيم التنوع البيولوجى المرتبطة بتغير المناخ

تحديد التأثيرات والمنافع المحتملة ألنشطة التكيف المرتبطة بالتنوع البيولـوجي، وخـصوصا فـي                )د(
البلدان النامية، ال سـيما أقـل   (المناطق التي حددت بأنها معرضة للخطر بصورة خاصة في إطار برنامج عمل نيروبي   

 ؛)البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

 للخطـر وفـي     والتعـرض تقييمات األثر   ل والوسائل إلدماج نهج النظام اإليكولوجي في        تحديد السب   )ه(
 استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ؛

تحديد التدابير التي تمكن من استعادة النظام اإليكولوجي للوضع السابق من اآلثـار الـضارة لتغيـر           )و(
 التكيـف مـع تغيـر    ثر والتعرض للخطر وفي اسـتراتيجيات تقييمات األ المناخ، والتي يمكن مراعاتها بشكل فعال في      

 المناخ؛

تحليل المنافع االجتماعية والثقافية واالقتصادية الستخدام خدمات النظام اإليكولوجي في التكيف مـع               )ز(
 تغير المناخ وللمحافظة على خدمات النظام اإليكولوجي من خالل التقليل إلى أدنى حد من التـأثيرات الـضارة لتغيـر                   

 المناخ على التنوع البيولوجي؛

  والوسائل لتحسين إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي والمعـارف التقليديـة والمحليـة            السبلاقتراح    )ح(
 للخطر والتكيف مع تغير المناخ، مـع الرجـوع بـشكل            والتعرض في عمليات تقييم األثر      المرتبطة بالتنوع البيولوجى  

 عرضة لخطر تغير المناخ؛خاص إلى المجتمعات والقطاعات الم

ـ    هالتنوع البيولوجي واستخدام    الكربون، وحفظ  لتنحيةمتعددة  تحديد فرص تقديم منافع       )ط(  ي المـستدام ف
 ؛ والتندرا والمراعيالخثراضي أ ها بما فيةيكولوجيمجموعة من النظم اإل

يولوجي وحفظـه واسـتخدامه    الفرص المتاحة والتأثيرات السلبية الممكنة بالنسبة إلى التنوع الب         تحديد  )ي(
نبعاثـات الناجمـة    المستدام، باإلضافة إلى سبل عيش المجتمعات األصلية والمحلية، والتي قد تنشأ عن أنشطة خفض اإل              

 عن إزالة الغابات وتدهورها؛

نبعاثـات  تحديد الخيارات الكفيلة بضمان أال تتعارض اإلجراءات الممكنة التي تهدف إلى خفـض اإل               )ك(
 إزالة الغابات وتدهورها مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، بل تعمل بدالً من ذلك علـى مـساندة حفـظ                    الناجمة عن 

 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

تحديد السبل التي يمكن بها لمكونات التنوع البيولوجي أن تخفض المخـاطر واألضـرار المرتبطـة        )ل(
 بآثار تغير المناخ؛

ل الكفيلة بحفز تنفيذ إجراءات التكيف التي تغزز حفظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه       تحديد الوسائ   )م(
 .المستدام

 بغية توفير تقرير مستكمل لتنظر فيـه   فى أسرع وقت ممكن  المخصص التقنيين عمل فريق الخبراء     بدءينبغي    - 4
المعلومـات عـن    لمؤتمر األطراف؛ ولتوفير  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر        

  ذات الصلة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛هذه المداوالت إلى العمليات 
 ويجـب أن يـضم الفريـق ممثلـين مـن            8/10يجب أن يتم اختيار الخبراء وفقاً للمرفق الثالث من المقرر             - 5

  المجتمعات األصلية والمحلية؛
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 فريـق الخبـراء   الحاجة إلى الخبرة العلمية والتقنية في  أن تراعي، عند ترشيح خبرائها،تشجع األطراف على   - 6
 مناخ وغيرها من المنظمـات     بشأن تغير ال   ةطاري اإل  األمم المتحدة   اتفاقية  بينها  من منظماتيضا من   أ  المخصص التقنيين

  . الدولية ذات الصلةة الحكوميوالعمليات
لوثائق الجتماعات فريق الخبراء التقنيين المخصص، وبمالحظة على وجه الخصوص الحاجة إلـى  عند إعداد ا    - 7

 بـشأن تغيـر   ةطاري اإل األمم المتحدة  اتفاقيةضمان المصداقية العلمية والمعلومات المناسبة من حيث الوقت إلى عمليات           
  :موارد المالية، ومن جملة أمور، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية، شريطة توافر المناخال

نبغي دعوة األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات والعمليات الحكومية الدوليـة ذات الـصلة،        ي  )أ(
عـن  مثلة  أووالمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة إلى تزويد األمين التنفيذي بآرائهم              

  ؛عالهأ 1 ة في الفقرذكورةالم البنود عنذات الصلة فضل الممارسات ومزيد من المعلومات أ
ينبغي أن يعقد فريق مخصص للمناقشة على اإلنترنت أو مؤتمر إلكتروني بدعوة من األمين التنفيذي                 )ب(

ـ  المتـصلة تحديد القضايا الرئيـسية  صص على   بلغات متعددة، وذلك لمساندة اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخ         البنود ب
  . أعاله3ة الفقر في فه شروط تكلي فيمذكورةال
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      التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة9/17المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 والسـيما   ، للبلدان النامية  ة والمالي ة الفني مساندةتقديم ال  المنظمات المعنية والوكاالت المانحة إلى       يدعو  - 1

ـ ذات االقتصاد االنتقالي، والبلدان  ينها،  النامية من ب  لجزرية الصغيرة   اقل البلدان نموا والدول     أ د وتنفيـذ خيـارات    لتحدي
 وتـدر   واستخدامه المـستدام  التنوع البيولوجي من حفظالتي تعزز في األراضي الجافة وشبه الرطبة     استخدام األراضي 

 خالل إنـشاء  إشراك القطاع الخاص والشراكات العامة ومن   بما في ذلك من خالل       ،الدخل للمجتمعات األصلية والمحلية   
   هذه األنشطة؛مساندةصندوق خاص ل

 األطراف على وضع مراكز وشـبكات بحـوث إقليميـة ودون إقليميـة لتبـادل البحـوث،                  يشجع  - 2
   فيما يخص األراضي الجافة وشبة الرطبة؛اوالمعلومات، والمعارف التقليدية والثقافية والتكنولوجي

األراضي التي تعـزز حفـظ التنـوع البيولـوجى      األطراف على النظر في خيارات استخدام     يشجع  - 3
ـ    مع اسـتعمال   ،وتطوير مواقع تجريبية   للمجتمعات األصلية والمحلية،     واستخدامه المستدام وتحقق الدخل    ام  نهـج النظ

بـشأن   العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الرطبة وشبه الرطبـة و          يامجن والنظر في الروابط بين بر     اإليكولوجي
  ؛لوجي الزراعيالتنوع البيو
 الـدخول   إليـصال ر  اثومنخفضة اآل فعالة  هي آلية   لحياة البرية   المستدامة ل  اإلدارة أنب إذ يحيط علما    - 4
تخطـيط اسـتخدام   من خـالل   الحياة البرية   إدارة على تعزيز    األطراف يشجع والمحلية،   ةلمجتمعات األصلي لالمستدامة  
  ؛تحقيق االستخدام المستدام للحياة البريةلالبرية و للحد من الصراعات بين البشر واألحياء األراضي

 خدام البرية قد يكون لها ميزة نسبية على غيرها من خيارات است           لألحياء المستدامة   اإلدارة أن يالحظ  - 5
وجـود  األمطار و  المحلية مثل قلة سقوط      البيئية الظروف   المتوطنة مع  لألنواع ةف الطبيعي عمليات التكي بسبب  األراضي  

  ؛اضاألمر
 ثـار آلتحمـال ل كثـر  أ تكون قدلحياة البرية المستدامة ل المستخدمة لإلدارة األراضين  أ يالحظ كذلك   - 6

  ؛أعاله إليها بسبب العوامل المشار األراضيستخدام الخيارات األخرى الالمتوقعة لتغير المناخ من 
 تهـا خطب رحـب يو  (UNCCD) مكافحـة التـصحر    ل  المتحـدة  األمم ةتفاقيم ال مهالدور  ال ب عترفي  - 7
  لتعزيز تنفيذ تلك االتفاقية؛عملها طار ذات السنوات العشر وبإ ةاالستراتيجي
، واتفاقيـة األمـم      لألمم المتحـدة   ألغذية والزراعة التعاون مع منظمة ا    األمين التنفيذي، ب   إلى يطلب  - 8

  :ي الصلة القيام بما يلويذوالمتعاونيين المتحدة لمكافحة التصحر والمنظمات األخرى 
نية بما في ذلـك المعـارف التقليديـة         تقتجميع ونشر قائمة بدراسات الحالة عن المعارف العلمية وال          )أ(
   إدارة التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة واستخدامه المستدام،بخصوص
 فيمـا    جهود المجتمعات األصـلية والمحليـة      مساندةة أدوات ل  حقيبإجراء دراسة جدوى بشأن وضع        )ب(

 وإدارة اسـتخدام    ، وتثمين الموارد الطبيعية   ، التربة حات ومكافحة ت  ،يتعلق بالرعي المستدام وممارسات الزراعة المكيفة     
 وتحديد التهديدات التي لها أكبر األثر على التنوع البيولوجي في األراضي الجافـة      ، الكربون احتجاز و ،األراضي والمياه 

  وشبه الرطبة؛
وإدارة التربة والرعي   والتكيف معه،    تغير المناخ    التخفيف من ن الخبرات في مجال     إعداد مجموعة م    )ج(

  في األراضي الجافة وشبه الرطبة؛
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 واتجاهات  حالةدراسة تنسيق إجراءات اإلبالغ بين االتفاقيات ذات الصلة وتعزيز التعاون على تقييم               )د(
  تتعرض لها؛ والتهديدات التي والتهديدات األراضي الجافة وشبه الرطبة

  لألمم المتحـدة   ألغذية والزراعة ا األمين التنفيذي أن يستكشف، بالتعاون مع منظمة         إلى  كذلك يطلب  - 9
(FAO) مكافحة التصحر ل المتحدة   األمم ةتفاقي وا (UNCCD)،            سبل تعزيز التعاون فـي مجـال الرعـي واالسـتخدام

 عـن اإلجـراءات التـي      ا تقرير أن يعد  و ،8/2المقرر  من  ) ج(11 الزراعي لألراضي الجافة وشبه الرطبة وفقا للفقرة      
، مع مراعاة السمات الخاصة لألراضي الجافة وشبه الرطبة واحتياجـات           يجب اتخاذها اتخذت بالفعل واإلجراءات التي     

ـ  لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والفنية والتكنولوجيةالسكان الذين يعيشون فيها، لكي تواصل ا   بـل   قه النظـر في
  انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

ـ اأمانـة    األمين التنفيذي، بالتعاون مع      إلى كذلكيطلب    - 10  كافحـة التـصحر   لم المتحـدة    األمـم  ةتفاقي
(UNCCD)  ، اج اعتبارات تغير المناخ في برنامج العمل بشأن التنوع البيولـوجي لألراضـي             مضع اقتراحات إلد  أن ي

 قبـل انعقـاد   لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلميـة والفنيـة والتكنولوجيـة    على نظر االجافة وشبه الرطبة، لتعرض  
تغير المناخ والتنوع    بشأن   9/16االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، استنادا إلى عناصر اإلرشادات الواردة في المقرر            

ذ، وكذلك تحديد الثغرات التي تشوب عملية التنفيـذ  تقييم لحالة تنفي وها بالفعل برنامج العمل الحالي،      عالج التي   يالبيولوج
لغابـات واإلدارة  ل والنظر فـي أهميـة اإلدارة المـستدامة    التغلب عليها واقتراحات  قباتهذه بما في ذلك استعراض الع     
 األراضـي  تعزيز فهم دور الغابـات ذات       الحاجة إلى الجافة وشبه الرطبة و   في األراضي   المستدامة الستخدام األراضي    

   المناخ؛غيرلجافة فيما يتعلق بتا
 واألمن  سبل العيش  أهمية التنوع البيولوجي في األراضي الرطبة وشبه الجافة من أجل تحسين             يدرك  - 11

 تنفيـذ المكونـات الحاليـة لتغيـر     لمساندة بجهود األمانة ويرحب،  والتخفيف من حدتهتغير المناخمع تكيف الالغذائي و 
األمـم المتحـدة لمكافحـة    برنامج العمل المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقيـة      في  برنامج العمل و  في  المناخ  

  تعاون مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر لزيادة تعزيز هذه الجهود؛أن ي األمين التنفيذي إلى يطلبالتصحر، و
ل المـشترك ومـذكرة األمـين        االجتماعين السابع والثامن لفريق االتصا     ي تقرير يالحظ مع التقدير    - 12

األمين إلى   يطلبو  )UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1( خيارات تعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث       عن   التنفيذي
صحر األراضي وتغير المناخ كما يـدعو إلـى   ت/التنفيذي تعزيز التعاون وأوجه التآزر بشأن التنوع البيولوجي، وتدهور       

 القضايا  حول ومواصلة المناقشات مع فريق االتصال المشترك        ،المناخ والتنوع البيولوجي  تغير   بشأن   9/16ذلك المقرر   
  ؛9/16على النحو المبين في المقرر 

الطبيعة التابع  المركز العالمي لرصد حفظ      لتي أجراها  الدراسة   الناتجة عن  ترسيم الحدود  خيار   يعتمد  - 13
، رهنا بإضافة الغابات االستوائية الجافـة   هذا المقرردة في المرفقالوار (UNEP-WCMC)لبرنامج األمم المتحدة للبيئة    

 معـايير علـى  تستعمل الوشبه الرطبة، التي تراعي على النحو الواجب معايير اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، و      
، التـي تتـألف المعـايير       تفاقية التنوع البيولوجي كطريقة لتحديد المناطق اإليكولوجية      أساس التعريف الوارد في إطار ا     
 األمـين التنفيـذي، بالتعـاون مـع     إلىويطلب  األراضي الجافة وشبه الرطبة عريفالبيولوجية واإليكولوجية كأساس لت 

بيـان  لالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، تحديث الخريطة الـواردة فـي المرفـق    الطبيعة المركز العالمي لرصد حفظ     
  ة وشبه الرطبة على وجه أفضل؛الغابات االستوائية الجاف

14 -  التنوع البيولـوجي فيمـا      ضياعوكالة الفضاء األوروبية لتقدير تغير معدل       في   الجاري بالعمل   يقـر 
يتعلق بحجم األراضي الجافة وشبه الرطبة، بما في ذلك الخريطة النموذجية الختبار هذا النهج، ويتطلـع إلـى تحقيـق                    

 اإلضافية الالزمـة  لموارد احسبان، مع األخذ في ال2008 من سنةحة في النصف الثاني     النتائج التي يتوقع أن تصبح متا     
  لسد الثغرات التي تشوب المعلومات والبيانات؛
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 هـدف   بلـوغ  واالحتياجات والقيود التي قد تحـول دون         العقبات الرئيسية  إزاء   يعرب عن بالغ قلقه     - 15

فريقيا ألشبه الرطبة على النحو المستوحى من حلقة العمل اإلقليمية           في األراضي الجافة و    2010التنوع البيولوجي لعام    
بـشأن  ومن حلقة العمل    المتعلقة بالتنوع البيولوجي    األخرى  واالتفاقيات  بشأن أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو واالتفاقيات        

م اإليكولوجيـة الزراعيـة فـي       مريكا الالتينية وبلدان الكاريبي بشأن التنوع البيولـوجي للـنظ         أل أوجه التآزر اإلقليمي  
  الجافة وشبه الرطبة؛األراضي 

 بأن ارتفاع معدل الفقر في األراضي الجافة وشبه الرطبة ويعتبـر أن األنـشطة الالزمـة                 وإذ يسلم   - 16
القضاء على الفقر   ( 1 الهدف   وخصوصا أهداف إنمائية لأللفية،     ةلتحسين سبل العيش في هذه األراضي تجمع بالتالي عد        

 تطوير األنشطة الواردة فـي  مواصلةإلى األمين التنفيذي   يطلب  ،  )ضمان االستدامة البيئية  ( 7 والهدف   ) والمجاعة المدقع
ال سيما   ،(UNEP/CBD/COP/9/19)  تقريره المرحلي والنظر في مقترحاته للعمل في المستقبل         من 30 و 29الفقرتين  
، لتنظر فيها الهيئـة الفرعيـة   ام اإليكولوجية مقابل خدمات النظ    المتعلقة بالتقييم االقتصادي والمدفوعات المسدد     األنشطة

للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، مع التركيـز علـى أن مكافحـة                  
وب المحليـة  تباع نهج شامل يراعي أمور من ضمنها سبل عيش الشع      إضياع التنوع البيولوجي في هذه المناطق يتطلب        

   مع تغير المناخ؛كيفوالت
 مثل االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن          ،إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات المعنية      يطلب    - 17

الكوارث، لتجميع المعلومات عن آثار الجفاف على التنوع البيولوجي وإعداد اقتراحات بـشأن خيـارات إدارة التنـوع                 
ولوجية قبل انعقـاد االجتمـاع العاشـر        تكن وال والتقنيةلى الهيئة الفرعية المشورة العلمية      البيولوجي والجفاف ليعرض ع   

  لمؤتمر األطراف؛ 
  المرفق

  التي أجراها  الدراسة الناشئة عن لترسيم الحدودخيار 
  برنامج األمم المتحدة للبيئةل التابع المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة

برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة     التابع ل  العالمي لرصد حفظ الطبيعة      المركزاستخدمت دراسة أجراها      - 1
(UNEP-WCMC)          لمنـاطق  حدود ا  مؤقت ل  ترسيمالتحليل المكاني لنظام المعلومات الجغرافية على نطاق عالمي للقيام ب

بيولوجي، كما حـدد   اتفاقية التنوع ال في إطار التي ينبغي أن يتضمنها برنامج العمل بشأن األراضي الجافة وشبه الرطبة            
األراضي القاحلة وشبه القاحلة، واألراضي المعشوشبة والسفانا، والمناظر        :  المخصص، وهي  ينذلك فريق الخبراء التقني   

  . في المائة من المنطقة األرضية العالمية47.39ويتضمن هذا التعريف  . الطبيعية في منطقة البحر المتوسط
 (WWF)اإليكولوجية األرضية للصندوق العالمي لحفظ الطبيعـة        يتكون التحليل من خرائط للمناطق        - 2

وبوجه خاص، يجري تقييم استخدام معايير تقوم على التعريف بموجب اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي      . والمناطق القاحلة 
  .ومواصفات المناطق اإليكولوجية لتصنيف المناطق التي تتعدى نطاق التعاريف المناخية البيولوجية

  : يلي تعاريف المناطق اإليكولوجية المعتمدة ألغراض هذه الخريطةفيما  - 3
بعد تعريـف   لها  يمكن تعريف النظم اإليكولوجية في منطقة البحر المتوسط بشكل عام ألنها لم يحدد                )أ(

جافـة   أو مواسم صـيفية      معتدلة وممطرة وتتضمن عموما مناطق ذات مواسم شتوية       . واحد مناخي أو مناخي بيولوجي    
الغابات وأراضـي األخـشاب واألراضـي       (وتتكون من مجموعة واسعة من أنواع الموائل         . ة أو شديدة الحرارة   حار

  وتتسم بوجود جنيبات منخفضة وخشبية تتكيف مع الحرائق؛) المعشوشبة
وتـشكل  . عشابتطغى على النظم اإليكولوجية للسفانا طبقة أرضية تتكون من أعشاب وما يشبه األ               )ب(

  اتات غير مشجرة من خالل أراضي خشبية مفتوحة على غطاء سقفي مغلق مع أعشاب أرضية؛سلسلة من نب
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يمكن تعريف النظم االيكولوجية لألراضي المعشوشبة بشكل عام على أنها منـاطق تطغـى عليهـا                  )ج(
الدوريـة  وتعتبـر فتـرات الجفـاف       .  أو النباتات شبة المشعوشبة مع بعض النباتات الخشبية       ) غراميناتشي(األعشاب  

واألمطار الموسمية العالية والحرائق واألراضي التي ترعى فيها الحيوانات آكلـة األعـشاب سـمات عاديـة للـنظم                   
  .ألراضي المعشوشبة الطبيعية والسفانالاإليكولوجية 
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     المناطق المحمية9/18المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
  ق المحمية    استعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن المناط-ألف 

 على المستويات الوطنية    المناطق المحمية بشأن  بما أحرزه األطراف من تقدم في تنفيذ برنامج العمل          إذ يرحب   
أن األمر  وإذ يالحظ   ،  واإلقليمية ودون اإلقليمية، بما في ذلك استعمال آليات فعالة للتشاور والمشاركة مع جميع الشركاء             

 ، للمناطق المحمية األرضية والبحريـة     2012 و 2010لتنوع البيولوجي لعامي    يقتضي مزيدا من الجهود لتحقيق هدفي ا      
 بشأن المناطق المحمية،ة في برنامج العمل مذكورعلى التوالي، وكذلك األهداف األخرى ال

 منظمة حفـظ  تعاون معفي بعض المناطق بال إقليمية لحلقات عملبتنظيم األمين التنفيذي إذ يرحب مع التقدير    و
، وجمعية حفـظ  BirdLife Internationalوالصندوق العالمي لحفظ الطبيعة، ومنظمة الحفظ الدولية، ومنظمة الطبيعة، 

، والمفوضـية األوروبيـة،   (WCPA)األحياء البرية، واللجنة المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الـدولي للحفـظ     
وإذ يالحـظ  انيا وكندا وفرنسا والهند وجنوب أفريقيا وغـابون،  والوكالة االتحادية األلمانية لحفظ الطبيعة، وحكومات ألم   

 للبلدان المشاركة كي تتبادل المعلومات      مهمهذه يحتاج األمر إلى عقدها في جميع المناطق وأنها محفل           حلقات العمل   أن  
الوسـائل العمليـة   والـسبل   التنفيذ وكـذلك  وقيودتحديات  لمناقشة المناطق المحمية،بشأن تنفيذ برنامج العمل حالة عن  

  بشأن المناطق المحمية،لمعالجة تلك التحديات لتعزيز تنفيذ برنامج العمل 
  المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لالتحاد الـدولي لحفـظ الطبيعــة         بجهود رـإذ يرحب مع التقدي   و

(UNEP-WCMC)  من أجل ما يليواالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة:  
يانـات  ة البيانات فـي قاعـدة الب      نوعييدة شفافة تشمل التحقق واالستعراض لتحسين       إيجاد آليات جد    )أ(

  العالمية للمناطق المحمية؛
وضع مجموعات بيانات إضافية مرتبطة بقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية بشأن فعاليـة إدارة               )ب(

  أمور أخرى؛ وأهمية خزن الكربون، ضمن ، وسبل العيش المحلية،المناطق المحمية
األطـراف  شجعتها حكومة ألمانيا وبلدان أخرى، وإذ ينوه بفـرص   التي    مبادرة شبكة الحياة   جهود ب وإذ يرحب 

  في هذه المبادرة،  المشاركةوالمنظمات األخرى على
 بالحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية فـي تنفيـذ برنـامج             واعترافا منه 

 بإعالن األمـم المتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب      أيضا وإذ ينوهمل بشأن المناطق المحمية على جميع المستويات؛      الع
  األصلية،

  ات االستعراض؛أمام عملي يشكل عائقا رئيسيازال ما  للمعلومات التوافر المحدود بأن يعترف  - 1
 ت األخرى وهيئـات التمويـل  والحكوما ،األطراففيها  التي حث    ،8/24 همقرر من   4 بالفقرة   ريذكّ  - 2

 للبلدان النامية، وال سيما البلدان األقـل نمـوا والـدول الجزريـة              ة الالزم ةالماليمساندة  متعددة األطراف على توفير ال    
 لتمكينهـا مـن   ،من االتفاقية) م(8 والمادة 20الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، مع مراعاة المادة      

 والقيام بعمليات اإلبالغ الالزمة، بما فـي ذلـك التقـارير            المناطق المحمية بشأن   درات ومن تنفيذ برنامج العمل    بناء الق 
المناطق المحميـة إعمـاال     بشأن  اتفاقية التنوع البيولوجي، لتمكينها من استعراض تنفيذ برنامج العمل          في إطار   الوطنية  

  ؛يةالمناطق المحمبشأن   من برنامج العمل2- 2للغاية 
من تحليـل الثغـرات     ،  2009في موعد أقصاخ    ،  على نحو عاجل  أن تنتهي،    األطراف، على    يحث  - 3

 2012  و2010لتحقيق هدفي  والشركاء، حسب الحالة،     بصفة مستقلة أو بمساعدة تقنية ومالية من المانحين       يكولوجية  اإل
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فة إلى األهداف األخرى في برنامج العمل بشأن        ، باإلضا حيثما يكون ذلك التحليل لم يتم بعد، وذلك على وجه االستعجال          
  ؛المناطق المحمية

  :األطراف إلى ما يلي يدعو  - 4
، التخطيط المكاني   تشجع على تطبيق األدوات وتدابير السياسة المناسبة بما في ذلك، حسب الحالة           أن    )أ(

رضية والبحرية األوسع نطاقـا، وفـي       المتكامل، وذلك في سبيل إدماج أفضل للمناطق المحمية في المناظر الطبيعية األ           
   الفقر؛القضاء على ما يهدف إلى ي ذلكالقطاعات والخطط ذات الصلة، بما ف

تحسين فعالية إدارة المناطق المحمية     إلى  شركاء والمانحين،   ال، في تعاون مع     ا خاص تولي اهتماما أن    )ب(
 وال سـيما للبلـدان   ،أمور منها تدابير بناء القدرات   ل  من خال  وذلك   ،عن طريق تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية      

 رصد وتقييم التنـوع البيولـوجي     ، بما في ذلك    والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي        ،النامية
  النظم؛مستوى على مستوى المواقع و

  بشأن المناطق المحمية؛ج العمل  من برنام2 يتنفيذ العنصر البرنامجإلى  ا خاصتولي اهتماماأن   )ج(
  : األطراف على ما يلييشجع  - 5
التي تم تحديـدها علـى أسـاس        مواقع  ال حسب الحالة، معلومات عن   األمين التنفيذي،   إلى   أن ترسل   )أ(

تحليل الفجوات واالستراتيجيات الوطنية الشاملة للتنوع البيولوجي والتي ترغب في تعيينها كمناطق محميـة، لغـرض                
حصول األطراف والمنظمات المهتمة باألمر على المعلومات لمساندة هذه الجهود؛ بغية تعبئـة مـساندة ماليـة                 تسهيل  

  معززة لهذه الجهود؛
 تتألف، ضمن جملة أمور، من ممثلـي      ، لجانا استشارية متعددة القطاعات قد       أن تنشئ، حسب الحالة     )ب(

ألصلية والمحلية، ومديري األراضي والمـوارد، والمنظمـات      الوكاالت واإلدارات الحكومية ذات الصلة، والمجتمعات ا      
بـشأن   تنفيـذ برنـامج العمـل       مساندة، ل  ومؤسسات البحوث   واألكاديميات ،غير الحكومية، والقطاع الخاص، والخبراء    

  :تقديم المشورة عن كيفية إجراء ما يليالمناطق المحمية على المستويين الوطني ودون الوطني وذلك ب
 فـي   مشتركةلى نحو أفضل بالتنسيق واالتصال بين مختلف المنظمات والوكاالت ال         القيام ع   )1(

  شؤون المناطق المحمية؛
المناطق المحميـة  بشأن المساعدة في إعداد أهداف وخطط عمل وطنية لتنفيذ برنامج العمل           )2(

نـوع  في كلتا البيئتين األرضية والبحرية، في سياق االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للت   
  البيولوجي ووفقا للتشريع الوطني؛

المناطق المحمية لكلتا   بشأن   ووضع إستراتيجية اتصال لبرنامج العمل       التوعية العامة زيادة    )3(
  المناطق المحمية األرضية والبحرية؛

المنـاطق  بـشأن   في تنفيذ برنامج العمـل      المحرز  تقدم  ال عن بالغرصد التنفيذ ومساندة اإل     )4(
  المحمية؛

المناطق المحمية مع البرامج األخـرى التفاقيـة    بشأن  ساندة التنفيذ المنسق لبرنامج العمل      م  )5(
   بالتنوع البيولوجي؛تعلقةاالتفاقيات األخرى الممع التنوع البيولوجي و

والكفاءة في تنفيذ برنامج العمل     مساندة برامج بناء القدرات التقنية والتمويل لتحسين الفعالية           )6(
   المحمية؛المناطقبشأن 
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ات المعارف على صعيد السياسات والتشريعات، وتحـسين ظـروف          تحديد حواجز وفجو    )7(

إرشـاد وأدوات واسـتراتيجيات     و إبتكاريةالتمكين من التنفيذ، بما في ذلك إيجاد آليات مالية        
  ؛للتنفيذ

مـر مناسـبا     حيثما يكـون األ    ،ل األدوات المناسبة التي تكون مكيفة     استعماأن تضع وتسهل تبادل و      )ج(
 الظروف المحلية، بما في ذلك الممارسات التقليدية إلدارة الموارد الطبيعية التـي تقـوم بهـا المجتمعـات                   معوالزما،  

 بما في ذلـك األدوات  ، الحاجة إلى أدوات إضافيةتحديد، والالزمة، حسب الحالة  األصلية والمحلية وترجمتها إلى اللغات      
  ؛ولوجي في المناطق المحميةالالزمة لتقييم حالة التنوع البي

  : األطراف إلى ما يلييدعو  - 6
لمناطق المحمية، التي تؤدي إلى تـشريعات        ا أنماط إدارة  وتعزيز تحسين، وحسب الضرورة، تنويع     )أ(
، حيثما يكون األمـر مناسـبا، المنظمـات         مراعاة و االعترافذلك  بما في     المالئمة، وفقا للتشريعات الوطنية  وطنية أو   
  ؛والمحلية والمنظمات المجتمعية األخرىاألصلية 

 والمناطق المحمية الخاصة والمنـاطق      ، المناطق المحمية الخاضعة إلدارة مشتركة     االعتراف بإسهام   )ب(
، حيثما يكون األمر مناسبا، في النظـام الـوطني للمنـاطق            المجتمعية التي تتولى حفظها المجتمعات األصلية والمحلية      

  أخرى؛ اف بها في التشريعات الوطنية أو بوسائل فعالةالمحمية من خالل االعتر
من المنـاطق األرضـية والبحريـة، علـى         لكل   يكولوجية وأهمية الشبكات اإل   وضع التشجيع على   )ج(

  يمية، حيثما يكون األمر مناسبا؛المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقل
 مـع احتـرام كامـل       ،جتمعات األصلية والمحليـة    عمليات فعالة للمشاركة الكاملة والفعالة للم      إنشاء  )د(

 المناطق المحمية، بما يتمشى والقـانون الـوطني وااللتزامـات الدوليـة     إدارة في  حقوقها واعتراف كامل بمسؤولياتها   ل
  ؛السارية

الناشئة عن إنـشاء وإدارة المنـاطق       لمنافع  المنصف للتكاليف وا  تقاسم  ل ل مواصلة إعداد وتنفيذ التدابير     )ه(
 بما يتمشى والقوانين الوطنيـة      والعالميةالمحلية  المستدامة   من التنمية    عنصرا مهما جعل المناطق المحمية    مية وأن ت  المح

  ؛الساريةوااللتزامات الدولية 
بـشأن  إقليمية أو دون إقليمية تسهم في التنفيذ الفعال لبرنامج العمـل             مساندة إنشاء أو تعزيز محافل      )و(

ـ     ألغراض منها  دون اإلقليمي وذلك  اإلقليمي و ستوى  المناطق المحمية على الم    شاء منـاطق محميـة     إيجاد تعاون في إن
 في كلتا البيئتين األرضية والبحرية؛      ، حسبما يكون األمر مناسبا،     وفقا للتشريع الوطني   إيكولوجيةشبكات  عابرة للحدود و  

لمناطق المحمية؛ وتنسيق تنفيذ الخطط اإلقليميـة       ابشأن  وتبادل الدروس اإلقليمية المستفادة في مجال تنفيذ برنامج العمل          
؛ وإنشاء شبكات إقليمية من أخصائيي المناطق المحمية البحرية واألرضية لمختلف المجاالت المواضـيعية              اتلبناء القدر 

المـانحين  مختلـف   تعـاون مـع     باللمـانحين   لالمناطق المحمية؛ وعقد موائد مستديرة إقليمية       بشأن  من برنامج العمل    
  وكاالت المتعددة األطراف؛وال

دارة إتعزيز فعاليـة  في سبيل لى البلدان النامية إ األطراف على تسهيل وتحسين نقل التكنولوجيا    يحث  - 7
  المناطق المحمية؛

واللجنـة المعنيـة    المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحـدة للبيئـة،             يدعو    - 8
األعضاء اآلخرين في كونسورتيوم قاعـدة البيانـات العالميـة بـشأن     والتحاد الدولي للحفظ، بالمناطق المحمية التابعة ل 

في تنفيـذ برنـامج العمـل       المحرز  تقدم  ال إلى مواصلة إعداد أدوات للمساعدة على رصد         ،(WDPA)المناطق المحمية   
  ؛انات العالمية عن المناطق المحميةين قائمة األمم المتحدة لمكونات قاعدة البيالمناطق المحمية واستبقاء وتحسبشأن 
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 بقيمة وجود نظام تصنيف دولي موحـد        تعترف، التي   7/28 من المقرر    31الفقرة   على التأكيد   يعيد  - 9
ـ يرحـب للمناطق المحمية والمنافع من تقديم معلومات يمكن مقارنتها عبر البلدان والمناطق، ولذلك،       الجاريـة  جهود ال ب

ـ  باالتحـاد الـدولي    لتحسين نظام الفئات الخـاص       مية التابعة لالتحاد الدولي للحفظ    للجنة المعنية بالمناطق المح    شجع وي
 في المنـاطق المحميـة       والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على تعيين فئات إدارة المناطق المحمية           ،األطراف

  ؛ المحسنة ألغراض اإلبالغتحاد الدوليال وتقديم معلومات تتمشى وفئات الديها،
ركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنـامج      شاور مع الم  بالت ، األمين التنفيذي أن يقوم    إلىيطلب    - 10

بـالغ   من عمليـة اإل    وغيرهما، وبمساندة منهما، بأن يضع، كجزء      األمم المتحدة للبيئة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،      
  ؛ل جمع معلومات قياسيةنسقة من خالغ مإبال عملية الوطني عن التنوع البيولوجي،

اد شبكات بيانات وطنية أو إقليمية في سبيل تسهيل التبادل والحصول علـى   عدعلى إ  األطراف   يشجع  - 11
 تزويـد   بما في ذلـك    ،المناطق المحمية بشأن  في تنفيذ برنامج العمل     المحرز  المعلومات عن التقدم الوطني أو اإلقليمي       

  ا يكون األمر مناسبا؛يثم ح، بالمعلوماتلمحميةقاعدة البيانات العالمية عن المناطق ا
والمجتمعـات   والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، ، والحكومات األخرى،األطراف  أيضا يشجع  - 12

، ومؤسسات ووكاالت البحـث والمؤسـسات       الوطنية والدولية المنظمات غير الحكومية    من  بمساندة  األصلية والمحلية،   
، حـسب الحالـة،     قليمية تقنية إ  مساندةشبكات  وتشكيل   نحو تنظيم     على تعزيز األنشطة والموارد،    ية،والوكاالت األكاديم 

  :المناطق المحمية، ويكون ذلك بما يليبشأن لمساعدة البلدان على تنفيذ برنامج العمل 
  لكترونية؛إتاحة األدوات مثال عن طريق أنظمة مبتكرة مثل برامج التعلم اإل  )أ(
  المعلومات والمعارف العامة؛تسهيل تقاسم   )ب(
   دون إقليمية؛حلقات عملأو تنسيق /مساندة و  )ج(
ـ        حولإقليمية  دون  /إقليميةعقد حلقات تدريب تقني       )د( شأن  الموضوعات الرئيسية من برنامج العمـل ب

  المناطق المحمية؛
  ان؛تعزيز الشراكات وتبادل البرامج بين الوكاالت والمناطق المحمية في مختلف البلد  )ه(
  تعزيز مؤسسات التدريب الوطنية واإلقليمية؛  )و(

والمنظمات األخرى ذات الـصلة  اللجنة المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي للحفظ،         يدعو  - 13
دراسـي   مـنهج  تعزيز المؤسسات الوطنية واإلقليمية المعنية بالتدريب على القدرات من خالل إعداد إطـار   مساندةإلى  

  المناطق المحمية؛شأن برنامج العمل ب تنفيذ علىمن أجل تعزيز قدرات الموظفين المهنيين  مفتوح
 بشأن المناطق المحمية المستند إلـى       TEMATEAاستعمال نموذج   نظر في   ال األطراف على يشجع    - 14

ـ (UNEP/IUCN)ي لحفظ الطبيعة دولالقضايا الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد ال         ي التنفيـذ الـوطني   ف
  ؛الصلة المتعلقة بالمناطق المحميةلمختلف االتفاقات ذات 

لبنـاء   إقليمية ودون إقليميـة  حلقات عمل   أن يعقد  ،األمين التنفيذي، شريطة توافر التمويل    إلى  يطلب    - 15
ـ في جميع المناطق بشأن الموضوعات الرئيسية من برنامج العمل      القدرات والستعراض التقدم المحرز      المنـاطق  شأن ب

 ويـدعو  األطـراف،    يحـث ، وبناء عليـه،      األطراف إلى ضمان التمثيل المالئم في حلقات العمل هذه         ويدعو ،المحمية
الحكومات األخرى، والمنظمات والمانحين إلى تقديم مساندة مالية وتقنية وافية إلى األمين التنفيذي لهذه الحلقات اإلقليمية                

  ؛ودون اإلقليمية
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أن يواصل وضع وإتاحة طائفة من أدوات التنفيـذ    شريطة توافر التمويل،     ،األمين التنفيذي  إلىيطلب    - 16

 مختلفة على أن   جماهير إلى   موجهة ،المناطق المحمية بشأن  تبادل المعلومات، لخدمة برنامج العمل      غرفة  من خالل آلية    
  ؛ون هذه األدوات مترجمة إلى جميع لغات األمم المتحدةتك

عاون مـع شـركاء آخـرين،       بالت ، أن يقوم  التمويل، توافر   ةطيشر،   األمين التنفيذي  لىإ يطلب أيضا   - 17
  عمل المناطق المحمية؛مل وسهل االستعمال بشأن برنامج  مركزي شاموقع إلكترونياد عدبتسهيل إ

) أ(5 إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع المعلومات المجمعة من األطراف وفقا للفقـرة               يطلب كذلك   - 18
  من هذا المقرر وأن يجعل هذه المعلومات متاحة على الموقع اإللكتروني لألمانة؛

 في سياق المنـاطق المحميـة تـساهم فـي      لتنمية األطراف على أن تكفل أن أنشطة الحفظ وا        يشجع  - 19
 وإدارة   الناشـئة عـن إنـشاء       وتحقيق التنمية المستدامة وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنـافع         ،الفقرالقضاء على   

المناطق المحمية وفقا للتشريعات والظروف الوطنية، وذلك مع المشاركة الكاملة والفعالـة مـن المجتمعـات األصـلية          
  ؛والمحلية وحيثما يكون األمر مناسبا، مع مراعاة نظم اإلدارة واالستخدام التقليدي لدى المجتمعات األصلية والمحلية

ل الممارسـات  تعاون مع المنظمات ذات الصلة، بتجميع أفـض بال،   األمين التنفيذي أن يقوم    إلى يطلب  - 20
 وجعلها متاحة من خالل آلية غرفـة تبـادل   التوصية الحالية في سياق ،عمل المناطق المحميةالحالية بشأن تنفيذ برنامج   

  المعلومات واآلليات األخرى؛
 نقطـة   مساندةناطق المحمية ل  المشأن  عمل ب مج ال  األطراف تعيين نقطة اتصال وطنية لبرنا      منيطلب    - 21

 وخطط العمل الوطنية واإلقليمية     تالتفاقية لتسهيل اإلعداد والتنفيذ الفعال والمنسق الستراتيجيا      لاالتصال الوطنية التابعة    
المناطق المحمية التابع لالتفاقية وبـرامج      شأن  المتعلقة بالمناطق المحمية األرضية والبحرية، مع مراعاة برنامج العمل ب         

  عمل والمقررات األخرى ذات الصلة؛ال
 التوعية العامـة لى زيادة   إ المنظمات ذات الصلة     ويدعو األطراف   ويشجع ، األمين التنفيذي  إلى يطلب  - 22

الفقـر   القـضاء علـى    أنشطة االتصال بشأن دور وأهمية منافع المناطق المحمية في التنمية المستدامة الشاملة و             إعدادو
  إلنسان؛ اكوسيلة للحفاظ على رفاه

 األطراف ويدعو المنظمات ذات الصلة إلى تعزيز البحوث والوعي حول الدور الـذي تلعبـه                يشجع  - 23
  المناطق المحمية والشبكات التوصيلية للمناطق المحمية في معالجة تغير المناخ؛

ع لالتحـاد   االجتماع الرابع لمجلس الحفظ العالمي التـاب       األمين التنفيذي أن يسترعي انتباه       إلى يطلب  - 24
ـ        2008 تشرين األول /أكتوبرفي  في برشلونة   الذي سيعقد   الدولي لحفظ الطبيعة،     ق  إلى تقرير االجتمـاع الثـاني للفري

 اإلسهام  مواصلةإلى   االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة      ويدعو  (UNEP/CBD/COP/9/8)العامل المعني بالمناطق المحمية     
المناطق المحمية وعملية استعراضه التي تؤدي إلـى االجتمـاع العاشـر            أن  شفي تعزيز القدرات لتنفيذ برنامج العمل ب      

  لمؤتمر األطراف في االتفاقية؛
ـ    المستمر ل رصد  التالية لل عملية  ال يبت في   - 52 المنـاطق المحميـة والتحـضير      شأن  تنفيذ برنامج العمل ب

  :الستعراضه المتعمق في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
على الحاجة إلى تقديم مساندة مالية إلى البلدان النامية، وال سيما أقـل البلـدان نمـوا      يد  يعيد التأك ذ  إو  )أ(

 األطـراف،  يحـث والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي إلجراء اإلبالغ المطلـوب؛      
  مية باستعمال آليات فعالة للتشاور والمشاركة؛على القيام باستعراض تنفيذها الوطني لبرنامج العمل بشأن المناطق المح

برنامج العمل بشأن المناطق المحمية باسـتعمال       ل استعراض متعمق  إلى األمين التنفيذي إعداد      يطلب  )ب(
المعلومات المتضمنة في التقارير الوطنية الرابعة، وقواعد البيانات العالمية واإلقليمية ذات الصلة ونتائج حلقات العمـل                
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، ضمن جملة مصادر، وأن يقترح السبل والوسـائل          من هذا المقرر   15، حسبما ورد في الفقرة      مية ودون اإلقليمية  اإلقلي
؛ وذلك لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبـل االجتمـاع العاشـر               لتعزيز تنفيذ برنامج العمل   

  لمؤتمر األطراف؛

  ن خالل آليات مختلفة، لموارد مالية وافيةم ،خيارات للتعبئة العاجلة  -باء 
  توقيت المناسب لتنفيذ برنامج العملوفي ال

  إن مؤتمر األطراف،
ألن عدم كفاية الموارد المالية ما زال يشكل أحد العقبات الرئيسية أمام تنفيـذ برنـامج العمـل            إذ يشعر بالقلق    

قل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينهـا،   بشأن المناطق المحمية من جانب البلدان النامية، وال سيما أ         
  وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي،

وال سيما أقل البلدان نمـوا والـدول الجزريـة          الحاجة إلى زيادة المساندة للبلدان النامية،     على  عيد التأكيد   وإذ ي 
في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، من خالل تقـديم    الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي،        

   من االتفاقية،20موارد مالية جديدة وإضافية، وفقا للمادة 
  لمرفق البيئة العالمية في السير قدما في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية،بالدور الحيوي وإذ يعترف 

لى الحاجة إلى ضمان أن تكون التدابير المتعلقة بالتمويل بموجـب           باستراتيجية تعبئة الموارد ويشدد ع    يرحب  
  برنامج العمل بشأن المناطق المحمية تتمشى تماما مع هذه االستراتيجية؛

   بالضرورة العاجلة لتعبئة موارد مالية وافية لتنفيذ برنامج العمل من جانب جميع األطراف،وإذ يعترف
مؤسـسات  الحكومات األخـرى و   ويدعو  لبلدان المتقدمة،   وخصوصا األطراف من ا   األطراف،  يحث    - 1

متعـددة األطـراف    ية اإلقليمية وغيرها من المؤسسات المالية       ا فيها مرفق البيئة العالمية، وبنوك التنم      الدولية بم التمويل  
ـ   ،ية الوافية والتي يمكن التنبؤ بها والتي تقدم في التوقيت المناسب          مالعلى تقديم المساندة ال    راف مـن البلـدان     إلى األط

 وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتـصاد االنتقـالي، لتمكـين                  النامية،
  نامج العمل بشأن المناطق المحمية؛التنفيذ الكامل لبر

 ال هـا ولكنأن تستكمل آليات السوق يمكن  النهوج القائمة على بما فيها بأن اآلليات اإلبتكارية،يعترف    - 2
  نمائية؛تحل محل التمويل العام والمساعدة اإل

  :لى ما يليإاألطراف يدعو   - 3
، وأن تضع خطـط     ، كأمر ذي أولوية   تقييمات االحتياجات المالية على مستوى البلدان     بإتمام  أن تقوم     )أ(

، 21 القـرن أعمال كارية، وفقا لجدول    حفظة مالية متنوعة، بما في ذلك آليات إبت        م حسب الحالة، تمويل مستدامة تشمل،    
تواصـل استكـشاف، مـع       والـى أن     ، من االتفاقية وللمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف         20المادة  و

المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين والصالت المعززة فيمـا              
وفقـا   التي يقدمها النظام اإليكولـوجي  الخدماتلحالة، استكشاف مفهوم المدفوعات مقابل السلع و بين القطاعات، حسب ا   

الناشئة عـن إدارة المنـاطق      لمنافع  لتكاليف وا المنصف ل العادل و في الحسبان التقاسم    لقانون الدولي الساري، مع األخذ      ل
 الوطنيـة  تـشريعات الو بمـا يتمـشى   ين اآلخرين، وأصحاب المصلحة المعني مع المجتمعات األصلية والمحلية   المحمية  

   التعويضات عن التنوع البيولوجي كآلية تمويل؛إمكانيةوأن تستكشف السارية؛ وااللتزامات الدولية 
بما في ذلـك   خطة التمويل المستدامة، إلدارة وتنفيذ وفقا لظروفها المحددة، التدابير الالزمة     ،أن تضع   )ب(

ستعمال اآلليات المالية، ويـشمل ذلـك       إعداد وا  المناطق المحمية تشجع على االبتكار في        دارةيجاد بيئات إل  إعن طريق   
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ع تعيـق تنـو   قـد لحواجز التي ازالة إ تحديد، وحسب الحالة، و؛يجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص     إأمورا منها   

  طق المحمية؛مصادر الدخل للمنا
ـ عن طريق مواصلة تحـسين       موارد المالية الأن تعزز فعالية استعمال       )ج( مـشاريع  ة مقترحـات    نوعي

  المناطق المحمية؛
، وخصوصا التكـاليف     المناطق المحمية  التي تقدمها يكولوجية  خدمات النظم اإل  سلع و أن تعزز تثمين      )د(

دمـاج  إ لتحقيـق     االقتصادية للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين،        - والمنافع االجتماعية 
ئية لأللفية،  نما الفقر وتحقيق األهداف اإل    القضاء على سهام المناطق المحمية في     إ تسهيل ول نميةأفضل لعمليات الحفظ والت   

  من أجل تعبئة تمويل متزايد للمناطق المحمية؛
نمائية لكـل مـن المـانحين       في جداول األعمال اإل   إدارة المناطق المحمية     وتدمج تخطيط و   تعممأن    )ه(

 لكال القطاعين العام والخاص التـي يمكـن أن تحقـق      ليات المالية مكانية الكاملة لآل  نامية، وذلك باستكشاف اإل   البلدان ال و
  نمائية لأللفية؛األهداف اإل
 لجمع األموال من المصادر الوطنية والدولية لتنفيذ برنـامج        في هدف وطني   ، حسب الحالة،  أن تنظر   )و(

  العمل؛
ل التهديدات والضغوط الواقعة على المناطق       على تحلي  ات القدر زيزتعأن تنظر في تخصيص موارد ل       )ز(

  ؛ات واآلليات في سبيل ذلك التحليل تبادل الخبرات والتنسيق بين المنهجيإمكانية وأن تستكشف، المحمية
جهـود  دارة الفعالة للمناطق المحمية فـي سـياق         نشاء واإل أن تستكشف فرص التمويل للتصميم واإل       )ح(

رصة فريدة لحماية التنـوع     إزالة الغابات قد تشكل ف    ض  مذكّرا بذلك بأن اإلجراءات الفعالة لخف     ،  غير المناخ معالجة أثر ت  
  ؛8/30ك مؤتمر األطراف في مقرره البيولوجي، كما الحظ ذل

  :البلدان المانحة على ما يليحث ي  - 4
 جـراء  عن التدابير المتخذة إل    بالغ واإل إضافيةالمساندة المالية لتنفيذ مناطق محمية جديدة و      أن تعزز     )أ(

  ؛ 8/24 من المقرر 24من الفقرة ) د(و ) ج(و ) ب(األنشطة المبينة في الفقرات الفرعية 
الدول الجزرية الصغيرة النامية    ن البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا و       غ م بالأن تساند عملية اإل     )ب(

  ا يتعلق بالمناطق المحمية؛وكذلك من البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، فيم
 لتنميـة   إليجاد برامج شـاملة ومـستهدفة     تعاون مع البلدان النامية     بالات  جراءأن تتخذ مزيدا من اإل      )ج(

 علـى   ذ البلدان النامية لبرنامج العمـل      وذلك لمساندة تنفي   فاء بأهداف ومواعيد برنامج العمل،     وللتعاون على الو   اتالقدر
السـتراتيجيات وخطـط    لتنوع البيولـوجي وا   لنها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية       أساس األولويات التي تم تبي    

  العمل األخرى؛
أن تتخذ خطوات معقولة لتعزيز توافر الموارد المالية والمساندة التقنية لتنفيذ برنامج العمـل بـشأن                  )د(

العمـل الوطنيـة للتنـوع البيولـوجي      المناطق المحمية استنادا إلى األولويات المحددة فـي االسـتراتيجيات وخطـط             
واالستراتيجيات وخطط العمل األخرى ذات الصلة مع مراعاة إعالن باريس بشأن فعالية المعونة وبما في ذلـك تحديـد      

  اآلليات المالئمة لضمان أن تمويل المناطق المحمية يتماشى بصورة أفضل مع آليات تقديم المعونة في اإلعالن؛
 التزود القادمة للمرفق العالمي للبيئة مع مراعاة غايات وأهـداف برنـامج العمـل       أن تؤيد بقوة فترة     )ه(

والحاجة إلى تمويل جديد وإضافي لمساندة هذا العمل في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمـوا والـدول الجزريـة                
  الصغيرة النامية من بينها، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛
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ألطراف من البلدان النامية على إعطاء األولوية لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحميـة               ا شجعي  - 5
واتخاذ خطوات معقولة لتعميم المناطق المحمية في الخطط القطاعية الوطنية وغيرها من الخطط القطاعية ذات الـصلة                 

  وفي الميزانيات المرتبطة بذلك، حيثما يكون األمر مناسبا؛ 
مساندة  والمنظمات غير الحكومية ومنظمات التمويل األخرى على         ،متعددي األطراف انحين  الميحث    - 6

البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقـالي مـن                
  :ما يليخالل 

وال سـيما أقـل    للبلدان الناميـة،   نحو يمكن توقعه التوقيت المناسب وعلى   وفي   يوافال التمويل   تقديم  )أ(
 تمويل جديـد بما في ذلك  البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي،              

ـ نـشاء    وبإدارتها الفعالة، وحيثمـا يكـون األمـر مناسـبا، إ           مناطق محمية جديدة  بتعيين   بما يسمح    إضافيو كات شبال
، ولتحـسين  شاملة وتمثيلية من الوجهة اإليكولوجية من المناطق المحمية ةقليميإ ووطنيةتمام نظم الزمة إلاإليكولوجية، ال 

ة مـشتركة، والمنـاطق   دارالخاضـعة إل بما في ذلك، حسب الحالة، المناطق المحمية     ،دارة المناطق المحمية الموجودة   إ
  ؛تي تتولى حفظها المجتمعات األصلية والمحليةالمحمية الخاصة والمناطق المجتمعية ال

وآليـات التمويـل    الهبات والصناديق البيئية الوطنية     لصناديق  تقديم المساندة المالية والتقنية المعززة        )ب(
  لى الحفظ والتنمية المستدامة؛إ تهدفالتي للمناطق المحمية،   األخرىالطويل األجل

الحتياجات المالية، والخطط الماليـة المـستدامة لـنظم المنـاطق           ء تقييمات ل  جرا المقترحات إل  تأييد  )ج(
  لمناطق المحمية؛التي تقدمها ا يكولوجي اإلع وخدمات النظامسلالمحمية، وتثمين 

توفير التعاون المالي والتقني لوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل ماليـة للـنظم الوطنيـة مـن                  )د(
  المناطق المحمية؛

   التي تدل على الدور الذي تلعبه المناطق المحمية في معالجة تغير المناخ؛مساندة المشاريع  )ه(
   المقترحات الخاصة بإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان النامية؛مساندة  )و(
دارة المنـاطق المحميـة   إنشاء وإ في والمحلية للمشاركة األصليةلمجتمعات  في ا  القدراتبناء  مساندة    )ز(

  لى تحسين مستوى عيشهم؛إا سعي
فـي  واستخدامه المـستدام    المعارف التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي       مساندة اإلبقاء وصيانة      )ح(

  المناطق المحمية؛إدارة 
  : األمين التنفيذي ما يليإلى يطلب  - 7
  أن يشجع على أهمية تمويل المناطق المحمية؛  )أ(
من االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن المناطق المحميـة وهـو   أن يعد تقريرا مرحليا كجزء       )ب(

ـ  المعلومات ال  استنادا إلى االستعراض الذي سيقوم به االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف،          فـي  ة مـن األطـراف      مقدم
  ؛تقاريرها الوطنية الرابعة

ية، مع التركيز بصفة خاصـة       االقتصادية للمناطق المحم   - أن يجمع معلومات لتقييم القيم االجتماعية       )ج(
على المساهمة في القضاء على الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، استنادا إلى المقترحات المقدمة مـن األطـراف                  

  والحكومات األخرى وكذلك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين؛
اتفاقيـة  ندة خطوات البلدان بشأن برنـامج عمـل         مسا " بعنوان UNDP/GEFبمشروع الـ   يرحب    - 8

   المشروع؛كى ذلإل إقليم أفريقيا محدودية توصل بلدان يالحظ و" المناطق المحمية شأن بالتنوع البيولوجي 
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  :لى ما يليإمرفق البيئة العالمية يدعو   - 9
المجـال  ضـمن   للمناطق المحمية مـن      يةمالموارد  أن يواصل تقديم، وتسهيل الوصول السهل إلى          )أ(

 بعنوان UNDP/GEF  مشروع بما في ذلك مشاريع المرفق، مثل     ،  المركزي للتنوع البيولوجي في مرفق البيئة العالمية      
 مـساندة  تقـديم لوذلـك   ،"المناطق المحميـة شأن  باتفاقية التنوع البيولوجيمساندة خطوات البلدان بشأن برنامج عمل      " 

 مـع مراعـاة     ، والبلدان ذات االقتـصاد االنتقـالي      ،وأقل البلدان نموا  النامية،  يرة   والدول الجزرية الصغ   ،للبلدان النامية 
  ألهداف الواردة في برنامج العمل؛الغايات وا

معالجـة   المقترحات التي تقيم الدليل على الدور الذي تلعبه المناطق المحمية في             أن ينظر في مساندة     )ب[(
  تغير المناخ؛
  ة تظل من أولويات مرفق البيئة العالمية في المستقبل المنظور؛أن يضمن أن المناطق المحمي  )ج(

 رئيس مؤتمر األطراف أن يبعث برسالة بون بشأن تمويل التنوع البيولـوجي إلـى الجهـات                 يدعو  - 10
 المانحة المناسبة، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، مرفق البيئة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتـصادي   

  ؛(G8)ومجموعة البلدان الثمانية 
 10إعماال للفقرة   قليمية المتعلقة بالمناطق المحمية،      اإل حلقة العمل ستضافة  الكوادور  إبعرض  يرحب    - 11
  .8/24من المقرر 
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  للنظم اإليكولوجية للمياه الداخليةالتنوع البيولوجي     19/ 9المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 المحرز من جانب األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في تحقيق تغطيـة              بالتقدم مع التقدير  يرحب  - 1
أكثر شموال لألراضي الرطبة بحيث تساند طائفة أوسع من التنوع البيولوجي للمياه الداخلية من خـالل تعيـين مواقـع                   

الخصوص، بما فـي ذلـك،    بنتائج االجتماع التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في هذا         ويحيط علما رامسار؛  
إطار مفاهيمي لالستخدام الحكيم لألراضي الرطبة وحفـظ طابعهـا         ("، المرفق ألف    1- 9ضمن جملة أمور، القرارات     

إطار استراتيجي منقح وخطوط إرشادية إلعداد قائمـة األراضـي الرطبـة ذات             ("، المرفق باء    1- 9  ، و ")اإليكولوجي
 لألطراف  ويعبر عن امتنانه  ؛  ")أخذ القيم الثقافية لألراضي الرطبة في الحسبان       ("21- 9  و") األهمية الدولية في المستقبل   

 الصادر عن االجتماع السابع لمؤتمر األطراف       7/4 من المقرر    30 و   29المتعاقدة في اتفاقية رامسار لمعالجة الفقرتين       
يير تعيين مواقع رامسار، حـسبما هـو       اتفاقية رامسار إلى مواصلة استعراض معا      ويدعوفي اتفاقية التنوع البيولوجي؛     

 7/4مـن المقـرر     ) أ(29السمات المذكورة في الفقرة     لتجربة العملية بخصوص تطبيقها فيما يتعلق ب      مالئم، في ضوء ا   
  الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛

الـنظم  وظـائف    بالعمل الجاري التفاقية رامسار بـشأن تخـصيص وإدارة الميـاه لحفـظ               يرحب  - 2
خطـوط  (" 1- 8دولي بشأن إدارة الموارد المائية، الذي بادر به القـرار   والتعاون ال   وتوفير سلعها وخدماتها   اإليكولوجية

 األطـراف والحكومـات     ويـشجع  ،)"إرشادية لتخصيص وإدارة المياه لحفظ الوظائف اإليكولوجية لألراضي الرطبـة         
 المرفق جيم  1- 9حسبما هو مالئم، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، القرار           األخرى على استخدام اإلرشادات الموجودة،      

خطوط إرشادية بشأن التعاون الـدولي      (" 19- 7والقرار  ) "إطار متكامل التفاقية رامسار بشأن إرشادات تتعلق بالمياه       "(
  الصادرين عن اتفاقية رامسار؛) "بموجب اتفاقية رامسار

ما يخص التعاون الدولي بشأن إدارة موارد الميـاه لتنفيـذ برنـامج    أهمية تحسين الترتيبات في  يالحظ  - 3
 يالحـظ كـذلك  ، 22، الفقـرة   8/27بالمقرر  إذ يذكر   العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، و        

ي ذلـك الـصكوك   بما ف(وجود صكوك أخرى للتعاون الدولي تعمل على المستوى اإلقليمي والمتعدد األطراف والثنائي           
 األطراف والحكومات األخرى، حسب االقتـضاء وكلمـا    يحث، و )UNEP/CBD/COP/9/INF/4المذكورة في الوثيقة    

كان ذلك ضروريا، على تعزيز ترتيبات التعاون الدولي ذات الصلة بإدارة المجاري المائية الداخلية والمسطحات المائية                 
 المتمثل في تحقيق خفـض كبيـر فـي         2010ة وكإسهام نحو بلوغ هدف عام        من االتفاقي  5الداخلية بما يتفق مع المادة      

  معدل ضياع التنوع البيولوجي؛
بين اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة رامـسار           ) 2010- 2007(خطة العمل المشتركة    يؤيد    - 4

)UNEP/CBD/SBSTTA/13/5؛)، المرفق  
إلـى  لـه   المركز العالمي لرصد الحفظ التـابع       ة و اتفاقية رامسار، وبرنامج األمم المتحدة للبيئ     يدعو    - 5

  ؛مواصلة عملهم المشترك بشأن اإلبالغ المتجانس بين اتفاقية رامسار واتفاقية التنوع البيولوجي
ـ             يدعو    - 6 رير اأمانة اتفاقية رامسار، بالتعاون مع األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، إلى رفع تق

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      إلى اجتماع تعقده ا   بالغ المتجانس وآثاره     اإل بشأنعن التقدم المحرز    
  قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

ما يترتب عـن ذلـك    بضعف النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية أمام تأثير تغير المناخ، و واعترافا منه   - 7
 بشأن األراضي الرطبة وتغير المناخ      والمزمع بعمل اتفاقية رامسار الجاري      يرحبتحسين إدارتها،   من حاجة تدعو إلى     

 العاشر، إلى النظر في اإلجراءات المالئمة المتعلقة باألراضي         مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار، في اجتماعه       ويدعو
 التآزر والتعاون بين اتفاقيـة   أوجهفيالرطبة والمياه والتنوع البيولوجي وتغير المناخ من أجل تحقيق مزيد من التحسين     

  .تغير المناخب عملهما المعنيرامسار واتفاقية التنوع البيولوجي في 
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      التنوع البيولوجي البحري والساحلي9/20المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
ـ بفي حـل المـسائل المتعلقـة     للجمعية العامة لألمم المتحدةالدور الرئيسي  علىإذ يعيد التأكيد     لتنـوع  اظ حف

  ، الوطنيةالوالية دودحفي المناطق الواقعة خارج  مستدامالواستخدامه البيولوجي البحري 
الطابع العالمي والموحد التفاقية األمم المتحدة لقـانون        على   قد شدد  60/30قرار الجمعية العامة    بأن  ر  إذ يذكّ و

تنفذ فيه جميع األنشطة في المحيطـات       يجب أن   ي الذي    االتفاقية تحدد اإلطار القانون    هذهأن  على  البحار، وأكد من جديد     
لبيئـة  المعني باه على النحو الذي اعترف به أيضا مؤتمر األمم المتحدة   سالمت على   فاظ من الضروري الح   ه وأن ،والبحار

  ،21 من جدول أعمال القرن 17  والتنمية في الفصل
 التنـوع   حفـظ مـا فـي     مهتـؤدي دورا     38لتنميةبشأن البيئة وا   بأن المبادئ المعتمدة في إعالن ريو        وإذ يقر 

  ؛المستدامالبيولوجي البحري واستخدامه 
، الذي يحدد مسؤولية الدول عن ضمان األنشطة التـي          3 أن أهداف االتفاقية والمبدأ الوارد في المادة         وإذ يرى 

   الوالية الوطنية؛ تقع خارج حدودمناطقلبيئة الدول األخرى أو لتخضع لواليتها ومراقبتها، ال تلحق أضرارا 
 بشأن خيارات للتعاون إلنشاء مناطق محمية بحرية في المنـاطق البحريـة             8/24 هبالقسم في مقرر  وإذ يذكّر   

أن التفاقيـة التنـوع      منه، التي أدرك فيها مؤتمر األطراف        42الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، وخصوصا الفقرة        
 من خالل التركيـز     ،ق بالمناطق المحمية البحرية خارج حدود الوالية الوطنية        فيما يتعل  دعمفي  را رئيسيا   والبيولوجي د 

 ،التقنية والمشورة ذات الصلة بالتنوع البيولـوجي البحـري        المعلومات  على توفير المعلومات العلمية، وحسب المالئم،       
  ؛2010 هدف عام تحقيقي وتحوطم االيكولوجي والنهج الاوتطبيق نهج النظ

تطبيق األدوات خارج وداخل الوالية الوطنية      ، التي اعترفت بأن     8/24  من المقرر  38بالفقرة   وإذ يذكّر أيضا  
  ؛ بحقوق والتزامات الدول الساحلية بمقتضى القانون الدوليوال مساس فيهينبغي أن يكون متجانسا ومتوافقا ومكمال 

 لفريق العامـل غيـر الرسـمي    للثاني لالجتماع اانشاركت المسان الرئيأصدرهالبيان المشترك الذي    ب يذكّروإذ  
في المنـاطق   واستخدامه المستدام   لتنوع البيولوجي البحري    احفظ  لقة ب دراسة المسائل المتع  المخصص ل  العضويةلمفتوح  ا

علميـة لتحديـد   اللمعـايير  ل عن التأييـد  أعربالذي و،  الجمعية العامة  أنشأتهي  ذ الوطنية، ال  الوالية حدودالواقعة خارج   
في سياق اتفاقيـه التنـوع      والتي أعدت    الحماية إلى التي تحتاج    ةبيولوجيال أو ةيكولوجياإل ذات األهمية  بحريةالمناطق ال 
  البيولوجي،
ولويـة لحفـظ   ذات األ بملخص واستعراض أفضل الدراسات العلمية المتاحة عن المناطق      علماً يحيط  - 1

، وهو االستعراض الذي جرى عمالً بـالفقرة         الوطنية ةوالي حدود ال  الواقعة خارج التنوع البيولوجي في المناطق البحرية      
  ؛8/24من المقرر ) أ(44

 األمـين التنفيـذي،     إلـى  يطلب دور منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،        وإذ يأخذ في الحسبان     - 2
، أن المعنيـة  المنظمـات ، ومع األطراف، والحكومات األخـرى، و  لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة  بالتعاون مع   

والـصيد غيـر المـستدام،    صيد األسماكتأثيرات الممارسات التدميرية لع ويلخص المعلومات العلمية المتاحة عن      يجم ،
، وأن   والموائل البحريـة   على التنوع البيولوجي البحري    (IUU) المنظم غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير     والصيد  

قبـل  للمشورة العلميـة والفنيـة والتكنولوجيـة        لهيئة الفرعية   الذي ستعقده ل   ادمقالجتماع  االنظر  ليتيح هذه المعلومات،    
  ؛االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

                                                   
. ، المجلد األول1992حزيران /يونيو 14-3، البيئة والتنمية، ريو دي جانيروالمعني بتقرير مؤتمر األمم المتحدة    38

  .، المرفق األول1، القرار )والتصويب E.93.I.8  المبيع األمم المتحدة، رقممنشورات( المؤتمر التي اتخذهاالقرارات 
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أن يـسعى إلـى      إلى األمـين التنفيـذي       يطلب دور المنظمة البحرية الدولية،      وإذ يأخذ في الحسبان     - 3
 المنظمـة البحريـة الدوليـة، والمنظمـات     ، بالتشاور معالحصول على آراء األطراف والحكومات األخرى، وأن يقوم   

األخرى ذات الصلة، والمجتمعات المحلية واألصلية، بتجميع وتلخيص المعلومات العلميـة المتاحـة عـن التـأثيرات                 
نظـر  تيح هذه المعلومـات ل    ، وأن ي  على التنوع البيولوجي البحري   المحتملة للتخصيب المباشر للمحيطات بفعل اإلنسان       

االجتمـاع العاشـر لمـؤتمر      قبـل    للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة       الذي ستعقده الهيئة الفرعية    قادمالجتماع  اال
  األطراف؛

األخـرى والمنظمـات ذات      والحكومات   ، األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع األطراف        إلى يطلب  - 4
 على التنـوع البيولـوجي   اتهريأثتحمض وتالعلمية المتاحة عن تعرض المحيطات لل، بتجميع وتلخيص المعلومات     الصلة

للتنـوع  للشعب المرجانية في الميـاه البـاردة و       خطيرا  حمض قد حدد بوصفه تهديداً      ت، ألن ال   البحرية البحري والموائل 
للمـشورة العلميـة    الهيئة الفرعية الذي ستعقده قادمالجتماع االنظر ، وأن يتيح هذه المعلومات لالبيولوجي البحري اآلخر 

  ر لمؤتمر األطراف؛قبل االجتماع العاشقنية والتكنولوجية والت
الواقعة خارج   التي تتضمن معلومات عن المناطق البحرية        لمكانية باستعراض قواعد البيانات ا    يرحب  - 5

المركز العـالمي لرصـد حفـظ        التي أعدت بالتعاون مع      39(IMap) ةالتفاعليالوالية الوطنية، وبوضع الخريطة     حدود  
 إلـى األمـين التنفيـذي،       طلـب يو ،8/24من المقرر   ) ج(44 عمالً بالفقرة    ،تابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة    الطبيعة ال 

المنظمة البحرية الدوليـة،    أن يدعو   ،  المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة         بالتعاون مع   
 حـسب   ، بما في ذلك إدماجهـا     (IMap) ةتفاعلي للخريطة ال   أوسع لاستعماإلى ترويج   والمنظمات األخرى ذات الصلة،     

 ، ضمن صالحيات اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        ، في قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية، وأن يواصل         ة،حالال
لموائـل  ، وإدراج معلومات عن وظائف النظام اإليكولوجي ومدى التواصل، والتهديدات وا  تحديث المعلومات ذات الصلة   

معنيـة األخـرى، حـسب    الوالمنظمات لألمم المتحدة   الروابط األخرى مع منظمة األغذية والزراعة       و في عمود المياه،  
  الحالة؛

 البحـار  قـاع  بالتقرير عن التصنيف العالمي للجغرافيا البيولوجية للمحيطات المفتوحـة و   علما يحيط  - 6
(UNEP/CBD/COP/9/INF/44)  ،تعقـده   قـادم طالع في اجتماع    يذي أن يتيح هذا التقرير لإل      إلى األمين التنف   ويطلب

  ؛لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافا
 التـأثيرات الـضارة    أو إعدادها لمنـع وتخفيـف       /و بمختلف الخيارات الجاري تطبيقها       علماً يحيط  - 7

  ؛8/21 من المقرر 5على النحو المشار إليه في الفقرة لى الموائل المختارة في قاع البحار، لألنشطة البشرية ع
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك فريـق األمـم المتحـدة                 يدعو  - 8

 البحري واسـتخدامه    العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي           
نيـة  تقالوالية الوطنية، إلى التعاون على مواصلة تطوير إرشـادات علميـة و      حدود  المستدام في المناطق الواقعة خارج      

لتنفيذ عمليات تقييم األثر البيئي وعمليات التقييم البيئي االستراتيجي لألنشطة والعمليات التي تخضع لوالياتها وسيطرتها               
ة على التنوع البيولوجي البحري خارج الوالية الوطنية، مع األخذ في االعتبـار             كبير تأثيرات ضارة قد يكون لها    والتي  

، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمات األخرى ذات الصلة، بغية ضمان           لألمم المتحدة  لزراعة واألغذية اأعمال منظمة   
إلى مؤتمر األطراف فـي     تقريرا   ترفعيكولوجي، وأن   أن هذه األنشطة تخضع لتنظيم يجعلها ال تقوض سالمة النظام اإل          

   في هذا الصدد؛المحرزاجتماعه العاشر عن التقدم 

                                                   
ة خريطالمستخدمة في هذه الالمواد والمعالم الجغرافية  تعنيال ": على ما يليينص  بعدم المسؤولية عالن إهناك   39
 القانوني وضعبشأن ال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة عراب عن أي رأي كان من جانب المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعةاإل

 ."UNEP-WCMC, 2007 ©. اأبعادهحدودها أو فيما يتعلق بترسيم ألي بلد أو إقليم أو منطقة أو 
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ـ  ألثـر  بالحاجة إلى بناء القدرات للبلدان النامية، بغية تنفيذ األحكام القائمة لتقيـيم ا              علما يحيط   - 9  ي البيئ

حـدود الواليـة   خارج الواقعة  المناطق في ي البيئألثر االتحديات والصعوبات في تنفيذ عمليات تقييمكذلك تنفيذا كامال، و 
  الوطنية؛

 األحكام ذات الصلة    حسبان، ومع األخذ في ال     من هذا المقرر   9 و   8 تحقيق أغراض الفقرتين     لغرض  –10
مختلف تشمل خبراء من    للخبراء،  ، يقرر عد حلقة عمل       واتفاقية التنوع البيولوجي   قانون البحار لاتفاقية األمم المتحدة    في  

 ألثـر  ذات الـصلة بتقيـيم ا   والتقنيةالمنظمات ذات الصلة، مع تمثيل إقليمي وقطاعي متوازن، لمناقشة الجوانب العلمية          
ـ          حدود خارج   الواقعة في المناطق    يالبيئ تقنيـة،   والة الوالية الوطنية، بغية المساهمة في إعداد هـذه اإلرشـادات العلمي

  ؛ والوطنيةواإلقليميةالقطاعية  على المستويات ي البيئألثرتقييم اة بذات الصلة جارياستنادا إلى الجهود ال
منظمة األغذية والزراعـة     ، ومن ضمنها   ذات الصلة   والحكومات والمنظمات  ، األطراف أيضا عويد  - 11
وليـة  اللجنة األوقيانوغرافيـة الحكوميـة الد      و ، شؤون المحيطات وقانون البحار في األمم المتحدة       وشعبة،  لألمم المتحدة 

تطـوير  مواصـلة   إلى التعـاون علـى      ،   والمنظمة البحرية الدولية   ،التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة      
 قاع البحـار، وأن تقـدم   مختارة في لألنشطة البشرية على موائل ضارة التأثيراتوتطبيق خيارات فعالة لمنع وتخفيف ال 

 إلـى   طلبيو من إعداد وتطبيق هذه الخيارات،       المستفادةتي أجرتها والدروس    معلومات عن خبراتها ودراسات الحالة ال     
 المعلومات من خـالل آليـة غرفـة تبـادل           هذهع وينشر    أن يجم  ،ذات الصلة األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات      

  معلومات ووسائل االتصال األخرى؛ال
حلقة عمل الخبـراء المعنيـة      ل ماليةالمساندة  وال ةستضافاال على لحكومة البرتغال    عن امتنانه  ربيع  - 12

 إلى الحماية، التي عقـدت فـي        تحتاجبالمعايير اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي          
عرب عـن شـكره للحكومـات والمنظمـات     ي كما ،2007تشرين األول / أكتوبر4إلى   2زور بالبرتغال، من   جزر األ 
  ؛ية مشاركة ممثليهاعلى رعااألخرى 

جية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي     يكولو بتقرير حلقة عمل الخبراء المعنية بالمعايير اإل       يرحب  - 13
   إلى الحماية؛تحتاجللمناطق البحرية التي 

 المقرر، لتحديـد المنـاطق البحريـة المهمـة          ا المعايير العلمية، الواردة في المرفق األول بهذ       يعتمد  - 14
، لتـصميم   العلمية، الواردة في المرفق الثاني بهذا المقـرر رشادات إلى الحماية، واإل   تحتاجبيولوجياً والتي   أو  ياً  يكولوجإ

المعنيـة بالمعـايير    الخبـراء   ية للمناطق البحرية المحمية، على النحو الذي أوصت بـه حلقـة عمـل               تمثيلالشبكات ال 
 إلى األمين التنفيـذي  ويطلب ،حمايةال إلى   تحتاجاطق البحرية التي    اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمن     

امة لألمـم المتحـدة ذات   عمليات الجمعية العإلى إحالة هذه المعلومات، الواردة في المرفقين األول والثاني بهذا المقرر،      
  الصلة؛

 التطبيق العملي، قد تكون      بأنه عند إتاحة المعلومات العلمية الجديدة، وكذلك الخبرات والنتائج من          يقر  - 15
هناك حاجة إلجراء استعراض علمي لهذه المعايير الواردة في المرفق األول واإلرشادات العلمية الواردة فـي المرفـق                  

 الهيئة الفرعية المعنيـة     الذي ستعقده  قادمالجتماع  االهذا االستعراض في    ل النظر في الحاجة إلى إنشاء آلية        ويقررالثاني،  
  الجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛لمية والفنية والتكنولوجية بعد ابالمشورة الع
 التي ينبغي اعتبارها عند إعداد الـشبكات التمثيليـة للمنـاطق            يةلخطوات األربع األول  ا ب  علما حيطي  - 16

يـة  المعنالخبـراء   عمـل    على النحو الذي أوصت به حلقـة      بهذا المقرر،    الثالثالبحرية المحمية، الواردة في المرفق      
 إلى األمين   ويطلب ،حمايةال إلى   تحتاجبالمعايير اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي          

  مة لألمم المتحدة ذات الصلة؛عمليات الجمعية العا الى التنفيذي إحالة هذه المعلومات
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 األخرىوالمنظمات  ألمم المتحدة   ومنظمة األغذية والزراعة ل    ، والحكومات األخرى  ، األطراف عويد   - 17
 الواردة في المرفـق العلمية المعايير استخدام الخبرة المكتسبة من وإلى موافاة األمين التنفيذي بآرائها بشأن،  ذات الصلة،   

والخطوات األربع األوليـة الـواردة فـي المرفـق          الثاني،  واإلرشادات العلمية الواردة في المرفق       ، بهذا المقرر  األول
لى األطراف وذلك في إطار الجهود الراميـة إلـى          إها  تيحع هذه اآلراء وي    األمين التنفيذي أن يجم    طلب إلى يو،  40ثالثال

  ؛ واإلرشادات العلمية والخطواتتحسين هذه المعايير
، حـسب الحالـة   تطبيـق،   لى  إ والمنظمات ذات الصلة ِ    ، الحكومات األخرى  ويدعو ،فااألطريحث    - 18

والخطـوات   المرفـق الثـاني،      ، واإلرشادات العلمية الواردة في    بهذا التقرير دة في المرفق األول     الوار  العلمية المعايير
أو المهددة من الناحية اإليكولوجية والبيولوجية التي       /مة و الث، لتحديد المناطق البحرية المه    األولية الواردة في المرفق الث    

 واإلدارة، بما فـي ذلـك   الحفظخل الجمعية العامة وتنفيذ تدابير    مساعدة العمليات ذات الصلة دا     بغيةحماية،  التحتاج إلى   
قانون البحار، ومع   لإنشاء شبكات تمثيلية للمناطق البحرية المحمية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة                

 واليتها الوطنية مـع مالحظـة       التسليم بأن هذه المعايير قد تتطلب إلى تكييف من األطراف، إذا ما اختارت تطبيقها في              
  أنها ستقوم بذلك فيما يخص السياسات والمعايير الوطنية؛

والحكومـات   ،من مختلف األطرافوتقنيين  خبراء علميين   عقد حلقة عمل خبراء، تشمل       كذلك قرري  - 19
لبيانات المتاحة في   والمنظمات ذات الصلة، مع مشاركة إقليمية وقطاعية متوازنة واستخدام أفضل المعلومات وا           األخرى  

 تطوير نظـم التـصنيف الجغرافـي        مواصلةبشأن استخدام و  والتقنية   تقديم اإلرشادات العلمية     في سبيل الوقت الراهن،   
 الوالية الوطنية، التي تستوفي المعايير العلمية الـواردة         حدود بشأن تحديد المناطق الواقعة خارج       وإرشاداتالبيولوجي،  

 التقدم المحرز بشأن تحديد المناطق الواقعة       لخيص حلقة العمل هذه باستعراض وت     تقوموس. مقرر بهذا ال  في المرفق األول  
، والخبرة فـي اسـتخدام    بهذا المقرر الوالية الوطنية التي تسوفي المعايير العلمية الواردة في المرفق األول      حدودخارج  

بذولة حاليا علـى المـستوى القطـاعي واإلقليمـي     لجهود المتجميع لنظام التصنيف الجغرافي البيولوجي، اعتمادا على   
الفرعيـة   الهيئـة   الذي سـتعقده   قادمالجتماع  اال هذه لنظر  األمين التنفيذي إحالة نتائج حلقة العمل        إلى ويطلبوالوطني،  

ـ         ة لألمـم  للمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بغية مساعدة الجمعية العام
وال يجوز لحلقة العمل هذه أن تنظر في القضايا المتعلقة باإلدارة بل وتكتفي بتقديم معلومات وإرشادات علميـة             . المتحدة

  ؛ نيةتقو
ـ ذات الصلة إلى تقديم المعلومات ذات الصلة         والمنظمات   األخرىوالحكومات   ،األطراف يدعو  - 20 ن ع

 إلـى   2010التقدم نحو تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعـام         عن  أعاله و  19في الفقرة   أهداف حلقة العمل المشار إليها      
 األمين التنفيذي لجمعها وتقديمها إلى حلقة عمل الخبراء؛

وفقـا   باألعمال التي أجريت بموجب اتفاقات واتفاقيات إقليمية إلنشاء هذه الشبكات،            يعترف ويرحب   - 21
  ة؛قائمات فيما بين الهيئات ال التعاون على بناء القدرجعيشو للقانون الدولي،

 التنـوع   لحماية تركز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة      والتي  ة القوية التي تم جمعها       باألدل يقر  - 22
لنهج التحـوطي والقـانون   وفقا ل إلى الحماية، تحتاجية التي رحبفي قاع البحار والمناطق المختارة في موائل   البيولوجي  

   ؛فاقية األمم المتحدة لقانون البحار اتبما في ذلكالدولي، 
على القيام بمزيد من البحوث لتحـسين        ذات الصلة  األخرى والمنظمات    الحكوماتو األطراف،   يحث  - 23

،  إلى الحماية  تحتاجالتي   والمناطق البحرية    في قاع البحار  مختارة   موائل   ، وخصوصا في  تنوع البيولوجي البحري  الفهم  
، إعداد قوائم جرد وخطوط أساس الستعمالها فـي تقيـيم حالـة واتجاهـات التنـوع          بما في ذلك على وجه الخصوص     

                                                   
  .ن سبل التنسيق واإلدارة والمراقبة في هذه المناطقرأى أحد األطراف أنه ينبغي إدراج أيضا االقتراحات بشأ    40
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، ضمن جملة أمور، واالنتباه بصفة خاصة إلى النظم اإليكولوجية والموائل الحرجة             البحري والموائل البحرية   البيولوجي

  ؛غير المعروفة نسبياً
 فـي   ات القـدر  تنميةلى التعاون على    إ ذات الصلة  والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يناشد  - 24
قتـصاد  اال ذاتالبلـدان  ، وكـذلك   من بينهـا الناميةأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة    ال سيما    و ،البلدان النامية 

ق  واإلرشادات العلمية الواردة في المرف     بهذا المقرر لعلمية الواردة في المرفق األول       تطبيق المعايير ا   ، من أجل  نتقالياال
  ؛البحريةي المناطق لألنشطة البشرية ف التأثيرات الضارةتخفيف لوالثاني، 

ال و، البلـدان الناميـة  التعاون مع لى  ع ذات الصلة  والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يناشد  - 25
تها اتعزيز قـدر ل ،نتقالياالقتصاد اال ذاتالبلدان ، وكذلك  من بينهاالناميةأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة    سيما  

التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام، بما      العلمية والتقنية والتكنولوجية للمشاركة في األنشطة الرامية إلى حفظ          
   والمبادرات التعاونية اإلقليمية ودون اإلقليمية؛،والمشاركة في البحوثفي ذلك من خالل التدريب المتخصص 

قـاً  وف المشاركة التامة والفعالة من جانب المجتمعات األصلية والمحليـة،          شجيع ت ىإل األطراف   يدعو  - 26
إعـالن  أيـضا    وذلك مع مراعاة     ؛ة، عند إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة      ساريللتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ال    

  41؛حقوق الشعوب األصليةاألمم المتحدة بشأن 
األصـلية  نية والتكنولوجيـة للمجتمعـات      تقالتقليدية والعلمية وال   األطراف إلى إدخال المعارف      يدعو  - 27

من االتفاقية، وضمان إدخال المعايير االجتماعية والثقافيـة والجوانـب األخـرى لتحديـد              ) ي(8والمحلية، وفقا للمادة    
  ؛إنشاء وإدارة المناطق المحمية البحريةباإلضافة إلى المناطق البحرية التي تحتاج إلى الحماية، 

 19 بالعرض المقدم من حكومة كندا الستضافة حلقة عمل الخبراء المشار إليها فـي الفقـرة                 يرحب  - 28
  .أعاله، وبعرض حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية بتقديم تمويل مشترك لهذه الحلقة

  

                                                   
  .، المرفق2007أيلول / سبتمبر13 الصادر في 61/295قرار الجمعية العامة    41
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  المرفق األول
  42إلى الحماية في موائل عرض المحيطات وقاع البحارتحتاج المعايير العلمية لتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً والتي 

  
 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار

  أو الندرةالطابع الفريدا
 

 أنواع أو مجموعات أو  علىمناطق تحتوي
من الوحيدة (" فريدة )1(مجتمعات متوطنة 

توجد فقط في عدد قليل  (نادرة وأ ،")نوعها
أو أنواع أو مجموعات أو ) مواقعمن ال

نظم موائل أو  )2(أو /، ومجتمعات متوطنة
إيكولوجية فريدة من نوعها أو نادرة أو 

أو  سمات جيومورفولوجية )3 (أو/ و؛مميزة
 أوقيانوغرافية فريدة أو غير مألوفة

  ال عوض عنها  =
الضياع يعني احتمال   =

لتنوع أو أي لتام لختفاء ااال
تنوع على سمة، أو تقليل ال

 أي مستوى

  مياه عرض المحيطات
بحر سارغاسو، عمود تايلور، 

  والممرات المالحية بين كتل الجليد
  

  موائل قاع البحار
المجتمعات المتوطنة حول الحلقات 

المرجانية المغمورة، والفتحات 
، والتالل البحرية ؛الحرارية المائية

األعماق وشبه المنخفضات في 
 السحيقة

الطابع ي تقدير  فخطر التحيز  =
 توافر الفريد اعتمادا على

  المعلومات
النطاقات اعتماد السمات على   =

السمات الفريدة في أن بمعنى 
نطاق ما قد تكون سمات 

 في نطاق آخر، مألوفة 
 منظور اعتمادوبالتالي يجب 

 إقليميعالمي و

األهمية الخاصة ألطوار 
 تاريخ حياة األنواع

الظروف البيولوجية والالأحيائية  وازدهارها مناطق مطلوبة لبقاء مجموعة
عندما تقترن بقيود فسيولوجية 

تميل محددة لألنواع وأفضليات 
األقاليم بعض أجزاء إلى جعل 

البحرية أنسب ألطوار حياة 
 معينة عن األجزاء ووظائف
 األخرى

 تربية مناطق )1( : علىمناطق تحتوي
مناطق  وأ، أو التسرئةومناطق التكاثر 

موائل ألنواع صغار  وأ ،حضانة
أخرى مهمة ك، أو مناطق اسماأل

 )2(ألطوار تاريخ حياة األنواع؛ أو 
التغذية، مناطق (موائل ألنواع مهاجرة 

طرق  الراحة، ووي أوالشتأو البيات 
 )الهجرةوالتربية والتحسير 

التواصل بين أطوار تاريخ   =
: الحياة، والروابط بين المناطق

لنقل التفاعالت التغذوية، وا
المادي، وعلوم البحار 

الفيزيائية، وتاريخ حياة 
  األنواع

تشمل مصادر المعلومات على   =
سبيل المثال االستشعار عن 

بعد، والتتبع باألقمار 
ناعية، والبيانات طصاال

والصيد التاريخية عن الصيد 
  .، ونظام رصد السفنالعرضي

أو /التوزيع المكاني والزمني و  =
 .تجمع األنواع
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 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار

 المنطقة لألنواع أهمية
أو الموائل المهددة أو /و

المعرضة للخطر أو 
 المتناقصة

 استعادة موئل لبقاء أو تحتوي علىطق امن
أنواع مهددة أو معرضة للخطر أو متناقصة 

هذه من تجمعات كبيرة أو منطقة فيها 
 .األنواع

هذه واسترداد عادة ستضمان ا
 .األنواع والموائل

أو الموائل /ة لألنواع ويويالمناطق الح
 أو المهددة أو المعرضة للخطر
 )1(: المتناقصة التي تحتوي على

، كاثر التربية، ومناطق التمناطق
ومناطق الحضانة وموائل صغار 

األسماك أو أي مناطق أخرى مهمة 
 )2(ألطوار تاريخ حياة األنواع؛ أو 

للتغذية، أو (موائل األنواع المهاجرة 
 طرق أو الراحة ووي الشتالبيات

 ).التربية والتحسير والهجرة

تتضمن أنواعاً تعيش في   =
  نطاقات جغرافية شاسعة

 يقتضتفي حاالت كثيرة   =
 إعادة توطين األنواع عادةاالست

في مناطق تنتمي إلى نطاقها 
  .التاريخي

تشمل مصادر المعلومات على   =
االستشعار عن : سبيل المثال

بعد، والتتبع باألقمار 
 الصيد ناعية، وبياناتطصاال

، وبيانات والصيد العرضي
 .(VMS) نظام رصد السفن

الضعف أو الهشاشة أو 
الحساسية أو بطء 

 االنتعاش

نسبة عالية نسبياً من على مناطق تحتوي 
 أو أو المواطن الحيويةالموائل الحساسة 

شديدة التعرض (هشة وظيفياً النواع األ
للتدهور أو النضوب من جراء األنشطة 

أو بطيئة ) ظواهر الطبيعيةالبشرية أو ال
 .االنتعاش

لى درجة الخطر تشير إالمعايير 
الذي سيحدث إذا لم تتم السيطرة 

 وأعلى األنشطة البشرية  الفعالة
في المنطقة الظواهر الطبيعية، 

أو إذا استمرت هذه أو المكون، 
غير األنشطة والظواهر بمعدل 

 .مستدام

  هشاشة األنواع
 ةاستجاب من تاريخ تستنتج  =

األنواع أو المجموعات في 
  .للتقلبات الشديدةمناطق مشابهة 

أنواع ضعيفة الخصوبة وبطيئة   =
النمو ويقتضي نضوجها الجنسي 

وقتاً طويالً، واألنواع المعمرة 
  ).أسماك القرش وغيرهامثل (

أنواع لها نسيج يوفر لها موائل   =
الشعاب ، مثل للتوالد الحياتي

ة،  المياه العميقية فيمرجانال
واإلسفنج، والكائنات البحرية 

 في شالنباتية، واألنواع التي تعي
  .المياه العميقة

  ئلاهشاشة المو
مناطق مغطاة بالجليد وفيها   =

  .مجموعات تتأثر بتلوث السفن
  

التفاعالت بين الهشاشة وتأثير   =
األنشطة البشرية والظواهر 

 الطبيعية
التعريف الراهن يركز على   =

أفكار محددة بشأن المواقع 
 النظر في األنواع ويتطلب

 كثيرة التحرك
تباع هذه المعايير على إيمكن   =

 بذاتها، أو مقترنة أنها قائمة
 .بمعايير أخرى
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 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار
جعل يحمض المحيطات قد ت  =

موائل البحار العميقة أكثر 
زيد من يهشاشة من غيرها، وقد 

 للتغيرات التي ضار الثراأل
  .لها اإلنسانيدخ

أنواع أو مجموعات أو على مناطق تحتوي   لوجيةاإلنتاجية البيو
مجتمعات ذات إنتاجية بيولوجية طبيعية 

  .عالية نسبياً

مهم في تغذية النظم الدور ال
نمو اإليكولوجية وزيادة معدالت 

  كاثرالتالكائنات وقدرتها على 

 مناطق الجبهات  =
 التيارات الصاعدة  =
 الفتحات الحرارية المائية  =
التالل تية في الكائنات النبا  =

  البحرية

 بمعدل نمو هايمكن قياس  =
الكائنات البحرية ومجموعاتها، 

إما بتثبيت الكربون 
الالعضوي بالتمثيل الضوئي 

 وإما من ،أو بالتمثيل الكيميائي
خالل ابتالع الفرائس، والمواد 
العضوية الذائبة أو الجسيمات 

 العضوية
ها من منتجات ستنتاجيمكن ا  =

عد، مثل لون االستشعار عن ب
القائمة على ذج االمحيط أو النم

 العملية
البيانات سالسل يمكن استخدام   =

 ،د األسماكيالزمنية لمصا
 حذريجب توخي الولكن 
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 اعتبارات التطبيق األمثلة  األساس المنطقي  التعريف  المعيار
 تحتوي على تنوع أعلى نسبيا ةمنطق  التنوع البيولوجي

لموائل أو لنظم اإليكولوجية أو ال
المجتمعات أو األنواع، أو فيها تنوع جيني 

  .عال

 للتطور واإلبقاء على صمود مهمة
  األنواع البحرية والنظم اإليكولوجية

 التالل البحرية  =
 لتقاءاالالجبهات ومناطق   =
ية مرجانالشعاب المجتمعات   =

  المياه الباردةفي
مجتمعات أسفنج المياه   =

  العميقة

بالعالقة تنوع  الالنظر فييجب   =
  البيئة المحيطةإلى

بدال إمؤشرات التنوع ال تراعي   =
 األنواع

 تجديد راعيمؤشرات التنوع ال ت  =
سهم في قيمة التي تاألنواع 
، وبالتالي فإنها قد ال المؤشر

تبرز مناطق مهمة لألنواع 
 مثل األنواع قلق،المثيرة لل
 المهددة

 على أساس نوع استنتاجهيمكن   =
فه بديالً لتنوع الموئل بوص

األنواع في المناطق التي لم تجمع 
 عن التنوع منها عينات كثيفة

 .البيولوجي
ها درجة عالية نسبياً من الطبيعية ب ةطقمن  الطبيعيةالسمات 

بسبب نقص أو قلة مستوى األنشطة 
  البشرية المزعجة أو المؤدية إلى التدهور

حماية المناطق ذات الهياكل   =
ئف األقرب والعمليات والوظا

 إلى الطبيعة
ظ على هذه المناطق االحف  =

 بوصفها مواقع مرجعية
حماية وتعزيز صمود النظام   =

  اإليكولوجي

والموائل معظم النظم اإليكولوجية 
تعطي أمثلة على مستويات 

الطبيعية، السمات متفاوتة من 
التي والقصد هو اختيار األمثلة 

 .طبيعيةتتميز بأكثر سمات 

 األولوية للمناطق ينبغي إعطاء  =
ذات المستوى المنخفض من 

 للمناطق المحيطة الضطراباتا
 بها

ينبغي إيالء االعتبار للمناطق   =
التي لم يتبق فيها مناطق طبيعية، 

،  بنجاحهاعادتأو مناطق تم است
بما في ذلك إعادة توطين 

 .األنواع
تباع هذه المعايير على أنها إيمكن   =

معايير قائمة بذاتها، أو مقترنة ب
 .أخرى
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  المرفق الثاني
  إرشادات علمية الختيار المناطق الالزمة

   ذلكية من المناطق البحرية المحمية، بما فيتمثيلإلنشاء شبكة 
  43عرض المحيطات وقاع البحارمياه موائل 

الخصائص 
 والمكونات المطلوبة

 للشبكة

  االعتبارات المحددة المنطبقة على الموقع التعريف
 )اعتباراتضمن عدة (

مناطق مهمة 
 إيكولوجياً وبيولوجياً

المناطق المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً هي مناطق 
مميزة جغرافياً أو بحرياً وتقدم خدمات مهمة إلى 

نوع واحد أو أكثر أو مجموعة واحدة أو أكثر 
من نظام إيكولوجي، أو تقدم هذه الخدمات إلى 

نة النظام اإليكولوجي بأسره، وذلك بالمقار
بالمناطق المحيطة األخرى أو المناطق ذات 

السمات اإليكولوجية المشابهة، أو المناطق التي 
 ة في المرفق األولمذكورتفي بالمعايير ال

 .9/20بالمقرر 

  أو الندرةالطابع الفريد  =
 األهمية الخاصة ألطوار تاريخ حياة األنواع  =
أو الموائل المهددة أو /أهمية لألنواع و  =

  للخطر أو المتناقصةالمعرضة
العرضة للخطر، أو الهشاشة، أو الحساسية أو   =

 بطء االنتعاش
 اإلنتاجية البيولوجية  =
 التنوع البيولوجي  =
 الطبيعيةالسمات   =

ية عندما تتكون من مناطق تمثيلتصبح الشبكة  ي التمثيلالطابع 
تمثل مختلف التقسيمات الفرعية البيوجغرافية 

والبحار اإلقليمية التي لمية العالمجمل المحيطات 
تعبر بقدر معقول عن النطاق الكامل للنظم 

، بما في ذلك تنوع األحيائيات ةاإليكولوجي
 .والموائل في تلك النظم اإليكولوجية البحرية

، ا بيوجغرافي موئالتغطيمجموعة كاملة من األمثلة 
 النسبية لألنواع ؛ والصحةيا؛ مجتمعاأو تصنيف

 التي ظلت بال )الموائل(وئل الم و؛والمجتمعات
 .الطبيعية السماتو نسبيا؛، مساس

التواصل في تصميم الشبكة يتيح عدة روابط  التواصل
تستفيد من خاللها المواقع المحمية من تبادل 

وظيفية الروابط الأو األنواع، ويتيح /الشرانق و
أي أن الشبكة . مع مواقع شبكات أخرى

 من اآلخر تجعل كل موقع يستفيدالمتواصلة 
 .ويفيده

 وطرق ؛ واالختناقات المادية؛ والدوامات؛التيارات
 والروابط ؛ والمخلفات؛ وتشتت األنواع؛الهجرة

 مثل ،ويمكن أيضاً إدراج المواقع المنعزلة. الوظيفية
 .مجتمعات التالل البحرية

 استنساخ السمات
 اإليكولوجية

استنساخ السمات اإليكولوجية يعني أن أكثر من 
ع سيتضمن أمثلة على سمة معينة في منطقة موق

يقصد به " اتسم "مصطلحو. بيوجغرافية معينة
التي " ت اإليكولوجيةعمليااألنواع، والموائل، وال"

توجد في الطبيعة في أي منطقة بيوجغرافية 
 .معينة

 الطبيعي، وإمكانية باين، والتعدم اليقين أوجه مراعاة
 تباينا تظهرولعل السمات التي . حدوث كوارث

 تتطلب أقل أو السمات المعرفة بدقة قد طبيعيا
المتأصل ذات التباين ن السمات ماستنساخاً أقل 

 .عموميةال بعبارات بالغةالشديد أو السمات المعرفة 

المواقع المالئمة 
 والصالحة للبقاء

 تشير إلى أنالمواقع المالئمة والصالحة للبقاء 
نبغي أن جميع المواقع الموجودة في الشبكة ي

تكون بحجم وحماية كافيين لضمان استمرار 
) أو السمات(البقاء اإليكولوجي وسالمة السمة 

 .التي اختيرت لها هذه المواقع

 ؛حجمالالمالءمة والصالحية للبقاء تعتمدان على 
 ؛ وصمود السمات؛ والمناطق العازلة؛شكلالو
 والصعوبات ؛)السياق( والبيئة المحيطة لتهديدات؛وا

 / والتداعيات؛العمليات/ ونطاق السمات؛يةالماد
 .التكاتف
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  المرفق الثالث

  ية تمثيل التي ينبغي اعتبارها عند إعداد شبكات يةالخطوات األربع األول
  للمناطق البحرية المحمية

ـ تباع المعـايير ال   إينبغي   . بيولوجياً وأ العلمي لمجموعة أولية من المناطق المهمة إيكولوجياً         حديدالت  -1 ة فـي   ذكورم
وينبغـي   . وتطبيق الـنهج التحـوطي     ،مع إقامة االعتبار ألفضل المعلومات العلمية المتاحة      ،  9/20بالمقرر  المرفق األول   

 على أسـاس الفهـم بـأن   ،  فعالرف بقيمتها اإليكولوجيةت على إنشاء مجموعة أولية من المواقع المع       هذه العملية التركيز في   
  .لحصول على المزيد من المعلوماتبعد ايمكن إضافتها مواقع أخرى 

ينبغي أن يعبر هذا النظـام   . للمجتمعاتأو / و أو نظام تصنيف لموئلبيولوجي جغرافينظام تصنيف اختيار  /نشاءإ  -2
 علـى الفـصل    هذه الخطوة تنطويوسوف.  السمات اإليكولوجية الرئيسية في داخل المنطقة   تناولعن نطاق التطبيق، وأن ي    

  . عرض المحيطات وقاع البحار- األقلبين مملكتين على 
 تضاف إلى أو الكمية لتحديد المواقع التي س     / النوعية و  ساليباستعمال األ يجب   أعاله،   2و   1 تين الخطو استنادا إلى   -3

لتعرضـها  اإليكولوجية المعتـرف بهـا أو       إدارتها، إقامة االعتبار ألهميتها     لنظر في تعزيز     ويجب عند اختيارها ل    . الشبكة
  .هااستنساخوتواصلها و ي التمثيلالنظر في طابعها اإليكولوجي من خالل تجانسالر، ومعالجة متطلبات للخط

ناطق  ينبغي إقامة االعتبار لحجمها وشكلها وحدودها وسماتها كم        . للبقاء تهاوصالحيالمواقع المختارة    الءمةتقييم م   -4
  . ومالءمة نظام إدارة الموقععازلة
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  وع البيولوجي الجزريالتن    9/21المقرر 
  ، إن مؤتمر األطراف

 )UNEP/CBD/COP/9/19(ضـيعية  ابمذكرة األمين التنفيذي عن برامج العمل المورحب مع التقدير ي  -1
 يرحـب ، و)UNEP/CBD/COP/9/INF/6(الواردة في الوثيقة ) 2010-2008(واستراتيجية الشراكة العالمية بشأن الجزر   

نفيذي مع األطراف والشركاء اآلخرين للدفع قدماً بعملية تنفيذ برنـامج العمـل بـشأن التنـوع      بالعمل الذي أنجزه األمين الت    
، بما في ذلك إنشاء بوابة إلكترونية للجزر، وتنظيم حلقة عمـل   )، المرفق 8/1المقرر  (البيولوجي الجزري في إطار االتفاقية      

ركاء المحتملين بالنسبة إلى كل هدف من أهداف برنـامج    بشأن تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على الجزر وتجميع قائمة للش         
  العمل؛

بالمبادرات واإلنجازات التي قامت بها األطراف والمجموعات الرئيسية في إطار برنامج العمـل             يعترف    -2
بشأن التنوع البيولوجي الجزري، من خالل االلتزامات الطوعية الوطنيـة واإلقليميـة والمتعـددة البلـدان، مثـل تحـدي                    

يكرونيزيا، وتحدي منطقة البحر الكاريبي، ومبادرة مثلث الشعاب المرجانية، والمنطقة المحمية لجزر فينيكس، مع التـذكير       م
 بأن برنامج العمل ينطبق على جميع الجزر، بغض النظر عن موقعها وتاريخها الجغرافي السياسي؛

برنامج العمـل    واحدة من اآلليات لتنفيذ    ك )GLISPA( باستراتيجية الشراكة العالمية بشأن الجزر     يعترف  -3
 بمساهمة بعض األطراف والمنظمات على تقديمها المساندة إلنشاء آليـة تنـسيق،       يرحببشأن التنوع البيولوجي الجزري، و    

 األطراف، والمنظمات والوكاالت المانحة األخرى على تقديم المزيد من المساندة لهذه اآللية؛  يدعوو

يلندا، في شراكة مع منظمة حفظ الطبيعة، على استضافة حلقة عمل تقنية للجزر، في               نيوز بمبادرةيرحب    -4
إطار برنامج العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية، لعرض الدروس المستفادة من مبادرة األنواع الغازية في المحيط الهـادئ                  

  وتوفير الفرصة لتبادل الخبرات؛
ن يمتد في جميع أنحاء العالم، ما كان ذلك ممكناً ومالئمـاً، ومـن               على أنه ينبغي للعمل التعاوني أ      يشدد  -5

خالل النهج والبرامج اإلقليمية أيضا، ويشجع استعمال، حسب االقتضاء، النهج الجغرافي البيولوجي عند تنفيذ برنامج عمـل          
 التنوع البيولوجي الجزري؛

التخفيـف  و وأنشطة التكيف مع تغير المنـاخ     على أن إدارة األنواع الغريبة الغازية والقضاء عليها،       يشدد    -6
من حدته، وإنشاء مناطق بحرية محمية وإدارتها، وبناء القدرات، وإمكانية الوصول والتقاسـم العـادل والمنـصف للفوائـد           

  الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، والتخفيف من حدة الفقر، تتطلب جهودا خاصة في عملية تنفيذ برنامج العمل؛ 
 بين أمانة برنامج البيئـة اإلقليمـي للمحـيط          2003األمين التنفيذي على تنقيح مذكرة التفاهم لعام         شجعي  -7

الهادئ وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بغية إدراج أنشطة محددة مشتركة بشأن الجزر، واألنواع الغريبة الغازية، واآلثـار                 
لألنشطة، وبناء القدرات والسياحة، ومساندة تنفيذ االستراتيجيات وخطـط         الناجمة عن تغير المناخ، والتمويل الطويل األجل        

  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 البلدان المانحة، ومصارف التنمية اإلقليمية والمؤسسات المالية األخرى إلـى مـساعدة األطـراف               يدعو  -8

وافية يمكن الوصول إليها ومناسـبة التوقيـت      الجزرية واألطراف التي تشتمل على جزر عن طريق توفير موارد إضافية و           
  لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري؛

بالتقدم المحرز حتى اآلن في فترة التزود الرابعة لمرفق البيئة العالمية بشأن توفير الموارد لتنفيـذ                يرحب    -9
مج تحالف منطقة المحيط الهادئ المعنـي باسـتدامة         برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري، ال سيما من خالل برنا          
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 قـد  )SIDS( أنه على الرغم من أن الدول الجزرية الصغيرة النامية           يالحظ ، ولكنه )GEF-PAS(التابع لمرفق البيئة العالمية     

مـة مـن مرفـق    كانت استباقية في تحديد األولويات وفي التعهد بااللتزامات، فإنه ينبغي لعملية الحصول على األموال الالز     
  البيئة العالمية أن تكون أكثر تبسيطاً وإسراعاً في فترة التجديد الخامس؛

إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تضطلع باستعراض متعمـق             يطلب    -10
 حالتهإلتماع العاشر لمؤتمر األطراف،     لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري في إحدى اجتماعاتها التي تعقب االج           

 .ر عشي الحادهاجتماعمؤتمر األطراف في لنظر 
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  ،8/3المسائل الناشئة عن المقرر  :المبادرة العالمية للتصنيف  9/22المقرر 
  بما في ذلك إعداد مواد قابلة للتسليم موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية

  إن مؤتمر األطراف،
عارض األنشطة المضطلع بها في إطار المبادرة العالمية للتصنيف مع التشريعات الوطنيـة             بأنه ينبغي أال تت     يقر إذ

  للبلد األصلي،
 بالتقدم المحرز في إعداد قوائم مرجعية وطنية وعالمية على نطاق واسـع بـاألنواع المعروفـة،                 يرحب  -1

لصيغ التصنيفية المتاحة، كخطوة نحو إقامـة       تعرض أسماءها العلمية الصحيحة، بما في ذلك المرادفات، استنادا إلى أفضل ا           
جميع المنظمـات المـشتركة علـى       ويشجع  سجل عالمي من النباتات والحيوانات والكائنات المجهرية والكائنات األخرى،          

مواصلة تطوير ونشر أدوات وأساليب، وجمع البيانات، وجمع العينات المرجعية والحفاظ عليها، وبناء القدرات ذات الـصلة              
 لالستراتيجية العالميـة    1 للنباتات، وأيضاً بما يتوافق مع الهدف        2010جل استكمال العمل على نحو مثالي بحلول سنة         من أ 

 لجميع الكائنات األخرى، مع إضافة األسماء الجديدة لالستمرار في هذا العمل إلى ما بعـد     2012لحفظ النبات، وبحلول سنة     
  هذين التاريخين؛

 شـبكة   ويشجعلمحرز نحو إنشاء صندوق خاص ممكن للمبادرة العالمية للتصنيف،           بالتقدم ا  يرحب أيضا   -2
 واللجنة التوجيهية المؤقتة التابعة للصندوق الخاص للمبادرة العالمية للتـصنيف  (BioNet International)البيولوجيا الدولية 

، مع مراعاة األهـداف المتعلقـة       2010على مواصلة السعي إلى مصادر تمويل مالئمة من أجل تشغيل الصندوق قبل سنة              
ببناء القدرات وتشجيع نقل التكنولوجيا والمساهمة في حدوث تراكم متسارع للمعرفة فيما يخص تنوع األنواع فـي البلـدان،         
بما في ذلك تلك التي بها مستويات عالية من التنوع البيولوجي، من خالل جملة أمور منها إصدار قوائم جرد لألنـواع فـي                  

ق التي جرى تعيينها من قبل الحكومات الوطنية الخاصة كمناطق ذات أولوية، وإنشاء صندوق استئماني مـن خـالل                 المناط
لجنة توجيهية تعكس التوازن اإلقليمي في أقرب وقت ممكن، ورفع تقرير عن التقدم المحرز إلى االجتماع العاشر لمـؤتمر                   

  األطراف؛
ويحـيط  عي ومؤسسات التصنيف في تحقيق أهداف االتفاقيـة         بدور وأهمية مجموعات التاريخ الطبي    يقر    -3

تـشرين األول   / أكتـوبر  19 إلـى    18 بمناقشات إعالن بوفون المعتمد في الندوة الدولية التي عقدت في باريس مـن               علماً
)UNEP/CBD/COP/9/20/Add.2؛)، المرفق األول  

  ،2010تتواصل إلى ما بعد سنة  أن أنشطة بناء القدرات المتعلقة بالتصنيف يمكن أن وإذ يالحظ  -4
 المواد القابلة للتسليم الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية الواردة في المرفق بهذا المقرر، وذلك كنتـائج                 يؤيد  )أ(

  ذات صلة لبرنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف؛
لمزمعة فـي برنـامج      األخرى والمنظمات المعنية إلى تنفيذ األنشطة ا       الحكوماتويدعو   األطراف،   يحث  )ب(

العمل من أجل إنتاج النتائج المتوقعة بطريقة مناسبة من حيث التوقيت وتوفير المعلومات، حسب االقتضاء، باللغات المحليـة      
  بما في ذلك أسماء األنواع المستخدمة محلياً؛

مر األطراف وإلـى   إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن هذه المسائل إلى االجتماع العاشر لمؤت     يطلب  )ج(
  اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 على الحاجة إلى األنشطة المتعلقة ببناء القدرات وتعبئة األموال لصالحها، بما في ذلك التدريب فـي                يشدد  -5
، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الـصغيرة الناميـة مـن بينهـا،                مجال التصنيف، وخصوصا في البلدان النامية     
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والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، من أجل تمكينها من تنفيذ األنشطة المزمعة لتحقيق ورصد التقدم المحـرز نحـو النتـائج                    

  المتوقعة؛
يل والجهات المانحة األخـرى     ألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ومنظمات التمو       ا يدعو  -6

إلى تقديم مساندة وافية إلعداد قائمة مرجعية متاحة على نطاق واسع باألنواع المعروفة بعرض أسمائها العلميـة الـصحيحة                  
ومرادفاتها، وتقديم مساندة في الوقت المناسب للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من                  
بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، باإلضافة إلى البلدان ذات المستويات العالية من التنوع البيولوجي، حسب الحالة، مـن    
أجل تنفيذ األنشطة المزمعة الواردة في المرفق الثاني بهذا المقرر، بما في ذلك بناء القدرات البشرية والجهازية والمؤسـسية                 

  ذات الصلة؛
ى األمين التنفيذي إعداد أنشطة مزمعة بشأن التنوع البيولوجي الجـزري والمنـاطق المحميـة                إل يطلب  -7

بالتشاور مع آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف من أجل وضع برنامج عمل المبادرة بشكل كامل، يقوم علـى األنـشطة                    
  ؛8/3المحددة في المقرر 

لموارد لتنفيذ األنشطة الواردة فـي برنـامج عمـل المبـادرة          إلى األمين التنفيذي أن يدرج تعبئة ا       يطلب  -8
العالمية للتصنيف كبند للمناقشة في اجتماعات الجهات المانحة المحتملة في المستقبل، التي قد تعقد، حسب االقتـضاء، علـى        

ية األخرى قبل االجتمـاع     هوامش اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واجتماعات الهيئات الفرع          
  .العاشر لمؤتمر األطراف

  مرفق
  مواد قابلة للتسليم موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في كل واحد من 

  األنشطة المقررة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف
 عن طريق مساهمة قد يتحقق التنفيذ الناجح لما يلي من المواد القابلة للتسليم الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية

ويجري اقتراح الجهات الفاعلة المقترحة لألنشطة الفردية والنتائج من . األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية
والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة مدعوة أيضاً للمساهمة كجهات فاعلة . خالل آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف

  .محتملة
مـن   والقدرات على التصنيف على األصعدة الوطني واإلقليمي والعـالمي،           يم احتياجات التصنيف  تقي : 1غيلي  الهدف التش 

  تنفيذ االتفاقيةأجل 
  ، وتحديد األولوياتقطري على أساس  تقييمات احتياجات التصنيف :1النشاط المزمع 
بادرة العالمية للتصنيف بحلول نهاية سنة      إعداد حزمة لمساندة التقييم إلتاحتها من خالل بوابة الم          1-1-1الناتج 
 (BioNET-INTERNATIONAL)، استنادا إلى التقييمات التي نفذت بشأن موقع شبكة البيولوجيا الدوليـة           2009

األطراف، وشبكة البيولوجيا الدولية، وآلية تنـسيق المبـادرة      : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  على اإلنترنت 
  . وغير ذلك من القائمين بتجميع تقييمات احتياجات التصنيفالعالمية للتصنيف،

 في المائـة  10االنتهاء من إجراء تقييم الحتياجات التصنيف في قطاع واحد على األقل بواسطة        2-1-1الناتج 
وقد تـشمل الجهـات   . 2012 في المائة من األطراف بحلول سنة   25، وبواسطة   2010من األطراف بحلول سنة     

ترحة األطراف، بمساعدة من مؤسسات وشبكات التصنيف ومن نقاط االتصال الوطنية للمبادرة العالمية             الفاعلة المق 
  .للتصنيف
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  تقييمات االحتياجات اإلقليمية للتصنيف، وتحديد األولويات : 2النشاط المزمع 
قليم فرعي من أقاليم األمم  من تنفيذ تقييم إقليمي رائد على األقل في إ2009االنتهاء بحلول نهاية سنة   1- 2- 1الناتج 

.  المتحدة، ضمن تنفيذ أحد القضايا المواضيعية أو القضايا المشتركة بين القطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
ويمكن عرض النتائج والدروس المستفادة على االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 

شبكة البيولوجيا الدولية، وكونسورتيوم : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة. ها بواسطة آلية غرفة تبادل المعلوماتمع نشر
، وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات Species 2000 و ،(CBOL)رموز األعمدة المتوازية من أجل الحياة 

 .(ITIS)التصنيف 

  لتصنيفلاالحتياجات العالمية  تقييم  :3النشاط المزمع 
 من إجراء تقييمات لالحتياجات العالمية للتصنيف لما ال يقـل           2009االنتهاء بحلول نهاية سنة       1-3-1الناتج 

وقد تشمل الجهات   .  عن مجالين مواضيعيين أو قضيتين مشتركة بين القطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي            
، والمرفق العـالمي  (CABI)لوجيا الدولية، والمركز الدولي للعلوم البيولوجية التطبيقية  شبكة البيو : الفاعلة المقترحة 

، والمراكـز الدوليـة للبحـوث       (IUCN)، واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعـة       (GBIF)لمعلومات التنوع البيولوجي    
  .(IARCs)الزراعية 

  التوعية العامة والتثقيف:   4النشاط المزمع 
د ونشر حزمة موارد تشمل معلومات وأفكار أساسية للدعاية بـين مجموعـات مـستهدفة               إعدا  1-4-1الناتج 

آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف، والمبـادرة       : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2009بحلول نهاية سنة    
  .تفاقية وآلية غرفة تبادل المعلومات لال(CEPA)العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة 

تنظيم معرض واحد على األقل في مؤسسة وطنية للتصنيف، عن أهمية علم التصنيف مع ذكـر          2-4-1الناتج 
وقـد تـشمل    . ، على أن يكون المعرض ماديا مع وجود على الشبكة         2010المبادرة العالمية للتصنيف بحلول سنة      

ة في المبـادرة العالميـة لالتـصال والتثقيـف          األطراف، والهيئات ذات الصلة المشترك    : الجهات الفاعلة المقترحة  
  . للشركاء العلميينHerbariaوالتوعية العامة، والمتاحف الوطنية وكونسورتيوم 

تزويد الصفحات القطرية اإللكترونية بقوائم األنواع وتحديد المـواد الخاصـة بعـالم الحيـوان                 3-4-1الناتج 
وذة من المعلومات المتاحة في أدبيات مثل معلومات خـط          مأخ (2015والنبات على المستوى الوطني بحلول سنة       

األطراف، والمرفق العالمي لمعلومـات التنـوع       : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    ).  األساس لمزيد من البحث   
 وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامـل لمعلومـات التـصنيف    Species 2000 و ، وشركاؤه، (GBIF)البيولوجي 

(ITIS).  
النظم والهياكل األساسية الالزمـة   الموارد البشرية و   توفير نقطة تركيز للمساعدة على إيجاد وصيانة      :  2شغيلي  الهدف الت 

  للحصول على العينات البيولوجية التي هي أساس المعرفة التصنيفية ولجمعها وحفظها
   التوصل إلى المعلومات التصنيفية وتوليدهابناء القدرات على الصعيدين العالمي واإلقليمي لمساندة:  5النشاط المزمع 
إنشاء سجل إلكتروني إليداعات المجموعات البيولوجية التي تقدم محددات عالمية فريـدة لهـذه               1-5-2الناتج 

المجموعات، والبدء في تحليل عن البلدان واألقاليم التي تفتقر إلى البنية األساسية للمجموعات الضرورية بحلـول                
، GBIFو  ،  CBOL و ،)FAO(منظمـة األغذيـة والزراعـة       :  تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    وقد.  2012سنة  
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، وكتالوج الحياة التابع للنظـام المتكامـل لمعلومـات    Species 2000و ، MOSAIC، و NSCA، و CETAF و

  .(ITIS)التصنيف 
القـدرات فـي مجـال      على جميع األطراف إعداد أولويات وخطط عمل وطنية وإقليمية لبناء             2-5-2الناتج 

وقـد تـشمل الجهـات     .، استنادا إلى تقييمات االحتياجات الوطنية واإلقليمية للتصنيف2012التصنيف بحلول سنة  
منظمة األغذية والزراعة، والحكومات الوطنية، بمساعدة من مؤسسات وشبكات التصنيف ونقاط           : الفاعلة المقترحة 

  . وآلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيفاالتصال الوطنية للمبادرة العالمية للتصنيف
زيادة وظائف لخبراء التصنيف على المدى الطويل بهدف إنشاء خبرة تصنيفية مالئمة لجميـع                 3-5-2الناتج 

.  2020المجموعات الرئيسية للكائنات في جميع األقاليم، ولمضاعفة قوة العمل في مجال التصنيف بحلـول سـنة                 
  .جميع األطراف والبلدان ومنظمة األغذية والزراعة: المقترحةوقد تشمل الجهات الفاعلة 

الكائنات المـستنبتة كمـصادر   /إعداد وتشجيع المعايير الدولية لحفظ وتخزين العينات البيولوجية        4-5-2الناتج 
 منظمة األغذية والزراعة،   :وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2012للدراسات في مجال التصنيف بحلول سنة       

 التابع لمنظمـة  (GSF)ومؤسسات التصنيف، وآلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، والمرفق العالمي للعلوم    
، وشبكة البيولوجيا الدوليـة، والجماعـة االستـشارية للبحـوث     (OECD)التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي     

، والمنظمـة األوروبيـة   (WFCC)ت االستنبات البكتيري   ، واالتحاد العالمي لمجموعا   (CGIAR)الزراعية الدولية   
  .(ECCO)المعنية بمجموعات االستنبات البكتيري 

إعداد وحفظ المجموعات التصنيفية كبنية أساسية للمعرفـة األساسـية لتنفيـذ اتفاقيـة التنـوع                  5-5-2الناتج 
إلى مركز مؤسسي واحد على      بالحفاظ على أو الوصول      2020البيولوجي مع تحديد هدف لكل طرف بحلول سنة         

وقـد تـشمل    . األقل للجودة في مجال التصنيف على المستوى الوطني، أو، حسب الحالة، على المستوى اإلقليمي             
منظمة األغذية والزراعة، والحكومـات الوطنيـة، ومؤسـسات وشـبكات التـصنيف،       :الجهات الفاعلة المقترحة 

  .ECCO، و WFCC ولية، و، وشبكة البيولوجيا الدEDIT، و CGIAR، و GSF و
تعريف جميع المجموعات المرجعية الوطنية للتنوع البيولوجي في جميع األطراف بحلول سـنة            6-5-2الناتج 
  .وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة جميع األطراف والبلدان ومنظمة األغذية والزراعة.  2010
  يمي في مجال التصنيف تعزيز الشبكات القائمة للتعاون اإلقل :6النشاط المزمع 
إدراج جميع مؤسسات التصنيف في الشبكات المناسبة من أجل تقييم وبناء القدرات بحلول سـنة          1-6-2الناتج 
شبكة البيولوجيا الدولية، وشبكات التصنيف األخرى، والمؤسـسات        : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2012

  .ECCO، و WFCC، و (CGIAR)ية للبحوث الزراعية الدولية ، والجماعة االستشارGSFالوطنية للتصنيف، و 
تعزيز شبكات التعاون التقني في مجال التصنيف في عشرة أقاليم فرعية لألمـم المتحـدة مـن                 2-6-2الناتج 

وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحـة شـبكة   .  2009خالل إصدار كتيب عن أفضل الممارسات بحلول نهاية سنة        
  .ليةالبيولوجيا الدو

تحديد المواقع اإلقليمية لرموز األعمدة المتوازية للحامض النووي مع مراعـاة المبـادرات ذات      3-6-2الناتج 
الصلة األخرى ودمجها في شبكة المختبرات الرائدة التابعة لكونسورتيوم رموز األعمدة المتوازية من أجل الحيـاة                

(CBOL)    وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة    .  2010لول سنة ، على حسب الحالة وفقاً للتشريعات الوطنية بح :
  .CBOLالحكومات الوطنية، و 
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 مع منح األولويـة  ؛نظم محسنة وفعالة للحصول على معلومات التصنيف/ةتيسير وجود هياكل أساسي  :  3 الهدف التشغيلي 
  لضمان حصول بلدان المنشأ على معلومات عن عناصر تنوعها البيولوجي

  معلومات التصنيفوضع نظام عالمي منسق ل : 7النشاط المزمع 
وضع معيار مقبول دوليا عن أوصاف مستوى المجموعـات لتمكـين توضـيح المجموعـات                 2-7-3الناتج 

: وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة  .   قبل إدراج جميع العينات في قاعدة البيانات       2012الموجودة بحلول سنة    
GBIF و ،TDWGو ، Genbank/EMBL/DDBJ.  
إصدار قائمة مرجعية تتاح على نطاق واسع باألنواع المعروفة، كخطوة نحـو إصـدار سـجل       3-7-3الناتج 

وقد تشمل الجهات الفاعلة    .  2012عالمي للنباتات والحيوانات والكائنات المجهرية والكائنات األخرى، بحلول سنة          
، (ITIS) المتكامـل لمعلومـات التـصنيف     وكتالوج الحياة التـابع للنظـام  Species 2000، و GBIF: المقترحة

  .، وشبكة البيولوجيا الدولية(EOL)ومؤسسات التصنيف، ودائرة معارف الحياة 
وقـد تـشمل الجهـات الفاعلـة     .  2008إتاحة سجالت رقمية لمليار عينة بحلول نهاية سـنة          4-7-3الناتج 

  .، ومؤسسات حفظ المجموعاتGBIF: المقترحة
ئل ومعدل األرقمة ألدبيات التصنيف، مع دمج صالت مترابطة بسيطة وفعالة لموقـع         زيادة وسا   5-7-3الناتج 

المحتوى البيولوجي وسهولة الوصول إليها؛ والتفاعل البيني بين جميع المشاريع البيولوجية الرئيـسية؛ وتـشكيلها               
يولوجي في ستة ماليين صفحة     وستتاح العالمات من برنامج مكتبة تراث التنوع الب       .  المناسبة وفقا لمعايير البيانات  

؛ وخمس وعشرون مليون صـفحة      2009؛ وخمس عشر مليون صفحة بحلول نهاية سنة         2008بحلول نهاية سنة    
مكتبة تراث التنوع البيولـوجي، والمكتبـات فـي    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2010بحلول نهاية سنة    

، (SciELO)، والمكتبة العلمية اإللكترونيـة      BiodivHeritage، و   AnimalBaseمؤسسات التصنيف الرئيسية، و     
، باإلضافة إلـى المحافـل األخـرى التـي يمكـن      )(IJSEM)المسائل اإللكترونية (وجمعية علوم الجراثيم العامة    

  .الوصول إليها بسهولة
 الكبيـرة،   إعداد ما ال يقل عن خمس معالجات تصنيفية إلكترونية تغطي المجموعات التصنيفية             6-7-3الناتج 

وقـد  .  من أجل تمكين المقارنة بـين فوائـدها  2010أو النظم اإليكولوجية أو األقاليم على أن تستكمل بحلول سنة      
، INOTAXA ، و EDIT، و   (CATE)تشمل الجهات الفاعلة المقترحة إنشاء مشروع إلكتروني لعلـم التـصنيف            

  . Plozi.org و
، مفتوحا ويسهل الوصول إليـه      (GSIS)عالمي لمعلومات األنواع    إعداد نموذج تجريبي للنظام ال      7-7-3الناتج 

، ونسخة شاملة لهذا النظام مع معلومات عن جميـع          2010بحلول سنة   " 2010مبادرة بوتسدام لسنة    "حسب طلب   
، Fishbase ، و (EOL)دائرة معـارف الحيـاة      : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2020األنواع بحلول سنة    

 وكتـالوج الحيـاة التـابع للنظـام المتكامـل      Species 2000و ، وشبكة البيولوجيا الدولية،GBIF ، وTDWG و
  . (ITIS)لمعلومات التصنيف 

إعداد نظام لألنواع على المواقع اإللكترونية، مـع إشـراك المجتمعـات، وبرنـامج لنموهـا                  8-7-3الناتج 
، Fishbase ، و (EOL)دائرة معارف الحياة    : لمقترحةوقد تشمل الجهات الفاعلة ا    .  2010واستدامتها بحلول سنة    
  .(ITIS) وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف Species 2000و، وشبكة البيولوجيا الدولية
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تأهيل نظام أو أكثر من النظم تأهيال مستداما مع صالت ومراجـع للمفـاتيح، واألدلـة وأدوات        9-7-3الناتج 

: وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة    .  2012ية األخرى، من أجل تغطية جميع األقاليم، بحلول سنة          تحديد الهو 
EOL والمركز الدولي لفسيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات ،(ICIPE) ،و ، وشبكة البيولوجيا الدوليـةSpecies 2000 

  .(ITIS)وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف 
 القيام، في إطار برامج العمل المواضيعية الرئيسية لالتفاقية، بإدراج األهداف التـصنيفية الرئيـسية               : 4 تشغيليف ال الهد

   المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناتهخدامحفظ واالستاللمعلومات الالزمة التخاذ القرار في مجال لتوليد ا
   التنوع البيولوجي للغابات :8النشاط المزمع 
، إصدار قائمة جرد باألنواع ذات القيم االقتـصادية واإليكولوجيـة للتنـوع             2015بحلول سنة     1-8-4 الناتج

البيولوجي للغابات، وحالة حفظها، وإيكولوجيتها، وتوزيعها، بما في ذلك المؤشرات المحتملة للتنوع البيولوجي في              
الحكومات الوطنيـة، وإدارات    : اعلة المقترحة وقد تشمل الجهات الف   .  باطن األرض، والنظم المالئمة ألخذ العينات     

، وبرنامج بيولوجيا وخصوبة التربة المدارية التابع للجماعة االستـشارية          GBIFالغابات، ومؤسسات التصنيف، و     
  .(CGIAR)للبحوث الزراعية الدولية 

حصول عليها من خالل    إنشاء آلية لمعالجة البيانات عن انتشار الغابات وبيانات العينات يمكن ال            2-8-4الناتج 
وقـد تـشمل الجهـات الفاعلـة        .  2010، من أجل تسهيل عمل قائمة الجرد، وذلك بحلول سنة           TDWGمعايير  

 وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامـل لمعلومـات التـصنيف    Species 2000و ،TDWG ، وGBIF: المقترحة
(ITIS) والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة ،(WCMC) لبرنامج األمم المتحدة للبيئة التابع.  
  التنوع البيولوجي البحري والساحلي : 9النشاط المزمع 
إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهويـة األخـرى لالفقريـات                 1-9-4الناتج 

قد تشمل الجهـات    و. ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010الموجودة في غابات المنغروف، بحلول سنة       
، OBIS، وخبراء التـصنيف، وتعـداد الحيـاة البحريـة، و            EOL و ،منظمة األغذية والزراعة  : الفاعلة المقترحة 

،  وآليـة غرفـة تبـادل    (ITIS) وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومـات التـصنيف   Species 2000 و
  .المعلومات

وقـد تـشمل   .  2012رئيسية للطحالب البحرية بحلـول سـنة    إصدار دليل عن المجموعات ال      2-9-4الناتج 
  .OBISمؤسسات التصنيف، و و ،منظمة األغذية والزراعة: الجهات الفاعلة المقترحة

   التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة: 10النشاط المزمع 
ـ        2015بحلول سنة     1-10-4الناتج  صادية واإليكولوجيـة للتنـوع      ، إصدار قائمة جرد باألنواع ذات القيم االقت

البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، وحالة حفظها، وإيكولوجيتها، وتوزيعها، بمـا فـي ذلـك المؤشـرات                 
: وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  المحتملة للتنوع البيولوجي في باطن األرض، والنظم المالئمة ألخذ العينات         

   ؛GBIFلتصنيف، و الحكومات الوطنية ، ومؤسسات ا
إصدار وتجربة حقيبة أدوات واحدة لتحديد الهوية لموئل واحد من موائل األراضي الجافة، بمـا              2-10-4الناتج 

: وقد تشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة    .2012في ذلك الطفيليات والكائنات الحية القشرية األخرى، بحلول سنة      
IPCC.  
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  ي للمياه الداخلية التنوع البيولوج -11النشاط المزمع 
إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهوية األخرى ألسماك الميـاه                1-11-4الناتج 

منظمـة  : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010العذبة، بحلول سنة    
  .ف، وآلية غرفة تبادل المعلومات، وخبراء التصنيEOL  و،األغذية والزراعة

البدء في تحليل للفجوات على أساس عالمي في أدلة تحديد الهوية بالنسبة ألسماك المياه العذبـة                  2-11-4الناتج 
، وخبراء التـصنيف،    EOL  و ،منظمة األغذية والزراعة  : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    . 2010بحلول سنة   

  .وآلية غرفة تبادل المعلومات
   التنوع البيولوجي الزراعي :12النشاط المزمع 
إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهويـة األخـرى للملقحـات،                 1-12-4الناتج 

منظمة األغذيـة  : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة  .  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010بحلول سنة   
، وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومـات التـصنيف   Species 2000، و GBIF، و EOLوالزراعة، و 

(ITIS) و ،CBOLو شبكة البيولوجيا الدولية، وخبراء التصنيف، وآلية غرفة تبادل المعلومات ،.  
 الفاعلـة  وقد تـشمل الجهـات  .  2012إنتاج مفاتيح لجميع أجناس النحل في العالم بحلول سنة        2-12-4الناتج 

  .منظمة األغذية والزراعة ومؤسسات التصنيف: المقترحة
، باعتبارها  2010إعداد وإجراء اختبار لرموز األعمدة المتوازية للحامض النووي بحلول سنة             3-12-4الناتج 

لـى  لغرض التفتيش الزراعي ع   ) مثل ذبابة الفاكهة أو الحشرات ذات القشور      (نظام تحديد  هوية األنواع التجريبية       
، وشبكة البيولوجيا الدولية، وخبـراء      CBOLالحكومات الوطنية، و    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  الحدود

  . التصنيف
    التنوع البيولوجي للجبال - 13النشاط المزمع 
مل وقد تش . 2012إقامة قوائم عمل للكائنات المعروف تواجدها في المناطق الجبلية بحلول سنة              1-13-4الناتج 

  .GMBA، و GBIF: الجهات الفاعلة المقترحة
استعمال بيانات تواجد العينات، وتحديد المخاطر من تغير المناخ على المناطق المحميـة فـي                 2-13-4الناتج 

وقـد  .  2010 بحلول سـنة  أقاليم الجبال، وتقديم معلومات لخفض أثر تغير المناخ على المناطق المحمية الصغيرة        
  .CONABIO، والمؤسسات اإليكولوجية، و GBIF: لة المقترحةتشمل الجهات الفاع

 مناطق ذات أولوية لتحسين البحوث في مجال التنوع البيولوجي للجبال في           10 إلى   6تحديد من     3-13-4الناتج 
الحكومات الوطنية، والمؤسـسات    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2010 بحلول سنة    كل قارة من القارات   

  .وجيةاإليكول
  التنوع البيولوجي الجزري: 14النشاط المزمع 
تقديم مساهمة تصنيفية حسب الحاجة لألهداف والغايات على النحو المحدد في برنـامج العمـل                1-14-4الناتج 

 التـي يتعـين   10 و8 و6 و4-1، وعلى وجه التحديد لألهـداف  )، المرفق 8/1(بشأن التنوع البيولوجي الجزري     
الحكومات الوطنية، ومؤسسات التصنيف، والوكـاالت  : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة. 2010تحقيقها بحلول سنة   

  .المتخصصة
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وضع مشروعات، بالتعاون مع آلية تنسيق المبادرة الدولية للتصنيف، لتقييم ورصـد األنـواع                2-14-4الناتج 

ة بآثار تغير المنـاخ واألنـواع الغريبـة         المؤشرة للتنوع البيولوجي الجزري، وتحديد األولوية للمشروعات المعني       
  .شبكة البيولوجيا الدولية، وPACINET: وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة .2012الغازية بحلول سنة 

قطاعـات  ال بشأن القضايا المشتركة بـين العمل برنامج إدراج األهداف التصنيفية الرئيسية في إطار        : 5 الهدف التشغيلي 
لتنـوع البيولـوجي    واالستخدام المـستدام ل   حفظ  ال في مجال     القرار لصنعزمة  أجل توليد المعلومات الال   في االتفاقية، من    

  ومكوناته
  الحصول وتقاسم المنافع:  15المزمع  النشاط

تقديم خطوط إرشادية عن منافع التصنيف في سياق الحصول على المـوارد الجينيـة وتقاسـم                  1-15-5الناتج 
 المتعلقة بااللتزامات الدولية السارية المتصلة بالموافقة المسبقة عن علم واتفاقـات نقـل    المنافع، وعرض المتطلبات  

: وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة   .المواد على مؤسسات التصنيف بحلول االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف       
  . الحكومات الوطنية، واالتفاقية، ومؤسسات التصنيف

 دولية للسلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنيـة للمبـادرة العالميـة             عقد حلقة عمل    2-15-5الناتج 
للتصنيف والحصول وتقاسم المنافع لمناقشة العقبات التي تواجه النقل الدولي للمواد البيولوجيـة لألغـراض غيـر           

وافقة المسبقة عن علم فـي      المتصلة بالم  التجارية للبحوث، بما يتفق مع القانون الدولي وااللتزامات الدولية السارية         
وقت ال يتجاوز موعد اجتماع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمـؤتمر                

، NSCA، و   CETAF ، و    EDIT  و الحكومات الوطنية، واألمانـة،   : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  األطراف
، وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل Species 2000و كة البيولوجيا الدولية، شب، و CBOLومؤسسات التصنيف، و
  .(ITIS)لمعلومات التصنيف 

وضع معلومات يتم الوصول إليها بسهولة ووضوح بخصوص التشريعات الوطنيـة والوسـائل            3-15-5الناتج 
وث ومسائل أخرى ذات أهمية بالنـسبة       الكفيلة بالحصول على تصاريح متعلقة بالجمع والتحرك عبر الحدود والبح         
وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة     .2010إلى العمل المعني بالعينات في سياق المبادرة العالمية للتصنيف بحلول سنة       

األطراف، من خالل نقاط االتصال التفاقية التنوع البيولوجي، والسلطات الوطنيـة المختـصة، وآليـة               : المقترحة
  .غرفة تبادل المعلومات

   األنواع الغريبة الغازية:  16 نشاط المزمعال
وقـد   .2010معلومات عن األنواع الغريبة الغازية في جميع البلدان بحلـول سـنة         /تقديم قوائم   1-16-5الناتج 

 Speciesو، GISIN، وشبكة البيولوجيـا الدوليـة، و   IUCN-ISSG، و GBIF: تشمل الجهات الفاعلة المقترحة
  .(ITIS)بع للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف  وكتالوج الحياة التا2000
أدوات تحديد الهوية، بمـا فـي ذلـك         (، تقديم المعلومات المتعلقة بالتصنيف      2012بحلول سنة     2-16-5الناتج 

لمسؤولي الجمارك وخدمات الحجر الصحي بـشأن األنـواع       ) المفاتيح ورموز األعمدة المتوازية للحامض النووي     
 الحكومـات الوطنيـة،  : وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة   .المستويين الوطني واإلقليميالغريبة الغازية على   

، IUCN-ISSGو  الغازيـة،   والبرنـامج العـالمي لألنـواع   ،(BioNet International)شبكة البيولوجيا الدولية  و
  . CABI و



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 149 
 

بـة غازيـة وإعـداد معلومـات        تحديد األنواع التي يحتمل بدرجة عالية أن تصبح أنواعا غري           3-16-5الناتج 
 كأنشطة إضافية   8/3، حسبما تم وصفه في المرفق بالمقرر        2012الحجر الصحي بحلول سنة     /لمسؤولي الجمارك 

، GISIN، و )GISP(الغازيـة   البرنـامج العـالمي لألنـواع   : وقد تشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة     .  مزمعة
، (ITIS)ياة التابع للنظام المتكامل لمعلومـات التـصنيف   ، وكتالوج الحSpecies 2000، وGBIF، و Fishbase و

  .وشبكة البيولوجيا الدولية
إتمام النظام اإللكتروني لمعلومات األنواع الغريبة الغازية الفعلية والمحتملة بالنسبة لكـل قـارة                4-16-5الناتج 

وقد تشمل الجهـات    . 2010حلول سنة   ب من القارات وتقييم تهديدات األنواع الغريبة الغازية المحتملة في المستقبل         
، وكتالوج الحياة التـابع  Species 2000، وGISIN، و )GISP(الغازية  البرنامج العالمي لألنواع: الفاعلة المقترحة

، وقاعدة البيانات العالمية لألنواع الغازية، والمجموعة المتخصصة في         (ITIS)للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف     
  . التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة)SSG(سمك القرش 

تجميع وإدارة التصنيف المحدث لجميع األنواع الغازية المعروفة، طبقـا لطلـب االسـتراتيجية           8-16-5الناتج 
: وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة    .  2010 بحلول سنة  )GISP(العالمية للبرنامج العالمي لألنواع الغازية      

 Species 2000  و،GBIF، و CABI و ،وشبكة البيولوجيـا الدوليـة   ،)GISP(الغازية  واعالبرنامج العالمي لألن
  .(ITIS)وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف 

لهوية األنواع الغريبة الغازية، على وجه التفـضيل        ) تشمل الدقة والسرعة  (إعداد بروتوكوالت     9-16-5الناتج 
.  يير ذات الصلة بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموجودة بالفعل والتي يتم تطويرها حاليـا     بالبناء على المعا  

االتفاقيـة الدوليـة    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2010وينبغي الموافقة على البروتوكوالت بحلول سنة       
 وكتالوج الحياة التابع Species 2000 بيولوجيا الدولية، ولوقاية النباتات، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وشبكة ال

  .(ITIS)للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف 
والمتعلقة بمسار   إصدار ونشر المفاتيح العملية لتحديد الهوية لألنواع الغريبة الغازية المعروفة             10-16-5الناتج 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتـات، وشـبكة       :  المقترحة وقد تشمل الجهات الفاعلة   .  2010رئيسي للغزو بحلول سنة     
  . البيولوجيا الدولية

  )ي(8 مساندة تنفيذ المادة   – 17النشاط المزمع 
العمل مع المجتمعات األصلية، لتعريف المعرفة التصنيفية األصلية التي ستدرج فـي تـصميم                 1-17-5الناتج 

المتـصلة بالموافقـة     مع القانون الدولي وااللتزامات الدولية السارية     ، بما يتفق    2020األسماء العالمية بحلول سنة     
  .GBIF: وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة.  المسبقة عن علم

اتفاقية التنوع البيولوجي في مجال التقييم، بمـا فـي      في إطار   عمل  ال مساندة نهج النظام اإليكولوجي و      – 18النشاط المزمع   
  ، والرصد والمؤشراتذلك عمليات تقييم األثر

الجغرافية المرجعية المرقمنة وبيانات المراقبة فيما يتعلق، علـى     وضع أدوات الستخدام العينات     1-18-5الناتج 
سبيل المثال، بتوزيع الخرائط ونماذج المكامن اإليكولوجية، وإتاحتها للمستخدمين في سياق عمليات التقييم بحلـول               

  .GBIF: اعلة المقترحةوقد تشمل الجهات الف.  2012سنة 
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   المناطق المحمية  – 19النشاط المزمع 
توفير قوائم جرد لكل منطقة من المناطق المحمية على األقل للثدييات، والطيور، والزواحـف،                1-19-5الناتج 

وقد تـشمل   )).  ج(44و  ) أ(44، الفقرتان   8/24المقرر   (2010بحلول سنة    والبرمائيات، واألسماك، والفراشات  
  .األطراف والحكومات: لجهات الفاعلة المقترحةا

أتمتة وضع قوائم أنواع القائمة الحمراء لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة التـابع لالتحـاد الـدولي           2-19-5الناتج 
، ولجميـع المنـاطق   2010بحلـول   ب، ومن الفئة الثانيـة   -1أ، و   -1للحفظ لجميع المناطق المحمية من الفئتين       

  .GBIFاالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة و : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة.  2016المحمية بحلول 
، إقامة مشروع تجريبي لبيان تحديد هوية الموائل وتحديـد أولويـة إنـشاء              2009بحلول سنة     3-19-5الناتج 

قليميـة، وذلـك   من خالل رسم خرائط توزيع األنواع على المستويات المحلية والوطنيـة واإل  مناطق محمية جديدة 
األطـراف،  : وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة         .لتحديدها ونشرها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات       

  .المؤسسات اإليكولوجية/ومؤسسات التصنيف
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   المسؤولية والجبر التعويضي   9/23المقرر 

  ، في اتفاقية التنوع البيولوجيإن مؤتمر األطراف
  ،8/29 و7/17 و6/11بمقرراته إذ يذكّر 

لمتعلقة بالضرر الذي يلحـق     ن المعلومات التقنية ا   ع بالتقرير التجميعي الذي أعده األمين التنفيذي        يرحب  -1
 وكذلك المعلومـات    ،بالتنوع البيولوجي والنهوج المتبعة لتقييم واستعادة الوضع السابق للضرر الذي لحق بالتنوع البيولوجي            

  ؛)UNEP/CBD/COP/9/20/Add.1( المحلية/ةبشأن التدابير والخبرات الوطني
 آلية غرفة تبادل المعلومات     من خالل  إلى األمين التنفيذي إتاحة التقرير التجميعي على نطاق واسع           يطلب  -2

التابعة لالتفاقية لتمكين األطراف من استخدام التقرير في حالة اتخاذها لقرار بإعداد نظم تشريعية وسياسات عامـة وتـدابير                
  وطنية؛إدارية

 4مذكورة فـي الفقـرة    الذات الصلة  والحكومات والمنظمات الدولية     ،على مناشدته لألطراف  يعيد التأكيد     -3
تعاون بغية تعزيز القدرات على المستوى الوطني بالعالقة إلى التدابير الرامية إلـى تجنـب إلحـاق                  أن ت  8/29من المقرر   

لتشريعية والسياسات العامة والتدابير اإلدارية الوطنيـة بـشأن المـسؤولية      الضرر بالتنوع البيولوجي، ووضع وتنفيذ النظم ا      
  والجبر التعويضي، وتقديم الموارد المالية الالزمة لهذا الغرض؛

مزيد من العمل في هذا المجال كجزء من نظره فـي            اجتماعه العاشر في الحاجة إلى        النظر خالل  يقرر  -4
 .2020-2011 برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة وكذلك ستراتيجية المنقحة والمحدثة،الخطة اال
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  لمساواة بين الجنسين    خطة عمل ل9/24المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
  بما قام به األمين التنفيذي من وضع خطة عمل للمساواة بين الجنسين في إطار اتفاقية التنـوع البيولـوجي                   يرحب

UNEP/CBD/COP/9/INF/12/Rev.1.)( ،تنفيذ األمانة للخطةمساندة األطراف إلى ويدعو .  
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      التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية9/25المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

تلعبه اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية في التشجيع على تنفيذ األهداف الثالثة التفاقيـة              إلى الدور المهم الذي   بالنظر  
  ،7/30 من المقرر 13 إلى 11الفقرات من في التنوع البيولوجي، حسبما أشار إليه 

 على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب مهما للتنمية في سياق األهداف اإلنمائية لأللفية، ونتـائج مـؤتمر           وإذ يشدد 
كمـله ويسانده التعاون بين بلـدان الـشمال        ، الذي ي  2005القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمي لسنة          

  والجنوب، وأن آليات التعاون الثالثي تكون غالبا ذات فاعلية خاصة،
 تقرير اجتماع الخبراء لتبادل األفكار بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي عقدته أمانـة          وإذ يالحظ مع التقدير   

، والذي  (UNEP/CBD/COP/9/INF/11) 2006تشرين الثاني   / نوفمبر 8ى   إل 6من  في مونتريال   اتفاقية التنوع البيولوجي    
  أعد مسودة إطار للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي،

 للقيام، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات والبـرامج     البلدان النامية بمبادرة   علما   يحيط  -1
ل، بإعداد خطة عمل متعددة السنوات      تموي مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ورهنا بتوافر ال        ،لصلةوالهيئات األخرى ذات ا   
، استنادا إلى إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنـوع البيولـوجي، علـى            من أجل التنمية   بشأن التنوع البيولوجي  

  ؛UNEP/CBD/COP/9/INF/11النحو الوارد في الوثيقة 
األطراف من البلدان النامية على االشتراك في التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن مسألة التنـوع            شجع  ي  -2

 وإدماج شواغل التنوع البيولوجي فـي اتفاقـات التعـاون           ،البيولوجي، الذي يكمـله ويسانده التعاون بين الشمال والجنوب       
  اإلقليمية ودون اإلقليمية واألنشطة المرتبطة بها؛

 األطراف على إنشاء، حسب الحالة، شراكات تعاونية ألصحاب مصلحة متعددين بـين األطـراف              شجعي  -3
والبلدان األخرى على المستويين دون اإلقليمي واإلقليمي لمعالجة شواغل التنوع البيولوجي على المستويات اإلقليميـة ودون          

  اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية؛
والمنظمات اإلقليمية والدولية إلى مساندة تنظيم منتدى للتعاون فيمـا  ألخرى، ا األطراف والحكومات    يدعو  -4

بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية على هوامش االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع                  
  البيولوجي في ناغويا، اليابان؛

مات اإلقليمية والدولية إلى مساندة التعاون فيما بـين بلـدان   األطراف، والحكومات األخرى، والمنظ يدعو    -5
الجنوب عن طريق تسهيل المشاريع والبرامج الرامية إلى حفظ مشترك واستخدام مستدام للنظم اإليكولوجية العابرة للحـدود                 

  لمواصلة اإلسهام نحو وقف ضياع التنوع البيولوجي؛
 عن إعداد خطة عمل متعددة السنوات بشأن التنوع البيولـوجي   إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا      يطلب  -6

  .لتطويرها في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيمن أجل التنمية 
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  التشجيع على إشراك قطاع األعمال    9/26المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
  ،8/17 بمقرره إذ يذكّر

 مبادرة الرئاسة البرتغالية لمجلس االتحاد األوروبي لعقد مؤتمر رفيع المستوى بشأن قطـاع              تقديروإذ يالحظ مع ال   
  ،2007تشرين الثاني /األعمال والتنوع البيولوجي في نوفمبر

 بجهود ألمانيا، بما فيها من خالل مبادرتها بشأن قطاع األعمال والتنـوع البيولـوجي، لحـشد دوائـر                   وإذ يرحب 
  اع التاسع لمؤتمر األطراف،األعمال لالجتم

، "2010قطاع األعمال وتحدي التنوع البيولـوجي  " بمساندة هولندا لتنظيم اجتماع غير رسمي ثالث عن   وإذ يرحب 
من أجل مواصلة إعداد األفكار التي يمكن متابعتها من خالل االتفاقية أو استخدامها لمساندة أهـداف االتفاقيـة، مـن أجـل               

  ،2010 قضايا التنوع البيولوجي، كوسيلة للعمل نحو بلوغ هدف عام إشراك قطاع األعمال في
   جهود األمانة إلشراك دوائر األعمال، بما في ذلك تعيين نقطة اتصال لقطاع األعمال،وإذ يالحظ مع التقدير

 والمجتمـع  باآلثار المحتملة للعمليات التجارية على التنوع البيولوجي وبالدور الذي تحتاج دوائر األعمـال         وإذ يقر 
  المدني إلى أدائه لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية على جميع المستويات،

 األطراف، حسب االقتضاء، إلى تحسين مستوى العمل والتعاون لتعزيز إشراك دوائر األعمال، بما              يدعو  -1
ين العام والخاص، في تنفيـذ  في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ال سيما من خالل تطوير الشراكات بين القطاع 

  األهداف الثالثة لالتفاقية؛
   األطراف على زيادة الوعي بشأن دراسة جدوى التنوع البيولوجي؛يحث  -2
المؤسسات المالية العامة والخاصة على إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع االسـتثمارات     يشجع    -3

  تدامة لألعمال التجارية؛وعلى إنشاء خطط استثمار لتعزيز األنشطة المس
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمـات ذات الـصلة إلـى           ويدعو،  مرفق البيئة العالمية   يطلب إلى   -4

ذات  واألطـراف   من بينها، نمواً والدول الجزرية الصغيرة الناميةأقل البلدانمساندة بناء القدرات في البلدان النامية، ال سيما        
   أجل إشراك مجتمع األعمال في تنفيذ االتفاقية؛ من،االقتصاد االنتقالي

 بإطار اإلجراءات ذات األولوية التي تقوم األمانة بتنفيذه والوارد في المرفق بهذا المقـرر، وذلـك        يرحب  -5
ت  إلى األمين التنفيذي، حسبما يكون األمر ممكنا ومالئما، أن يأخذ في الحسبان المبـادرات ذا               ويطلبرهناً بتوافر الموارد،    

  .الصلة من جانب األطراف والمنظمات
  المرفق

  2010-2008إطار لإلجراءات ذات األولوية بشأن قطاع األعمال، 
بينما أحرز تقدم ملحوظ في حشد مجتمع األعمال بصدد قضايا التنوع البيولوجي منذ االجتمـاع الثـامن لمـؤتمر                     -1

ؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، كان مـدركا للـروابط بـين     األطراف، إال أن عددا قليال نسبيا من الشركات، ال سيما الم          
ومع مراعـاة ذلـك     .  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي أو ألهمية قطاع األعمال في المفاوضات الجارية في إطار االتفاقية             
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يــذها فـي الفتـرة    ، تتناول المذكرة الحالية اإلجراءات ذات األولوية التي يجب أن تقوم األمانـة بتنف         8/17وتنفيذاً للمقرر   
2008-2010:  

  إعداد دراسة جدوى التنوع البيولوجي لقطاع األعمال والترويج لها:  1مجال األولوية رقم 
االستمرار في جمع ونشر المعلومات عن دراسة جدوى التنوع البيولوجي، بما في ذلك التجارب التي تولدت فـي                    -2

الل آلية غرفة تبادل المعلومات والنشرة اإلخبارية التفاقية التنوع البيولوجي          إطار مبادرة األونكتاد للتجارة البيولوجية، من خ      
  بشأن قطاع األعمال ومحافل األعمال المهمة؛

وضع خيارات لدمج التنوع البيولوجي في مناهج التدريس األساسية، بما في ذلك من خالل إعداد دراسات الحالـة                    -3
  .ومواد التدريس األخرى

  نشر األدوات وأفضل الممارسات:  2 مجال األولوية رقم
، )ISEAL(القيام، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، مثل التحالف الدولي االجتماعي والبيئي لالعتماد والتوسـيم                 -4

بجمع معلومات عن استعمال الخطط الطوعية الدولية إلصدار الشهادات وعن األثر الناجم عنها نحو تنفيذ أهـداف االتفاقيـة           
وتتـضمن األنـشطة    .   أدوات تبادل المعلومات والمساعدة التقنية للتشجيع على استعمال أوسع ألفضل الممارسات           وتطوير

  :كذلك ما يلي
جمع معلومات، خاصة ما يتعلق منها بالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والخبـرات والممارسـات                )أ(

  امت األطراف بتطويرها وتنفيذها؛التي تعزز االستخدام المستدام للموارد البيولوجية والتي ق
  إتاحة المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛  )ب(

القيام، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، مثل بـرامج األعمـال وتعويـضات التنـوع البيولـوجي                    -5
(BBOP)  شـادية بـشأن تعويـضات التنـوع        منهجيات؛ وأدوات وخطوط إر   ) ب(دراسات الحالة؛   ) أ: (أو إتاحة /، بجمع و

  أطر السياسة الوطنية واإلقليمية ذات الصلة؛) ج(البيولوجي، و
  نشر األدوات وأفضل الممارسات الخاصة بالشركات المشاركة في التجارة البيولوجية؛  -6
لـك مـن   جمع ونشر معلومات عن سياسات المشتريات التي تتماشى وأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، بما فـي ذ          -7

  .خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والنشرة اإلخبارية لالتفاقية بشأن قطاع األعمال
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  تفاقات البيئية متعددة األطراف والمنظمات األخرى    التعاون فيما بين اال9/27قرر الم

  إن مؤتمر األطراف
دولية واإلقليمية األخرى فـضال      بتدعيم التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات ال       مع التقدير  يرحب  -1

، ضمن جملة أمور، االتفاق الذي تم التوصل إليه مع لجـان  يالحظعن إشراك أصحاب المصلحة المعنيين، وفي هذا الصدد،        
  األمم المتحدة االقتصادية اإلقليمية؛

 7تبادل وفقا للفقـرة      الهيئات العلمية والتقنية الفرعية في اتفاقيات ريو الثالث إلى تعزيز التعاون الم            يدعو  -2
 الصادر عن مرتمر األطراف في اتفاقية األمـم المتحـدة   CP.8/13 من المقرر 2، وإذ يحيط علما بالفقرة 8/16من مقرره   

 الصادر عن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، بطريقـة          COP.5/7 من المقرر    5اإلطارية بشأن تغير المناخ، وبالفقرة      
   منها، وترتيبات اإلدارة الرشيدة والبرامج المتفق عليها؛تتسق مع اختصاصات كل

 الذي يؤديه فريق االتصال لالتفاقيات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي فـي استكـشاف                بالدور المهم ينوه    -3
ـ                 التنوع الخيارات الرامية الى تعزيز أوجه التآزر، وتجنب ازدواجية الجهود وتحسين التنفيذ المتماسك لالتفاقيات المتعلقـة ب

 الرؤساء التنفيذيين ألمانات كل من اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األنواع المهاجرة، واتفاقية اإلتجـار               يشجعالبيولوجي،  
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، واتفاقيـة التـراث                

 ة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، إلى االجتماع على أساس أكثر انتظاما؛العالمي، والمعاهد

 فريق االتصال لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى دراسة تقرير الفريـق العامـل المـشترك         يدعو  -4
 28-25تقرير اجتماعه الثالث في رومـا       (ستكهولم  المخصص لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين اتفاقيات بازل وروتردام و         

  بغية تحديد الخيارات الرامية إلى تحسين التعاون فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛) 2008آذار /مارس

تنوع  الهيئات العلمية في االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفريق االتصال لالتفاقيات المتعلقة بال            يدعو  -5
البيولوجي إلى أن تعالج في اجتماعاتها القادمة الخيارات الرامية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالعمل في القضايا المـشتركة       
بين القطاعات مثل تغير المناخ واألنواع الغريبة الغازية، بطريقة تتسق مع اختصاصات كل منها، وترتيبات اإلدارة الرشيدة                 

 األمين التنفيذي إبالغ فريق االتصال المشترك التفاقيـات ريـو بهـذا ويـدعوها إلـى              يطلب إلى وا،  والبرامج المتفق عليه  
  المشاركة في المناقشات ذات الصلة؛

 وهـو شـراكة   -) الكونـسورتيوم ( بإنشاء كونسورتيوم لألطراف العلمية بشأن التنوع البيولوجي  يرحب  -6
الحدائق النباتية الملكية، كيوي، والمتحـف الـوطني        (مؤسسات علمية رئيسية    تعاونية بين اتفاقية التنوع البيولوجي، وثماني       

السيثسويني للتاريخ الطبيعي والمتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي، والمعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، واللجنـة          
االتحادية األلمانية لحفظ الطبيعة والهيئـة الوطنيـة   الوطنية لحفظ وتنمية الحياة البرية في المملكة العربية السعودية، والوكالة           

 للترويج للتنفيـذ الفعـال التفاقيـة التنـوع       -) المكسيكية للمعرفة واستخدام التنوع البيولوجي ومتحف الطبيعة في مونتريال        
تركز على القضايا   البيولوجي، وحسب الحالة، بروتوكول قرطاجنة التابع لها من خالل تنظيم أنشطة التدريب والتثقيف التي               

   الشركاء العلميين اآلخرين على االنضمام لهذا الكونسورتيوم؛ويشجعالتقنية والعلمية ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية، 
 مـن  8 للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لما يقدمه من دعـم لتنفيـذ الفقـرة    عن تقديره  يعرب  -7

 بترتيبات االتصال المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التـصحر               ذات الصلة  8/16المقرر  
  في مقر األمم المتحدة، ويدعو المدير التنفيذي إلى تجديد هذه الترتيبات لفترة السنتين القادمة؛
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مبادرات التـي وقعـت معهـا     إلى األمين التنفيذي مواصلة االتصال مع االتفاقيات، والمنظمات وال    يطلب  -8
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالفعل أو في طريقها إلى توقيع مذكرات تعاون، بما في ذلك وعلى وجه الخـصوص اتفاقيـة               

واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبيـر الثقـافي، بغيـة           ) 2003(حماية التراث الثقافي غير الملموس التابعة لليونسكو        
  في تنفيذ االتفاقية وفقا  لمقررات مؤتمر األطراف، بما في ذلك وضع أنشطة مشتركة حسب مقتضى الحال؛احراز تقدم 

 األمين التنفيذي مواصلة التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومبادرة التعاون بـشأن الـصحة               إلىيطلب    -9
فـي القـضايا ذات الـصلة بـالتنوع         ، فضال عن المنظمات المعنية لدعم عمل األطـراف          (COHAB)والتنوع البيولوجي   

البيولوجي والصحة المشار إليها أعاله بما في ذلك من خالل تطوير مجموعة األدوات التى وضعت فى إطار االتفاقية التـى              
  يمكن استخدامها في بناء القدرات وزيادة التوعية في قطاع الصحة؛

اقب في الهيئات ذات الصلة في منظمة التجارة         األمين التنفيذي أن يجدد طلباته بشأن صفة المر        يطلب إلى   -11
  العالمية وأن يواصل، ويعزز كذلك من، االتصال والتعاون مع منظمة التجارة العالمية؛

 األمين التنفيذي مواصلة تعزيز التعاون مع العمليات اإلقليمية واإلقليمية الدوليـة ذات الـصلة               يطلب إلى   -12
  ة على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛بغية الترويج لتنفيذ أهداف االتفاقي

 األطراف على إقامة تعاون وثيق على المستوى الوطني بـين نقـاط االتـصال التفاقيـة التنـوع                   يحث  -13
البيولوجي وجهات االتصال لالتفاقيات األخرى ذات الصلة لكي تتمكن الحكومات من وضع نهج تآزريـة ومتـساوقة بـين              

  .االتفاقيات
 المـستندة إلـى     TAMATEAراف والحكومات المنظمات األخرى على االستفادة من نماذج          األط يشجع  -14

القضايا لدى وضع وتنفيذ األنشطة التي تساند بعضها البعض بين االتفاقيات المتعلق بالتنوع البيولوجي مـن أجـل تحـسين                    
  .االتساق في تنفيذ هذه االتفاقيات

ى إلى االشتراك مع الهيئات والعمليات اإلقليمية لتعزيز تنفيـذ           المنظمات الشريكة والمنظمات األخر    يدعو  -15
  .(IYB)األنشطة ذات المصلحة المتبادلة، وال سيما تلك التي تدعم التحضير للسنة الدولية للتنوع البيولوجي 
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      التشجيع على إشراك المدن والسلطات المحلية9/28المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
، 1992 لعام األمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية     المعتمد في مؤتمر     21  القرن  جدول أعمال   من 28 بالفصل   رإذ يذكّ 

 الجهـات  نـضم ت(" من الخطة االستراتيجية التفاقية التنـوع البيولـوجي   4-4 والهدف  ة،السلطات المحلي المدن و بشأن دور   
 التنوع البيولوجي في خططهـا      شواغل دمج   ين على ، عامل  لتنفيذ االتفاقية  ات شراك الرئيسيين إلى الفاعلة وأصحاب المصلحة    

  ،")والمشتركة بين القطاعاتوبرامجها وسياساتها القطاعية 
بينما تقع مسؤوليات تنفيذ االتفاقية على عاتق األطراف في المقام األول، فهنـاك أسـباب متعـددة                  ،وإذ يالحظ أنه  

  :قية، بما في ذلك ما يليللتشجيع على إشراك المدن والسلطات المحلية في تنفيذ االتفا
إن المعدل المتسارع للتحضر يركز بشكل متزايد، ال سيما في البلدان النامية، على عملية صـنع القـرار             )أ(

  والموارد في المدن، ويهيئ فرصاً لتحسين إدارة استهالك الموارد التي تؤثر على التنوع البيولوجي؛ 
ظ النظام اإليكولوجي واسـتخدامه المـستدام فـي تعزيـز       يمكن أن تسهم تجارب المناطق الحضرية لحف        )ب(

  السياسات الوطنية واالستراتيجيات اإلقليمية وجداول األعمال العالمية بشأن التنوع البيولوجي؛ 
تلعب المدن والسلطات المحلية دوراً حاسماً في تصميم وتنفيـذ أدوات اسـتخدام األراضـي وتخطـيط                   )ج(

لتنمية والبنية األساسية الحضرية، وتشجيع االستثمار، وحمالت توعية المستهلك، وتنطـوي           المناطق، والخطوط اإلرشادية ل   
جميعها على آثار مباشرة على التنوع البيولوجي، وال سيما على المياه، وتغير المنـاخ، والمنـاطق المحميـة، والزراعـة                    

  عية العامة؛والغابات، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، واالتصال والتثقيف والتو
علـى المـستوى   التنوع البيولوجي ومستخدمي   ديريمعلى اتصال مباشرة ب    المدن والسلطات المحلية     إن  )د(

 المحلي وتمارس عليهم نفوذا مباشرا؛

، التي تحث األطراف، عند إعداد وتنفيذ وتنقيح االسـتراتيجيات          9/8المقرر  من  ) ق(8الفقرة   علىوإذ يعيد التأكيد    
طنية للتنوع البيولوجي، واإلقليمية، إذا كان ذلك مالئما، واألدوات المماثلة لـدى تنفيـذ األهـداف الثالثـة                 وخطط العمل الو  

، وذلـك  لتنوع البيولوجيلوطنية لعمل االستراتيجيات وخطط الالالتفاقية، بتشجيع ومساندة العمل على المستوى المحلي لتنفيذ  
ات وعمليات التخطيط على المستوى دون الـوطني والمحلـي، والقيـام، فـي     بإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في التقييم 

أو خطط عمل دون وطنية ومحلية للتنوع البيولوجي، تتمشى مـع االسـتراتيجيات        /الحاالت المالئمة، بإعداد استراتيجيات و    
  وخطط العمل الوطنية؛

 28 إلـى  26ي كوريتيبـا، البرازيـل، مـن    عقد فنباالجتماع المعني بالمدن والتنوع البيولوجي الم  حيط علما إذ ي و
السلطات المحلية في الجهود العالمية المبذولـة  المدن و، والذي سلط الضوء على األهمية الحيوية إلشراك        2007 آذار/مارس

  لتحقيق تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية،
نظمة األمم المتحدة للتربيـة والعلـم       موللمستوطنات البشرية،    األمم المتحدة    مركز المساهمة التي قدمها     وإذ يالحظ 

والثقافة، ووحدة البيئة الحضرية في برنامج األمم المتحدة للبيئة، ووكاالت ومنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة، في إشـراك             
المدن الرئيسية وتشجيع تبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي الحضري، وأهميـة المبـادرات                

 الحكومات المحلية من أجل االستدامة ومشروعها بـشأن         – )ICLEI(المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية       مثل   الطوعية
 التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعـة،  2010، ومبادرة العد التنازلي إلى عام )LAB(العمل المحلي لخدمة التنوع البيولوجي  

 وعنـصره   )WMCCC(، ومجلس العمداء العالمي بشأن تغير المناخ        )UCLG( المتحدة ومنظمة المدن والحكومات المحلية   
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، ومجموعة المدن األربعين القياديـة فـي        )”Metropolis“( والرابطة العالمية للحواضر الكبرى    المعني بالتنوع البيولوجي،  
  جي بكفاءة من خالل العمل المحلي،، ضمن هيئات أخرى، وذلك في معالجة قضايا التنوع البيولو)C40(مجال حماية المناخ 
التي تبقى أيـضاً مراجـع عالميـة          التفاقية التنوع البيولوجي،   من أهمية لتعاون بين المدن الرئيسية     ما ل  وإذ يدرك 

بفضل مبادراتها في مجال التنوع البيولوجي الحضري، مثل بون، باعتبارها المدينة المستضيفة لالجتماع التاسـع لمـؤتمر                 
لمؤتمر األطراف، وناغويا، باعتبارها ممثلة عن المـدن        ريتيبا، باعتبارها المدينة المستضيفة لالجتماع الثامن     األطراف، وكو 

اتفاقيـة التنـوع     لمؤتمر األطراف، ومونتريال باعتبارها المدينة المستـضيفة ألمانـة         المرشحة الستضافة االجتماع العاشر   
  البيولوجي،

 إلـى  26 من ، ألمانياعقد في بون  ن بشأن المدن والتنوع البيولوجي، الم     اء العمد مؤتمر بالمساهمة التي قدمها     وإذ يقر 
والمجلس الدولي للمبادرات البيئية     )InWent(، والذي نظمته مدينة بون والمنظمة الدولية لبناء القدرات          2008 أيار/ مايو 27

  ر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، قبل عقد الجزء الرفيع المستوى من االجتماع التاسع لمؤتم)ICLEI(المحلية 
 فـي كوريتيبـا،     2007آذار  /باإلعالن بشأن المدن والتنوع البيولوجي، المعتمد في مـارس        يحيط علما     .1

   مدينة ومنظمة دولية؛24البرازيل بواسطة 
جي، مثـل    بترويج األحداث الدولية الرئيسية لالستدامة الحضرية والمدن الصديقة للتنوع البيولـو           يرحب  .2

، 2008حزيـران  /يونيو 25 إلى 23الذي سيعقد في سنغافورة، من ") المدن المفعمة بالحياة والنشاط ("مؤتمر قمة مدن العالم     
 31أيـار إلـى     / مايو 1الذي سيعقد في شنغهاي، الصين، من       ") مدينة أفضل، حياة أفضل    ("2010والمعرض العالمي لسنة    

  ؛2010تشرين األول /أكتوبر
ألطراف، وفقا للتشريع الوطني، على االعتراف بدور المدن والسلطات المحلية في اسـتراتيجياتها       ا يشجع  .3

وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، من أجل تسهيل اعتماد المدن والسلطات المحلية للممارسات التي تساند تنفيذ هـذه                  
مل محلية للتنوع البيولوجي تتمـشى واالسـتراتيجيات        االستراتيجيات وخطط العمل، ومساندة إعداد استراتيجيات وخطط ع       

  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 فـي   المـشتركة اإلقليميـة والدوليـة     اإلنمائية  وكاالت والبنوك   الواألخرى   والحكومات   ، األطراف يدعو  .4

بارات التنـوع البيولـوجي فـي هـذه         إدماج اعت إلى   األساسية للمدن والسلطات المحلية،      بنيةالمشاريع التي تتضمن تنمية ال    
التنـوع البيولـوجي لـصالح      بشأن  بناء القدرات وبرامج    لعمليات محددة   ل استكشاف خيارات وحسبما هو مالئم،    المشاريع،  
   المحليين عن تنفيذها وصيانتها؛ المسؤولين

والـسلطات  المدن   األطراف، والحكومات األخرى والوكاالت اإلنمائية الدولية إلى مساندة ومساعدة         يدعو  .5
لثالثـة  هداف االمحلية في تشجيع وترويج الممارسات واألنشطة واإلبتكارات لدى المجتمعات األصلية والمحلية التي تساند األ        

  ؛2010وبلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام التفاقية التنوع البيولوجي 
  :ي األنشطة التالية األطراف إلى إشراك مدنها وسلطاتها المحلية، حسب الحالة، فيدعو  .6
تطبيق األدوات والخطوط اإلرشادية ذات الصلة التي أعدت في إطار االتفاقية بغية المساهمة فـي بلـوغ                   )أ(

  األهداف الثالثة لالتفاقية وغاياتها وأهدافها؛
تجميع معلومات عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، بما في ذلك إبـالغ الحكومـات الوطنيـة بـأي                    )ب(

  .مات وأنشطة قد تسهم في أهداف اتفاقية التنوع البيولوجيالتزا
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      عمليات االتفاقية9/29المقرر 

  إن مؤتمر األطراف
  ،8/10بمقرره إذ يذكّر 

   الحاجة إلى تعزيز فعالية وتبسيط عمليات االتفاقية بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية،يدركإذ و
      مؤتمر األطراف-أوال 

تنفيذي، بالتشاور مع المكتب، أن يواصل تنقيح الجدول الزمني المؤقـت الجتماعـات    إلى األمين ال   يطلب  -1
  ، مع مراعاة المقررات التي اتخذت في اجتماعه التاسع؛)(UNEP/CBD/COP/9/INF/35 2010االتفاقية حتى عام 

 بوصفه إسهاما مفيـدا فـي عمليـة         )UNEP/CBD/COP/9/22/Add.1( بتقرير األمين التنفيذي     يرحب  -2
مواصلة النظر في وتيرة انعقاد اجتماعات المؤتمر وهيئاته الفرعية، وهو التقرير المتعلق بالخيارات بشأن الجدول الزمنـي                 

  ؛2010لالجتماعات وتنظيم عمل مؤتمر األطراف بعد عام 
زم  من هذا المقرر علـى النحـو الـال   2 إلى األمين التنفيذي تحديث التقرير المشار إليه في الفقرة          يطلب  -3

وإتاحته لنظر الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ في اجتماعه الثالث، وإحالته إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر                 
مع مراعاة العالقة بين وتيرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية ومراجعة وتحـديث الخطـة االسـتراتيجية        

  ؛2022-2011وات للفترة وكذلك برنامج العمل المتعدد السن
 بالعمـل مـع البلـدان    8/10 مـن المقـرر   4 من جديد طلبه إلى األمين التنفيذي الوارد في الفقرة   يؤكد  -4

  المستضيفة لالجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف لضمان فعالية الجزء الوزاري وما يحققه من ثمار؛
التقنية والتكنولوجية، وأعـضاء المكتـب، واألفرقـة         األطراف، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية و      يذكّر  -5

العاملة، وأفرقة الخبراء التقنيين المخصصة واألمين التنفيذي، بأن تأخذ في االعتبار الكامل أحكام مختلف المقررات الـسابقة              
 فـي اجتماعاتـه   لمؤتمر األطراف ووثائق االتفاقية األخرى ذات الصلة لدى التوصية باعتماد أية مقررات لمؤتمر األطراف             

  المقبلة، من أجل تجنب أي ازدواجية في المقررات؛
      الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية-ثانيا 

  ل الموحدةتشغي    عناصر إضافية لطريقة ال- ألف 
تـي اعتمـدها مـؤتمر       بطريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة ال           رإذ يذكّ 

  ،8/10األطراف في المقرر 
 إلى األمين التنفيذي تيسير زيادة تبادل المعلومات بين مكتب الهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                يطلب  -6

والتقنية والتكنولوجية ومكتب مؤتمر األطراف من خالل عدة وسائل من بينها دعـوة رئـيس الهيئـة الفرعيـة لحـضور                     
   األطراف ذات الصلة؛اجتماعات مكتب مؤتمر

 األطراف إلى المشاركة بنشاط في عملية استعراض النظراء للوثائق ذات الصلة بالهيئـة الفرعيـة                يناشد  -7
للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التي يعدها األمين التنفيذي وضمان ضم الخبراء المؤهلين فـي المجـاالت المتعلقـة                  

  ل الهيئة الفرعية في وفودهم، حيثما يكون ذلك مالئما؛بالبنود الواردة على جدول أعما
  التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ  - باء 



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 161 
 

 من االتفاقية، يجوز لمؤتمر األطراف أن يوسع من مهـام وصـالحيات             25 من المادة    3 بأنه، وفقا للفقرة     يذكّر إذ
  ،والتقنية والتكنولوجية  الفرعية للمشورة العلميةيئةوتنظيم وطريقة تشغيل اله

تفي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية      ، س 8/10 من المرفق الثالث بالمقرر      1أيضا بأنه، وفقا للفقرة     وإذ يذكّر   
  ،والتكنولوجية بتكليفها تحت سلطة مؤتمر األطراف وطبقا لتوجيهاته وبناء على طلبه

طبق النظام الداخلي الجتماعـات مـؤتمر       ني،  8/10 من المرفق الثالث بالمقرر      5نه، وفقا للفقرة     بأ كذلك وإذ يذكّر 
 على اجتماعات الهيئـة  ،26 ةمادال من 5 تعديالت، طبقا للفقرة مع إدخال ما يلزم من   ،األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي    

  ،الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
الحاجة إلى تخفيض عدد بنود جدول األعمال التي تنظر فيها الهيئة الفرعية خالل كل اجتماع مـن أجـل    ب إذ ينوه و

  ،)8/10المقرر ب المرفق الثالث من 14الفقرة  (تحسين فعالية مداوالتها
ظـائف  ، فـإن إحـدى الو     8/10من المرفق الثالث بالمقرر     " ألف"من التذييل   ) د( بأنه، وفقا للفقرة     وإذ يذكّر أيضا  

 التنـوع  بحفـظ  الجديدة والناشـئة المتعلقـة    القضاياتحديد   هي   والتقنية والتكنولوجية  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية   المحددة ل 
  المستدام،البيولوجي واستخدامه 

ة في المرفـق الثالـث بـالمقرر        مذكورطريقة التشغيل ال   ب وأ على أن هذا المقرر ال يخل بالنظام الداخلي          وإذ يشدد 
8/10،  

 بعد كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر       ، إلى األمين التنفيذي أن يخطر األطراف والمنظمات المعنية        يطلب  -8
 11بشأن قضايا جديدة وناشئة استنادا إلى المعلومات المطلوبة في الفقـرة            المقدمة   المقترحات   ضافةخر موعد إل  آاألطراف ب 

  ؛إلى التجميع المذكور أدناه، إضافتها 12ة في الفقرة مذكورأدناه والمعايير ال
 وأن يخطـر األطـراف      ،الشكل الذي قدمت به   ب المقترحات القيام بتجميع األمين التنفيذي    إلى   يطلب أيضا   -9

 12ة في الفقـرة  مذكوروالمنظمات المعنية بإمكانية تقديم معلومات وآراء تتعلق بالمقترحات مع األخذ في الحسبان المعايير ال     
  أدناه؛

ة مـستلم  األصلية والمعلومـات واآلراء ال     مقترحاتع ال األمين التنفيذي أن يعد وثيقة تجم     إلى   ككذل يطلب  -10
  ؛والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلميةكي تنظر فيها 

 أن تكون المقترحات المتعلقة بالقضايا الناشئة مصحوبة، إذا كان األمر ممكنـا، بمعلومـات عـن                 يقرر  -11
  :لتاليةاألمور ا

بمـا فـي    (والتقنية والتكنولوجية للمشورة العلميةلماذا تحتاج القضية إلى اهتمام عاجل من الهيئة الفرعية    )أ(
  ؛) على التنوع البيولوجيهاريثأ تيةذلك كيف

  ؛ )مع ذكر المواد ذات الصلة(على تحقيق أهداف االتفاقية القضية كيف تؤثر   )ب(
   التي يمكن أن تساهم في حل القضية؛المشتركة بين القطاعاتو القضايا أ/برامج العمل المواضيعية و  )ج(
  لقضية؛لمعالجة ا المعنيةالمنظمات الجاري بالفعل من جانب عمل ال  )د(
  خضعت الستعراض النظراء؛ ويفضل من مواد ، للمعلوماتموثوقةمصادر   )ه(
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 التنـوع  بحفـظ  الجديـدة والناشـئة المتعلقـة    االقضاي بيان أنه ينبغي استخدام المعايير التالية ل يقرر كذلك   -12

  :المستدامالبيولوجي واستخدامه 
  أهمية القضية لتنفيذ أهداف االتفاقية وبرامج عملها القائمة؛  )أ(
  همة على التنوع البيولوجي؛مدليل جديد على اآلثار غير المتوقعة وال  )ب(
 القضية فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ الفعـال          سببهالذي ت رب حدوث الخطر    أو ق /لقضيةالطابع الملح لمعالجة ا     )ج(

   الفعلي والمحتمل على التنوع البيولوجي؛األثر مدى باإلضافة إلىلالتفاقية 
لية واالنتشار المحتمل، بما في ذلك معدل انتشار القضية المحددة المتعلقـة بحفـظ              فعالتغطية الجغرافية ال    )د(

  التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
 اآلثـار الـسلبية   أو التوافر المحدود لألدوات التي تساعد على تقييد أو تخفيـف    دوات  األ غياب على   دليل  )ه(

  للقضية المحددة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
   الفعلي والمحتمل للقضية المحددة على رفاه اإلنسان؛حجم األثر  )و(
بالعالقـة  الرفاه االقتـصادي    على  ة على القطاعات اإلنتاجية و     األثر الفعلي والمحتمل للقضية المحدد     حجم  )ز(

  ؛حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامإلى 
وأن المقترحـات،  وتنـاقش  تستعرض أن  والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية    منيطلب    -13

نظـر  وأن تقدم هذا التحليل ل     لعلمي والتقني مع خيارات للعمل،     وتفسر التحليل ا   الناشئةالجديدة و  تحدد، حسب الحالة، القضايا   
  ؛مؤتمر األطراف

  راتمقرسحب ال    - ثالثا
  :يقرر  -14

استعراض وسحب، إذا كان األمر مناسبا، المقررات وعناصر المقررات، مع مراعـاة تفـادي سـحب                  )أ(
 ، وذلك بعد ثماني سنوات من اعتمادها؛المبادئ اإلرشادية والمقررات التي لم تنفذ أو تدرج في مقررات الحقة

  أن يعيد النظر في توقيت االستعراض في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛  )ب(
فيما يتعلق بالمعايير المتعلقة باستعراض المقررات وعناصر المقررات وسحبها، أن يعمل األمين التنفيذي               )ج(

 التجريبي واالستعراضات الالحقة؛وفقا للشكل السابق المعتمد استنادا إلى االستعراض 

 إلى األمين التنفيذي أن يقدم مقترحات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر بخصوص سـحب               يطلب  -15
، وكذلك المقترحات الواردة في مذكرة األمين التنفيذي عـن          المقررات وعناصر المقررات التي اتخذت في اجتماعه السادس       

 األطراف، والحكومات والمنظمات الدولية المعنية بهذه المقترحـات         يبلغ وأن   (UNEP/CBD/COP/9/22)عمليات االتفاقية   
  قبل ستة أشهر على األقل من اجتماعه العاشر؛

إلى األمين التنفيذي أن يواصل ممارسة أسلوب إبقاء النص الكامل لجميع المقررات على الموقـع               يطلب    -16
  رات وعناصر المقررات التي تم سحبها؛اإللكتروني لألمانة، مع اإلشارة إلى المقر
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  قبول عضوية الهيئات والوكاالت في اجتماعات االتفاقية    - رابعا
هيئة أو وكالة، سـواء كانـت حكوميـة أو غيـر             الخطوات المرفقة بهذا المقرر لقبول أي         اعتماد يقرر  -17

، من االتفاقية وال بالمـادة  5، الفقرة 23 يخل بالمادة ، مع اإلقرار بأن ذلك الفي اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي   حكومية،
   من النظام الداخلي؛7

      مسائل أخرى-خامسا 
علما باالستعراض والمراجعة الجاريين للترتيبات اإلدارة بين برنامج األمم المتحدة للبيئـة وأمانـة               طييح  -18

 مـن   فيهـا  واألمين التنفيذي على االنتهاء من المراجعة  للنظـر       المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة      ويحثاالتفاقية  
 األمين التنفيذي إبالغ إلى ويطلب ،8/10 و7/33 و4/17 مع مراعاة المقررات  ،جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر     

  ؛ألةالرئيس والمكتب فيما بين االجتماعين التاسع والعاشر لمؤتمر األطراف بالتقدم المحرز في هذه المس
 والوسائل للترويج بنشاط أكبر الستخدام المبـادئ        سبل األمين التنفيذي بشأن ال    ات بتوصي كذلك علما   طييح  -19

األمـين التنفيـذي أن يتخـذ هـذه     إلى  ويطلب ،والخطوط اإلرشادية وغير ذلك من األدوات التي وضعت في إطار االتفاقية 
لة تيسير استخدام حلقات العمل المعنية ببناء القدرات وغير ذلـك مـن              بما في ذلك مواص    ، رهنا بتوافر الموارد   ،اإلجراءات

 الترويج لزيادة استخدام مبادئ االتفاقية وخطوطها اإلرشادية        ية بغ ،األنشطة التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ برامج عمل االتفاقية        
تيـسير  إلى  دة والمنظمات غير الحكومية      ووكاالت األمم المتح   ، العمليات الحكومية الدولية األخرى    ويدعو ،وأدواتها األخرى 
  .استخدامها كذلك

  المرفق
  خطوات لقبول عضوية الهيئات والوكاالت المؤهلة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية،

  بصفة مراقب إلى اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية
  .من النظام الداخلي 7 من االتفاقية والمادة 5، الفقرة 23هذه الخطوات ال تخل بالمادة   -1
ينبغي لكل هيئة أو وكالة مهتمة أن تبلغ األمانة برغبتها في أن تمثل بصفة مراقب في اجتماعات مـؤتمر           -2

قواعدها أو اختصاصاتها، وكذلك أي معلومات أخرى ذات        / قوانينها/ األطراف وهيئاته الفرعية، وأن تدرج نظامها األساسي      
  صلة؛

مة بالهيئات والوكاالت التي أبلغت األمانة برغبتها في أن تمثل، وقدمت المعلومات            يعد األمين التنفيذي قائ     -3
وسـوف تقـدم    . ويقدم األمين التنفيذي هذه القائمة إلى كل اجتماع لمؤتمر األطراف للعلـم           .  أعاله 2المشار إليها في الفقرة     

  .القائمة أيضا قبل االجتماع إلى مكتب مؤتمر األطراف للعلم

رج في القائمة، ال يتعين على الهيئة أو الوكالة إعادة تقديم المعلومات التي قدمت بمقتضى الفقرة                عندما تد   -4
 والتي قد تؤثر فـي   2وينبغي للهيئات والوكاالت إبالغ األمانة عن أي تغيير في المعلومات المقدمة بموجب الفقرة              .  أعاله 2

  .انضمامها بصفة مراقب
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  ي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات    التعاون العلم9/30المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
وترجمته ) موقع الويب (التفاقية  اإللكتروني ل موقع  ال جهود األمين التنفيذي الرامية إلى تحسين        إذ يالحظ مع التقدير   

  سبانية،إلى اللغتين الفرنسية واأل
التنفيذي بالتشاور مع اللجنة االستـشارية       التي أعدها األمين     )UNEP/CBD/COP/9/23( في المذكرة    وبعد النظر 

  غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات،
ستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات يعوقه القدرات والمـوارد المحـدودة            أن التنفيذ الكامل للخطة اال     وإذ يدرك 

  المتاحة على المستويين الوطني والعالمي،
ية الخاصـة   ة على النحو المبين في مبادئها اإلرشاد      تشارية غير الرسمي   تمديد صالحيات اللجنة االس    يقرر  -1

 بالتشغيل، واستعراضها في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

األطراف، حيثما يكون األمر مناسبا، على اتخاذ الخطوات التالية بغية وضع آليات وطنيـة قويـة                يشجع    -2
 :ومستدامة لتبادل المعلومات

قطة اتصال وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات في أسرع وقت ممكن، إن لم تكن قد قامت بـذلك                  تعيين ن   )أ(
 ، مع الخبرة المالئمة لتنسيق وتنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية؛2/3 من المقرر 7من قبل، حسبما تقتضيه الفقرة 

، حيثما يكون األمر مناسبا، ويفضل أن تـشكل        ستراتيجية تنفيذ وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات      اإعداد    )ب(
  ستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، استنادا إلى االحتياجات المحددة؛ستراتيجية عنصرا من االهذه اال

سـتراتيجياتها  ا وسيلة رئيسية لتنفيذ واستعراض ا     وضع آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية لديها بوصفه         )ج(
 ا الوطنية للتنوع البيولوجي؛وخطط عمله

تطوير الصالت بين آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية والـشبكات القائمـة، ووضـع آليـات لتبـادل                    )د(
المعلومات مع قواعد البيانات الوطنية ذات الصلة، واستخدام، حين ينطبق األمر وحيثما يكون مناسبا، المعـايير المفتوحـة                   

 الراسخة؛

ني، حسبما يكون مناسبا، لتنسيق عملية وضع آلية غرفة تبادل المعلومات، مثـل لجنـة               إنشاء هيكل وط    )ھ(
 ة بالتنوع البيولوجي وأصحاب المصلحة؛تعلقتوجيهية مشتركة بين المؤسسات بمشاركة المنظمات الم

نيـة  تعبئة وتخصيص الموارد لتعزيز القدرات المؤسسية من أجل تنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومـات الوط         )و(
 واستدامة عملياتها؛

، وإدارة محتويـات الموقـع      تحديد األدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بجمع واستعراض ونشر المعلومات          )ز(
 ؛تصالأنشطة االاإللكتروني، و

مة للمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني وتعزيزهـا مـن          مهتحديد المصادر ال    )ح(
دل المعلومات الوطنية، وإن لم يكن ذلك قد تم بالفعل، تقديم المعلومات األساسية أوال عن نقاط االتـصال                  خالل آلية غرفة تبا   

 التنوع البيولوجي في البلد؛عن الوطنية و
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تشجيع استخدام آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية كأداة للتحاور مع المجتمـع المـدني والمجموعـات                  )ط(
 الرئيسية وأصحاب المصلحة؛

لية غرفة تبادل المعلومـات أيـضا باللغـة      اإللكتروني آل موقع  الحيثما يكون األمر منطبقا وممكنا، إتاحة         )ي(
الوطنية أو اللغات المحلية، وتوزيع المواد ذات الصلة على المستوى الوطني، بما فـي ذلـك علـى المجتمعـات األصـلية            

  والمحلية في أشكال وبلغات مناسبة؛
 :نيين الذين لديهم معلومات تتعلق بالتنوع البيولوجي على ما يلي الشركاء المعيشجع  -3

  تعيين جهة اتصال تقنية أو نقطة اتصال مناسبة آللية غرفة تبادل المعلومات؛  )أ(
طالع على المعلومات التي يقتنوها من خالل آليـة غرفـة تبـادل             البحث عن سبل تجعل من الممكن اإل        )ب(

  ألمانة؛المعلومات، وذلك بالتعاون مع ا
 بغيـة تقـديم     ،المساهمة في إنشاء آليات إقليمية أو دون إقليمية أو مواضيعية لغرفة تبـادل المعلومـات                )ج(

، وتسهيل التعاون العلمي والتقني، بما في ذلك التعاون فـي           عرفة آلليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية، وتقاسم الم       مساندةال
  التكنولوجيا؛مجال العلوم واالبتكارات فضال عن نقل 

 األطراف، والحكومات األخرى، والوكاالت المعنية والجهات المانحة األخرى إلى تـوفير المـوارد    يدعو  -4
االقتـصاد   نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميـة، والبلـدان ذات     نلتمكين األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدا        

  ستراتيجية تعاون منظمة بين األطراف؛اذكورة أعاله وتعزيز  من االضطالع باألنشطة الماالنتقالي
 العالمية والجهات المانحة األخرى على مواصلة تقديم التمويل إلى األطراف من البلدان             ةمرفق البيئ يحث    -5

مـن أجـل وضـع       نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية           نالنامية، وال سيما أقل البلدا    
 آليات غرفة تبادل المعلومات لديها والمحافظة عليها؛

  : إلى األمين التنفيذي أنيطلب  -6
ية الخطـوط اإلرشـاد   ينشئ تدريجيا قاعدة معارف، لتسهيل الوصول إلى المراجع ذات الـصلة، مثـل                )أ(

 ستراتيجيات والتقارير والمعلومات األخرى؛واال

 األفكار حـول  وتبادلكين األطراف من البقاء على اتصال، وتقاسم األفكار يعد أدوات للتعاون من أجل تم     )ب(
 التعاون يكون فعاال ألقصى درجة في حالة توافر الحوافز المناسبة مثل مواضيع             اكيفية تنفيذ االتفاقية؛ مع مراعاة أن مثل هذ       

  المناقشة المحددة بوضوح واألهداف الواضحة وذلك لتشجيع المشاركة؛
، تحلـيال   (CHM-IAC) التشاور مع اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات         يقدم، ب   )ج(

مفصال عن نطاق ومدى تعقيد النظام المحتمل لتقديم البيانات على االنترنت لتقاسم المعارف والخبـرات، وإذا كـان األمـر                  
   األطراف المهتمة باألمر؛ممكنا ومناسبا، أن يعد نموذجا لالستعراض والحصول على تعليقات من

يعد، إذا كان األمر مناسبا وممكنا، نماذج ومفردات عامة لنظم معلومات آلية غرفة تبادل المعلومات بغية                  )د(
  زيادة الوضوح وسهولة االستخدام والفعالية والتشغيل المتبادل وتوفير إمكانية مقارنة البيانات؛

لصلة بآلية غرفة تبادل المعلومات، مثل تكنولوجيا المعلومـات،         يعزز قدرات األمانة في المجاالت ذات ا        )ھ(
، وإدارة المعارف وخدمات المعلومات الحديثة األخرى، مع التركيز على المجـاالت ذات       )الويبمواقع  (اإللكترونيةمواقع  الو

  األولوية المحددة في هذه الفقرة؛
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  إليه، ويتيحه بجميع لغات األمم المتحدة؛التفاقية، ويسهل سبل الوصول اإللكتروني لموقع اليحسن   )و(
إنشاء آلية وطنية لغرفة تبادل المعلومات لديها، بمـا         على  دة  عمسال إلى األطراف ل   مساندةيقدم التوجيه وال    )ز(

في ذلك من خالل المنظمات الموجودة حاليا والتي تعمل على المستوى الوطني أو اإلقليمـي، واسـتنادا إلـى االحتياجـات          
  متعلقة ببناء قدرات البلدان النامية؛الخاصة ال
  :يواصل التعاون مع المنظمات الشريكة الرئيسية، وال سيما  )ح(

 آليـة غرفـة تبـادل    مـساندة  من أجل التنفيذ الوطني وأوجه التآزر اتفاقيات ريو األخرى لبناء       )1(
  المعلومات؛

  وع البيولوجي؛المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي إلدارة بيانات التن  )2(
 وإدارة  يبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمؤسسات المتصلة به للمسائل المتعلقة بالتنوع البيولـوج             )3(

  المعارف؛
آلية غرفة تبادل    مساندة ودون اإلقليمية التي لديها خبرة وتكليف صادر إليها ل         ةالمنظمات اإلقليمي   )4(

  المعلومات؛
، واالتـصال، والتثقيـف،   2010ل التكنولوجيا، ومؤشرات عـام  المنظمات العاملة في مجال نق   )5(

  والتوعية العامة؛
ستراتيجية التحضير للسنة الدولية للتنوع البيولوجي التي اعتمـدت بموجـب المقـرر             ايأخذ في الحسبان      )ط(

  ؛2010عند مواصلة إعداد الخدمات التي تقدمها آلية غرفة تبادل المعلومات حتى عام  9/33
 لمـا  ةفي دور آلية غرفة تبادل المعلومات في التحليالت التي تُعد لتنقيح الخطة اإلستراتيجية لالتفاقي     ينظر    )ي(

  ؛2010بعد عام 
 واللجنـة   (CHM-IAC) اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات       يسهل التعاون بين      )ك(

 من أجل مواصلة تطوير غرفة تبـادل        (CEPA-IAC) التوعية العامة االستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف و      
  .المعلومات كأداة لتنفيذ األنشطة المتعلقة باالتصال والتثقيف والتوعية العامة
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  اآللية المالية    9/31المقرر 
     االستعراض الثالث لفاعلية اآللية المالية-ألف 

   إن مؤتمر األطراف
 ، من االتفاقية،3 ، الفقرة21 بالمادة ذكّرإذ ي

  بمذكرة التفاهم الموقعة بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية،  أيضاًذكّروإذ ي

ــة العالميــة المقــدم إلــى االجتمــاع التاســع لمــؤتمر األطــراف   تقريــر ضاوبعــد اســتعر مرفــق البيئ
(UNEP/CBD/COP/9/9) ،  

   لفعالية اآللية المالية لالتفاقية، في التقرير المستقل عن االستعراض الثالثنظرالوبعد 

   لتحسين كفاءة وفعالية واستجابة اآللية المالية؛البيئة العالمية تدابير اإلصالح التي أدخلها مرفق يالحظ  -1
شاف السبل والوسائل لتحسين فعالية تقديم اإلرشاد لآللية المالية، بما في ذلـك أطـار               مواصلة استك يقرر    -2

لق بأوليات البرامج المتصلة باستخدام موارد مرفق البيئة العالمية في التنوع البيولوجي، والذي يتـزامن         السنوات األربع المتع  
  مرفق البيئة العالمية؛اإلستئماني ل صندوقمع فترات التزود لل

  :فعالية اآللية الماليةمرفق البيئة العالمية اتخاذ اإلجراءات التالية في سبيل تحسين  مجلس يطلب إلى  -3
تحسين عملية اإلبالغ القائمة على النتائج فيما يتعلق بمساهمة المرفق فـي تمويـل التكـاليف اإلضـافية            )أ(

  لتحقيق أهداف االتفاقية، بما في ذلك مساهمة المرفق في تمويل الزيادة في التكاليف وتوجيه التمويل المشترك؛
ألوليات البرامج المتعلقة باستخدام     بع سنوات إبالغ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف عن تنفيذ إطار األر          )ب(

  موارد مرفق البيئة العالمية في التنوع البيولوجي؛
  أهداف االتفاقية؛ الموارد لتحقيقوتوجيه مرفق البيئة العالمية في تعبئة تعزيز دور   )ج(
 ،غيرة الناميـة  الـدول الجزريـة الـص     معالجة قيود القدرات، في األطراف من البلدان النامية، وال سيما             )د(

  ر تخصيص الموارد؛اطإتنفيذ فيما يتعلق ب، ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان كذلك  و،نمواًاألقل البلدان و
إعداد مجموعات بيانات وأدوات بيانـات قائمـة         تحسين نظام المعلومات المتعلقة بالمشاريع، بما في ذلك         )ه(

لى معلومات المشاريع والسماح بتتبع أفضل باالسـتناد إلـى اإلرشـاد      على الشبكة الدولية للسماح بزيادة سهولة الحصول ع       
  الصادر عن مؤتمر األطراف؛

التشجيع على تبادل الخبرات والدروس المستفادة في معالجة استدامة المشاريع الممولة في مجال التنـوع                 )و(
  البيولوجي؛
واإلرشـاد   الكاملة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي نتائج التقييم الملخصة تلخيصاً جيداً وتقارير التقييم   تفسير    )ز(

  إلى مؤتمر األطراف؛المقدم من مؤتمر األطراف، وإحالتها 
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إدراج االستنتاجات والتوصيات المتعلقة بجميع التقييمات ذات الصلة الصادرة عن مكتب التقييم في مرفق                )ح(

  البيئة العالمية في نتائج تقاريره المنتظمة؛
البيئة العالمية ومدير مكتب التقييم فـي مرفـق          التنفيذي، والمسؤول التنفيذي األول لمرفق    األمين  جع  يش  -4

  البيئة العالمية إلى مواصلة تعزيز التعاون بين األمانتين؛
 : إلى األمين التنفيذي، لنظر االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافيطلب  -5

 المستقبلية للتمويل استنادا إلى استراتيجياتها وخطـط        أن يدعو األطراف إلى تقديم تقييمات عن احتياجاتها         )أ(
  عملها الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي؛

  أن يجمع هذه المقترحات الوطنية؛  )ب(
أن يقوم، بالتشاور مع األطراف، بإعداد مشروع لشروط تكليف لتقيـيم كامـل عـن مقـدار األمـوال                     )ج(

  مرفق البيئة العالمية؛اإلستئماني ل صندوقلالسادسة لالضرورية لتنفيذ االتفاقية في فترة التزود 
مجلس مرفق البيئة العالمية، بإعداد اقتراح بشأن شـروط           إلى األمين التنفيذي، القيام، بالتشاور مع      يطلب  -6

مـؤتمر  التكليف، يتضمن خيارات التكلفة بالنسبة لالستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية، وذلك لنظر االجتمـاع العاشـر ل                
  .األطراف
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    مساهمة لفترة التزود الخامسة لآللية المالية - باء
  إن مؤتمر األطراف،

ألولويات البرنامج المتعلقة باستخدام موارد مرفـق       ) 2014-20010(عناصر اإلطار من أربع سنوات      إذ يالحظ   
إلرشادات القائمة وإلى الخطة االسـتراتيجية      البيئة العالمية من أجل التنوع البيولوجي، تلك العناصر التي كانت مستندة إلى ا            

لالتفاقية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، واستراتيجية فترة التزود الرابعة لمرفق البيئـة العالميـة                
  للمجال المركزي للتنوع البيولوجي، باإلضافة إلى استنتاجات تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية،

  ،(UNEP/CBD/COP/9/9)بتقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع لما وإذ يحيط ع
 بشروط تكليف استعراض منتصف المدة للنسخة المعتمدة من مرفق البيئـة العالميـة إلطـار           وإذ يحيط علما أيضا   

  ،(UNEP/CBD/COP/9/INF/17)تخصيص الموارد 
نفيذي األول لمرفق البيئة العالمية ومكتب االجتماع الثامن لمؤتمر األطـراف،            بالحوار بين المسؤول الت    يرحب وإذ

  ؛2007تموز /يوليو 8الذي جرى في باريس يوم 
   أن مرفق البيئة العالمية قائم على مبادئ الريادة القطرية والملكية القطرية،وإذ يالحظ
تنوع البيولوجي كـأداة لتحـديث االحتياجـات         على الدور المهم لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لل        وإذ يشدد 

  واألولويات الوطنية للتمويل من مرفق البيئة العالمية،
 بالحاجـة  واعترافا منه التوصيات الرامية إلى تعزيز عملية صياغة وتوحيد اإلرشادات إلى اآللية المالية         وإذ يالحظ 

  لى مرفق البيئة العالمية،إلى تقديم إرشادات متماسكة وقائمة على أساس ترتيب األولويات إ
   الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ، 2/3 في التوصية وبعد النظر

األمين التنفيذي على مواصلة وتعزيز الحوار مع المسؤول التنفيذي األول لمرفق البيئـة العالميـة               يشجع    -1
  األطراف خالل فترة التزود الرابعة للمرفق وما بعدها؛بغية تعزيز تنفيذ اإلرشاد الذي أقره مؤتمر 

 التعاون على المستوى الوطني بين نقاط االتصال الوطنية لالتفاقية، فيما يتعلق باالتفاقـات البيئيـة                يشجع  -2
عالمية إلـى   مرفق البيئة ال  ويدعو  ذات الصلة، ولمرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من خالل المشاريع التي يساندها المرفق،               

  مواصلة النهوض بمثل هذا التعاون، بما في ذلك من خالل حلقات العمل اإلقليمية والوطنية لنقاط االتصال؛
اإلطار للسنوات األربع ألولويات البرامج، على النحو المرفق بهذا المقرر، للنظر فيها خالل فتـرة  يقترح    -3

لبيئة العالمية، المتعلق باستعال موارد مرفق البيئة العالميـة مـن أجـل             التزود الخامسة للصندوق اإلستئماني التابع لمرفق ا      
  ؛2014 إلى 2010التنوع البيولوجي في الفترة من 

 بأن استراتيجية فترة التزود الرابعة لمرفق البيئة العالمية من أجل التنـوع البيولـوجي تمثـل نقطـة      يقر  -4
من المرفق، بالنسبة لفترة التزود الخامـسة، أن يواصـل البنـاء علـى               ويطلبانطالق مفيدة لفترة التزود الخامسة للمرفق       

  .استراتيجية فترة التزود الرابعة استنادا إلى اإلطار للسنوات األربع ألولويات البرامج الموضحة في المرفق بهذا المقرر
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  المرفق

  ألولويات البرامج المتعلق ) 2014-2010(إطار من أربع سنوات 
  2014 إلى 2010فق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي للفترة من  موارد مرخدامباس

  ، بما في ذلك  التنوع البيولوجيالتشجيع على حفظ  : من أولويات البرنامج1المجال 
  استدامة المناطق المحمية من خالل تفعيل

دات وتنويع قنوات اإليرادات لتغطيـة   تقليص فجوة التمويل لبلوغ أهداف إدارة المناطق المحمية، بزيادة اإليرا       :1-1 النتيجة
  .النفقات الكلية

  .النظم اإليكولوجية البحرية عالميا وفي النظم الوطنية للمناطق المحميةتغطية زيادة :  2-1النتيجة 
تحسين تغطية النظام اإليكولوجي لمناطق النظم اإليكولوجية األرضية غير الممثلة بشكل جيـد كجـزء مـن             :3-1النتيجة  
  .المحلية للمناطق المحميةالنظم 

  .تحسين إدارة المناطق المحمية األرضية والبحرية:  4-1النتيجة 
  .إدامة وتعزيز قدرة مكونات التنوع البيولوجي على التكيف مع تغير المناخ:  5-1النتيجة 
  .تحسين حالة حفظ األنواع المهددة:  6-1النتيجة 

   االستخدام المستدام للتنوع البيولوجيالتشجيع على:   من أولويات البرنامج2المجال 
تخفيض الضغوط على التنوع البيولوجي الناشئة عن تغير الموائل، وتغيـر اسـتخدام األراضـي وتـدهور                 :  1-2النتيجة  

  .األراضي، واالستخدام غير المستدام للمياه
 األرضـية بمـا فـي ذلـك فـي الـنظم             تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية         :2-2النتيجة  

اإليكولوجية للغابات، والنظم اإليكولوجية لألراضي الجافة وشبه الرطبة، والنظم اإليكولوجية للجبال والجزريـة، وال سـيما               
  .الدول الجزرية الصغيرة النامية

ة بما في ذلك في النظم اإليكولوجيـة        تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية المائي        :  3-2النتيجة  
  .للمياه الداخلية، والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، والجزرية، وال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية

  تعميم التنوع البيولوجي في مختلف:   من أولويات البرنامج3المجال 
  قطاعيةالسياسات واالستراتيجيات اإلنمائية والبرامج الوطنية وال

تضمين أطر السياسة واألطر التنظيمية التي تحكم القطاعات خارج قطاع البيئة، تـدابير لتحقيـق األهـداف                  : 1-3النتيجة  
  .الثالثة لالتفاقية

 إنشاء أسواق لخدمات النظام اإليكولوجي وكذلك لسلع النظام اإليكولـوجي المحليـة ذات القيمـة المـضافة                   :2-3النتيجة  
  .ادر تدار على نحو مستداموالمستمدة من مص

تعميم المعايير التقنية القوية للتنوع البيولوجي في نظم تراخيص السلع المنتجة في قطاعات الزراعة ومصايد                : 3-3النتيجة  
  .األسماك والحراجة والقطاعات األخرى

  .ع البيولوجي التشجيع على االستخدام المستدام والتجارة واالستهالك فيما يتعلق بالتنو :4-3النتيجة 
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  . تساند التدابير الحافزة االجتماعية واالقتصادية والقانونية األهداف الثالثة لالتفاقية: 5-3النتيجة 
 تشجيع التنوع البيولوجي في األنظمة والممارسات الزراعية، وحفـظ المـوارد الجينيـة المهمـة لألغذيـة                   :6-3النتيجة  

  .منصف للمنافع المرتبطة بهذه المواردوالزراعة واستخدامها المستدام والتقاسم ال
تشجيع التنوع البيولوجي للغابات والتنوع البيولوجي للمياه في األنظمة الحراجية وأنظمة مـصايد األسـماك               :  7-3النتيجة  

ـ                 ذه وممارساتها، وحفظ الموارد الجينية المهمة لرفاه اإلنسان واستخدامها المستدام والتقاسم المنصف للمنـافع المرتبطـة به
  .الموارد

  تحسين القدرات الوطنية على تنفيذ االتفاقية:   من أولويات البرنامج4المجال 
  44وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

تعزيز التخطيط الوطني للتنوع البيولوجي، بما في ذلك صياغة وتحـديث االسـتراتيجيات وخطـط العمـل               : 1-4النتيجة  
  .الوطنية للتنوع البيولوجي

  . تعميم خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في االستراتيجيات والبرامج اإلنمائية :2-4ة النتيج
تعزيز تنفيذ أولويات البرامج بما في ذلك من خالل العلم، والتكنولوجيـا واالبتكـار، وآليـة غرفـة تبـادل               :  3-4النتيجة  

  .المعلومات، واالتصال والتثقيف والتوعية العامة
  .حسين معرفة البلدان النامية عن كل مكونات التنوع البيولوجي، وال سيما من خالل التصنيفت:  4-4النتيجة 
  .التشجيع على االمتثال الوطني اللتزامات اإلبالغ بموجب االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية:  5-4النتيجة 
ممارسات، وتعزيز إشراك المجتمعات المحلية واألصلية فـي  تحسين حماية المعارف التقليدية واإلبتكارات وال  :  6-4النتيجة  

  .تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية
تشجيع وتسهيل نقل التكنولوجيا والحصول عليها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية وكـذلك فيمـا بـين                  :  7-4النتيجة  

  .البلدان النامية واألطراف األخرى
  .نية للسالمة األحيائية، حسب الحالة، وفقا لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةإنشاء أطر وط:  8-4النتيجة 

  التشجيع على تنفيذ الهدف الثالث لالتفاقية:   من أولويات البرنامج5المجال 
  45ومساندة تنفيذ النظام الدولي للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع

هيل الحصول على الموارد الجينية وفقا للتشريع الوطني باالتساق مع األحكـام            تسإلى   تشجيع التدابير الرامية  :  1-5النتيجة  
  .ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي

النهوض بالتدابير للتشجيع على التقاسم العادل والمنصف للمنافع، بشروط متفق عليها تبادليا، الناشـئة عـن                :  2-5النتيجة  
الت األخرى للموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها وباالتـساق مـع األحكـام ذات               االستعمال التجاري واالستعما  

  .الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي ووفقا للتشريع الوطني

                                                   
من هذا المقرر، ‘ جيم‘ في القسم 2014 إلى 2010تياجات أولويات البرامج للسالمة األحيائية للفترة يمكن اإلطالع على اح  44

 الصادر عن االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة BS-IV/5المأخوذ من المقرر 
 .للسالمة األحيائية

 . الصلة الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافعبدون إصدار حكم مسبق على المقرر ذي  45
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التشجيع على إعداد وتنفيذ النظم الوطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وفقا للمقررات ذات الصلة الـصادرة                :  3-5النتيجة  
  .ؤتمر األطرافعن م

  صون التنوع البيولوجي:   من أولويات البرنامج6المجال 
  .مكافحة التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي من األنواع الغريبة الغازية:  1-6النتيجة 
ـ           :  2-6النتيجة   ة وحمايـة البيئـة     تساهم األطر التشغيلية الوطنية للسالمة األحيائية في االستخدام اآلمن للتكنولوجيا الحيوي

  .وصحة اإلنسان
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      إرشاد إضافي إلى اآللية المالية-جيم 

  ،إن مؤتمر األطراف
ــة  إذ يالحــظ ــدمها مــؤتمر األطــراف إلــى مرفــق البيئــة العالمي  تجميــع اإلرشــادات الــسابقة التــي ق

(UNEP/CBD/COP/9/INF/15)،  
تكررة والمتداخلة وأن يعـد تجميعـا محـدثا          إلى األمين التنفيذي أن يحدد اإلرشادات القديمة والم        يطلب  -1

لإلرشادات القائمة الموجهة إلى اآللية المالية، هذا التجميع الذي ينبغي أن يضم كل المقررات المتعلقة باآللية الماليـة، وذلـك       
  فيذ؛كوثيقة عمل تعد قبل ثالثة أشهر من االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التن

 من الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ أن يقوم بما يلي فـي اجتماعـه              يطلب  -2
  :الثالث

استعراض التجميع المحدث وذلك باشتراك ممثلين من المجاالت المواضيعية والقـضايا المـشتركة بـين          )أ(
   وترشيد وتوحيد اإلرشادات السابقة؛وسيقدم هذا االستعراض توصيات عن إلغاء.  القطاعات، حسب الحالة

اقتراح نظام إليصال مجموعة متماسكة وواضحة ومحددة األولويات ألولويات البرامج خالل االجتماعين              )ب(
  العاشر والحادي عشر لمؤتمر األطراف تمهيدا للمفاوضات بشأن فترة التزود السادسة لمرفق البيئة العالمية؛

  الجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛أن يقدم نتائج بحثه إلى ا  )ج(
  : في اجتماعه العاشر ما يلييقرر  -3
  أن ينظر في توصيات االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ؛  )أ(
أن ينظر في الطلبات لوضع إرشاد جديد في ضوء توصيات االجتماع الثالث للفريـق العامـل المعنـي                    )ب(

  سيق اإلرشاد؛باستعراض التنفيذ بشأن تن
 والمـادة   20 اإلرشاد اإلضافي التالي إلى مرفق البيئة العالمية عند تقديم الموارد المالية، وفقا للمادة               يقرر  -4

 الصادرة عن 8/18 و 7/20 و 6/17 و   5/13 و   4/13 و   3/5 و   2/6 و   1/2 من االتفاقية وطبقا للمقررات      1، الفقرة   21
بغي لمرفق البيئة العالمية أن يقدم موارد مالية لألطراف من البلدان الناميـة، مـع   وفي هذا الخصوص، ين  .  مؤتمر األطراف 

مراعاة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، وذلك بالنـسبة ألنـشطة وبـرامج            
بيئة العالميـة، مـع االعتـراف بـأن التنميـة      قطرية، بما يتمشى مع األولويات واألهداف الوطنية ووفقا لصالحية مرفق ال          

االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر هما من بين األولويات األساسية والغالبة للبلدان النامية، ومـع إقامـة االعتبـار       
  الكامل لجميع المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف؛

  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
من مرفق البيئة العالمية، ضمن صالحياته، بأن ينظر في اإلرشاد التالي المقدم برمته في المقـرر                 يطلب  -5
BS-IV/5   الصادر عن االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف فـي بروتوكـول الـسالمة                4، الفقرة ،

من هذا المقـرر،  ‘ باء‘يات البرامج المذكورة في القسم  ينبغي النظر فيها في سياق أولو     ) و(األحيائية، مع مالحظة أن الفقرة      
  :وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر
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ر إطار تخـصيص المـوارد علـى تنفيـذ          رفق البيئة العالمية أن يقيم أث     لم من مكتب التقييم التابع      يطلب  )أ(

 علـى تنفيـذ   ربما أثـرت  المحتملة للموارد التي من القيود حدى أدنتقلل إلى يمكن أن البروتوكول، وأن يقترح التدابير التي  
  البروتوكول، بما في ذلك التدابير التي تسهل النظر في المشاريع اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تعدها بلدان المنطقة؛

ريرهـا  ااد تق  تمكين األطراف المؤهلة من إعـد      غيةالموارد المالية ب  إتاحة   على   ة مرفق البيئة العالمي   يحث  )ب(
  ؛ةالوطني

 مرفق البيئة العالمية على تمديد مشروع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة التـابع لبرنـامج              يحث  )ج(
األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، بشكله الحالي كمشروع عالمي، بغية ضمان استدامة النقاط الوطنية لغرفـة تبـادل       

ئية وتقديم مزيد من المساندة لبناء القدرات، مع إيالء اهتمام خاص بأصحاب المـصلحة المـستهدفين   معلومات السالمة األحيا  
 أخرى بخالف إطـار     مصادر، وعلى تقديم تمويل إضافي لهذه األنشطة من         )مثل إدارات الجمارك ومفتشي الصحة النباتية     (

  ، ومع مراعاة الطبيعة العالمية للمشروع؛(RAF) تخصيص الموارد
ـ  ة المالي المساندة مرفق البيئة العالمية، بناء على طلب حكومات البلدان النامية، إلى أن يقدم              يدعو  )د(  ا وغيره

أو توسيع نطاق البرامج األكاديمية القائمة في مجـال         / من إعداد و   ذات الصلة  لتمكين الجامعات والمعاهد     مساندةمن أشكال ال  
 البلدان األطراف النامية، وال سيما أقل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة         بة من طلالسالمة األحيائية وتقديم المنح الدراسية ل     

  ؛يت االقتصاد االنتقالالصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذا
، وال سـيما أقـل      هاوأن يساند   األطراف من البلدان النامية    فق البيئة العالمية أن يتعاون مع      مر من يطلب  )ه(

، في جهودها لبناء القـدرات فـي   ن بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي     ة الصغيرة النامية م   البلدان نموا والدول الجزري   
 وتدريب موظفي السلطة التنظيميـة      ختبرات مرافق الم  إنشاءمجال أخذ عينات الكائنات الحية المحورة وكشفها، بما في ذلك           

  والعلمية المحلية؛
 ةبرنـامج الـسالم   ت ذات األولوية التالية لتمويـل       في االحتياجا  مرفق البيئة العالمية أن ينظر       منيطلب    )و(
 أن يـستخدم نهـج      ،، وحيثما يكون األمر مالئما    )2014-2010 ( البيئة العالمية  لمرفقخالل فترة التزود الخامسة     األحيائية  

  :شجيعها وتعزيزها األجل لبناء قدرات مستدامة للموارد البشرية وتة طويلمساندة وأن يقدم يركز على مسائل بعينها،
  تنفيذ النظم القانونية واإلدارية إلجراءات اإلخطار؛  )1(
  تقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛  )2(
  كشف الكائنات الحية المحورة؛نفيذ تدابير اإلنفاذ، بما فيها ت  )3(
  .دابير المسؤولية والجبر التعويضيتنفيذ ت  )3(

  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
ـ  من مرفق البيئة العالمية أن يساعد في إعداد نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولـوجي،                 طلبي  -6  دعووي

ت المناسب إلعداد وإصدار الطبعة الثالثـة       يوقت إلى تقديم المساهمات المالية في ال      ،الحكومات األخرى والمانحين  و ،األطراف
وينبغي توفير هذه األموال في أقرب وقت ممكن حتـى          .  تجات الثانوية  والمن "لتنوع البيولوجي التوقعات العالمية ل  "نشرة  من  

بجميع لغات األمم المتحدة، قبل االجتماع العاشر لمـؤتمر  " التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"يمكن االنتهاء من إعداد نشرة  
  مشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛األطراف، مع إتاحة مسودة، الستعراضها في االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية لل
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  نقل التكنولوجيا والتعاون فيها
  : من مرفق البيئة العالمية ما يلييطلب  -7
أن يقدم مساندة إلى األطراف من البلدان النامية في إعداد التقييمات الوطنية لالحتياجات من التكنولوجيـا                  )أ(

  من أجل تنفيذ االتفاقية؛
لبرامج الوطنية الجارية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من خالل تحسين           أن يواصل مساندة ا     )ب(

  الحصول إلى التكنولوجيا واإلبتكارات ونقلها؛
أن ينظر في احتماالت تقديم تمويل بموجب األنشطة التمكينية لتقديم بناء القدرات، حيثما تلزم، بشأن مـا                   )ج(

  :يلي، ضمن جملة أمور
   الحفظ واالستخدام المستدام؛تكنولوجيات  )1(
  اإلدارة واألطر التنظيمية المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا واإلبتكارات ونقلها؛  )2(

  آلية غرفة تبادل المعلومات
 مرفق البيئة العالمية والمانحين اآلخرين على مواصلة تقديم تمويل إلى األطراف من البلدان النامية،               يحث  -8

ن نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقـالي، مـن أجـل إنـشاء           وال سيما أقل البلدا   
  وتحديث آليات غرفة تبادل المعلومات لديها؛

  استراتيجيات التنوع البيولوجي
  الحكومات والمانحين اآلخرين على تقديم تمويـل إلـى البلـدان           ويحث من مرفق البيئة العالمية،      يطلب  -9

النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقـالي، مـن أجـل                 
استعراض وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي، من خالل المشاريع، وحيثما يكون األمر مناسبا، االستراتيجيات              

  ؛اإلقليمية للتنوع البيولوجي
  نهج النظام اإليكولوجي

 التمويل األخرى ووكـاالت التنميـة إلـى تقـديم     لعالمية، وفقا لصالحيته، ومؤسساتمرفق البيئة ا يدعو    -10
مساندة مالية لتنفيذ نهد النظام اإليكولوجي في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الـصغيرة الناميـة،                    

قتصاد االنتقالي، من أجل، وتشجيع الوكاالت المانحة الثنائية ومتعددة األطراف على تطبيـق نهـج النظـام                 والبلدان ذات اال  
  اإليكولوجي عند تقديم المعونة؛

  إشراك أصحاب المصلحة
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمـات ذات الـصلة إلـى         ويدعو من مرفق البيئة العالمية،      يطلب  -11

في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتـصاد                مساندة بناء القدرات    
  .االنتقالي إلشراك مجتمع األعمال في تنفيذ االتفاقية

  البرنامج العالمي المعني باألنواع الغازية
كومات األخرى ومؤسسات التمويل إلـى       على دعوته لمرفق البيئة العالمية، واألطراف، والح       يعيد التأكيد   -12

تقديم مساندة مالية وافية وفي التوقيت المناسب لتمكين البرنامج العالمي المعني باألنواع الغازية من القيام بالمهام المبينة فـي                   
  كثير من مقرراته؛
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  المناطق المحمية

التمويل مؤسسات  األخرى و الحكومات  ويدعو  وخصوصا األطراف من البلدان المتقدمة،      األطراف،  يحث    -13
لـى تقـديم   متعـددة األطـراف إ  ية اإلقليمية وغيرها من المؤسسات المالية ا فيها مرفق البيئة العالمية، وبنوك التنم    الدولية بم 
 وال سـيما   إلى األطراف من البلدان الناميـة،      ،ية الوافية والتي يمكن التنبؤ بها والتي تقدم في التوقيت المناسب          مالالمساندة ال 

نـامج   التنفيـذ الكامـل لبر  أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتمكين   
  العمل بشأن المناطق المحمية؛

  : من مرفق البيئة العالمية ما يلييطلب  -14
مجاله المركـزي   مية من ضمن    للمناطق المح موارد مالية    أن يواصل تقديم، وتسهيل الوصول السهل إلى        )أ(

مساندة خطوات البلدان بشأن برنامج      " بعنوان UNDP/GEF  مشروع بما في ذلك مشاريع المرفق، مثل     ،  للتنوع البيولوجي 
الـدول الجزريـة الـصغيرة      وال سيما    ، مساندة للبلدان النامية   تقديم ل ،"المناطق المحمية شأن   ب اتفاقية التنوع البيولوجي  عمل  

ألهداف الـواردة فـي برنـامج        مع مراعاة الغايات وا    ، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي     من بينها،  قل البلدان نموا  وأالنامية،  
  العمل؛

معالجة تغيـر   المقترحات التي تقيم الدليل على الدور الذي تلعبه المناطق المحمية في         أن ينظر في مساندة     )ب(
  المناخ؛

  .ن أولويات مرفق البيئة العالمية في المستقبل المنظورأن يضمن أن المناطق المحمية تظل م  )ج(
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      االتصال والتثقيف والتوعية العامة9/32المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 التقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي، بمساعدة من اللجنة االستشارية غيـر الرسـمية المعنيـة                إذ يالحظ مع التقدير   

 (CEPA)ة، نحو تنفيذ برنامج العمل للمبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامـة             باالتصال والتثقيف والتوعية العام   
، باإلضـافة إلـى مـساهمات بعـض         8/6وفقا للقائمة المختصرة لألنشطة ذات األولوية الواردة في المرفق الثاني بالمقرر            

  ، على المستويين الوطني والدوليCEPAنشطة األطراف لمساندة أ
ألطراف، والمنظمات الدولية والشركاء اآلخرين، بما في ذلك ممثلو المجتمعات األصلية والمحلية،             ا يدعو  -1

عمل المبادرة العالمية لالتـصال  إلى تنفيذ برنامج والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى مضاعفة جهودهم الرامية      
  سب الحالة؛، ح2010-2008والتثقيف والتوعية العامة، مع مراعاة خطة عمل 

اج االتصال والتثقيف والتوعية العامة في استراتيجياتها وخطط عملها         معلى أهمية قيام األطراف بإد    يشدد    -2
  الوطنية للتنوع البيولوجي حتى تشكل جزءا من جميع مجاالت العمل؛

 (UNEP/CBD/COP/9/INF/3)2010-2008 األمين التنفيذي على استعمال خطة عمل الفتـرة  يشجع  -3
عمل المبـادرة العالميـة لالتـصال والتثقيـف         مساندة الدولية لتنفيذ برنامج     زيد من تحسينها كأداة عملية لتوجيه أنشطة ال       وي

  والتوعية العامة على المستوى الوطني، مع مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية؛
شرية ومالية وافيـة ويمكـن      إلى تقديم موارد ب    ذات الصلة  األطراف والمانحين، والمنظمات الدولية      يدعو  -4

عمل االتصال والتثقيف والتوعية العامة، بما في ذلك، ضمن أمور أخـرى،   التنفيذي من أجل تنفيذ برنامج توقعها إلى أألمين  
 التـدريب حلقـات  التعزيز استعمال حزمة األدوات الخاصة باالتصال والتثقيف والتوعية العامة وترجمة المواد اإلعالميـة و  

  ووجود تمثيل للمجتمعات األصلية والمحلية؛اإلقليمية، 
ة إلـى إنـشاء الـشراكات مـع الوكـاالت           ذات الصل  والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يدعو  -5
والتوعية العامـة فـي    التي يمكن أن تنقل المنتجات الخاصة باالتصال والتثقيف   ، والمجتمعات األصلية والمحلية   ،والمنظمات

  إلى المناطق التي ال يوجد بها االنترنت؛كترونية أشكال غير إل
 لـضمان   ذات الصلة  والوزارات األخرى    عليم األطراف إلى تشجيع التعاون بين وزاراتي البيئة والت        يدعو  -6

  نشر األهداف واألنشطة المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة؛
 معلومات عن تنفيذ التدابير المتعلقة باالتصال والتثقيف والتوعية العامـة       إلى األمين التنفيذي تجميع    يطلب  -7

  التفاقية وإعداد المؤشرات المالئمة لتحديد هذه اآلثار؛لثالثة لهداف ااألفي تنفيذ 
   األطراف إلى تقديم عروض الستضافة االحتفال الرئيسي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي؛يدعو  -8
 اآلخرين، بما في ذلك ممثلـو المجتمعـات األصـلية           ذات الصلة والشركاء  المنظمات   و ، األطراف يدعو  -9

عمل المبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة على المستوى الوطني وتنـسيق            ، إلى تعزيز تنفيذ برنامج      والمحلية
  رها إلى األمين التنفيذي؛، وإلى تقديم تقاري2010جهودها لالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي 

الموارد الجينية وتقاسم   للحصول على    األطراف، في سياق المفاوضات الجارية بشأن النظام الدولي          يدعو  -10
 إلى  مساندة، تقديم ال  )، المرفق 7/19المرفق بالمقرر   ( وعمال بخطة عمل بناء القدرات بشأن الحصول وتقاسم المنافع           المنافع،

يف والتوعية العامة اإلقليمية ودون اإلقليمية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك، من خـالل    أنشطة االتصال والتثق  
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ستراتيجيات االتصال والمنتجات المصممة لرفع مستوى وعي صـانعي القـرار وأصـحاب المـصلحة               اأمور منها، إعداد    

  المعنيين؛
آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، موجزات        إعداد وإتاحة، من خالل      ي إلى األمين التنفيذ   يطلب  -11

لحصول وتقاسم المنافع بغية مساعدة األطراف فـي       لي  دول النظام ال  وصياغةبسيطة للقضايا والمناقشات المتعلقة بالمفاوضات      
  الجمهور العام؛ وصانعي السياسات العامة ومعنية، بما في ذلك صانعي القرارنشر القضايا على المجموعات المستهدفة ال

 بالجهود المشتركة التي تبذلها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمواصلة إدمـاج التنـوع    يرحب  -12
 الرسمي وغير الرسمي، وينوه بالحاجة إلى مواصلة إدراج التنوع البيولوجي كموضوع فـي أنـشطة                عليمالبيولوجي في الت  

 األمين التنفيذي علـى تعزيـز إدراج التنـوع البيولـوجي            يشجع، وفي هذا السياق،     "دامة التنمية المست  التعليم من أجل  عقد  "
 ،"التحرك نحو النصف الثاني من عقد األمم المتحـدة        "لتنمية المستدامة   التعليم من أجل ا   كموضوع في المؤتمر العالمي بشأن      

  .2009نيسان / أبريل2آذار إلى / مارس31الذي سيعقد في بون من 
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      السنة الدولية للتنوع البيولوجي9/33المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 الخاصة بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي، المقدمة من األمين التنفيـذي           االستراتيجية بمشروع   يحيط علما   -1

(UNEP/CBD/COP/25/Add.1) ؛ الجهات المانحة على تقديم المساندة المالية إلى األنشطة الموصى بتنفيذهاويناشد  
 جميع األطراف على إنشاء لجان وطنية، تشمل ممثلي المجتمعات األصلية والمحليـة، لالحتفـال               يشجع  -2

   جميع المنظمات الدولية إلى االحتفال بهذا الحدث؛ويدعوبالسنة الدولية للتنوع البيولوجي 
لوارد فـي المرفـق      ا 2010 في   (IYB)  إحالة مشروع القرار بشأن السنة الدولية للتنوع البيولوجي        يقرر  -3

  .، إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لتنظر فيه وتعتمده في دورتها العادية الثالثة والستينمقررالهذا ب

  المرفق

  مشروع قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن السنة الدولية للتنوع البيولوجي
  إن الجمعية العامة،

بشكل أكثر فعاليـة واتـساقا،      تفاقية  اللتنفيذ األهداف الثالثة    ل للتنمية المستدامة     بالتزام مؤتمر القمة العالمي    إذ تذكّر 
  ،2010 ملموس في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي بحلول ضتحقيق تخفيهدف و

والـذي   إزاء اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية لضياع التنوع البيولوجي،         وإذ تعرب عن قلقها العميق    
  ر السلبي لتغير المناخ،ثيزيد من تفاقمها األ
 الحاجة إلى التثقيف الفعال لزيادة التوعية العامة لتحقيق األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي وهدف               وإذ تدرك 

  ؛2010تحقيق تخفيض ملموس في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي بحلول 
، بشأن السنة الدوليـة للتنـوع البيولـوجي،         2006كانون األول   / ديسمبر 20لمؤرخ   ا 61/203 بقرارها   وإذ تذكّر 

كـانون األول   /يـسمبر  د 19 المـؤرخ    62/194 من قرارها    12باإلضافة إلى اإلشارة إلى السنة الدولية الواردة في الفقرة          
  تفاقية التنوع البيولوجي؛، بشأن ا2007

، يكلـف  2010 قبـل  ير فخري للسنة الدولية للتنوع البيولوجي    األمين العام إلى النظر في تعيين سف       تدعو  -1
  بالمطالبة باتخاذ إجراءات عملية وإيجاد حلول لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 في سـنة  ،، كمساهمة منها في السنة الدولية للتنوع البيولوجي، أن تعقد في دورتها الخامسة والستين            تقرر  -2
  . والوفود والحكومات،توى من الجمعية العامة مدته يوم واحد، بمشاركة رؤساء الدول، جزءا رفيع المس2010
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  االتفاقية وميزانية برنامج العملشؤون إدارة   9/34المقرر 

  2010-2009لفترة السنتين 
  في اتفاقية التنوع البيولوجي، إن مؤتمر األطراف

 في المائة سنويا، من     2يكي، التي ستزيد بنسبة      دوالر أمر  1 040 400 بالمساهمة السنوية بمقدار     يرحب  -1
 في المائة سنويا لتعويض اشـتراكات مـن         83.5كندا البلد المستضيف ومقاطعة كيبيك لتشغيل األمانة، والتي خصص منها           

  ؛2010-2009األطراف في االتفاقية لفترة السنتين 
 ما ترتب علـى  وإذ يالحظ ميزانية االتفاقية، منه للتأثير السلبي للتقلبات األخيرة في العمالت على  وإدراكا    -2

 اسـتخدام  يعتمد ،2008-2007 دوالر أمريكي في الميزانية األساسية لالتفاقية لفترة السنتين      800 000ذلك من عجز قدره     
يـة   التفاقية التنوع البيولوجي لتغطية أي عجز فـي ميزان         (BY)احتياطي رأس المال العامل في الصندوق اإلستئماني العام         

  ؛2008-2007االتفاقية ينشأ في نهاية فترة السنتين 
 إلى األمين التنفيذي، استنادا إلى معلومات من أمين الصندوق، أن يخطر األطراف في أقرب وقت                يطلب  -3

، أن يخطرهـا بـالمبلغ      2008-2007ممكن من تاريخ قفل حسابات الصناديق اإلستئمانية لالتفاقية بالنسبة لفترة الـسنتين             
  ؛2008-2007تخدم من احتياطي رأس المال العامل لتغطية العجوزات في ميزانية االتفاقية لفترة السنتين المس

 مـن خـالل   2009كانون الثـاني  / يناير1اعتبارا من رأس المال العامل  صندوق  احتياطي  تجديد  يقرر    -4
  ؛ التفاقية التنوع البيولوجي(BY)لصندوق اإلستئماني العام اشتراكات مقررة ل

ـ     11 391 900 بمقـدار  (BY)أساسـية    يـة برنامجميزانية  على   يوافق  -5  2009 سنةدوالر أمريكـي ل
   أدناه؛1 لألغراض المبينة في الجدول 2010 سنةدوالر أمريكي ل 12 355 100 و

   أدناه؛6 كما هو محدد في الجدول 2010 و 2009 جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقات للسنتين يعتمد  -6
   أدناه؛2مالك وظائف األمانة للميزانية البرنامجية المبين في الجدول مد يعت  -7
الميزانيـة البرنامجيـة    إنفـاق    في المائة مـن      5احتياطي رأس المال العامل بمستوى      على   يعيد التأكيد   -8
   البرنامج؛دعم، ويشمل ذلك تكاليف )BY اإلستئمانيالصندوق (األساسية 

) BYالصندوق اإلستئماني   (طراف لم تسدد اشتراكاتها في الميزانية األساسية         أن عددا من األ    يالحظ بقلق   -9
   والسنوات السابقة؛2007لسنة 

لـسنة  ) BYالـصندوق اإلسـتئماني   ( األطراف التي لم تسدد بعد اشتراكاتها إلى الميزانية األساسية    يحث  -10
مين التنفيذي أن ينشر ويحدث بانتظام معلومات عـن          والسنوات السابقة؛ على القيام بذلك بدون تأخير ويطلب إلى األ          2007

  ؛)VB و BZ و BE  وBY(حالة االشتراكات في الصناديق اإلستئمانية لالتفاقية 
 وما بعـدها، لـن تـصبح        2005كانون الثاني   / يناير 1، أنه بالنسبة لالشتراكات الواجبة الدفع من        يقرر  -11

أو أكثر مؤهلة لعضوية مكتب مؤتمر األطراف؛ وينطبق ذلك فقـط      ) 2(نتين  األطراف التي تتأخر في دفع اشتراكاتها لمدة س       
  في حالة األطراف التي ليست من أقل البلدان نموا أو من الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

 لألمين التنفيذي بأن يعقد ترتيبات مع أي طرف تأخر في سداد اشتراكاته لمـدة سـنتين أو أكثـر     يصرح  -12
لهذا الطرف، وذلك لتسوية كل المتأخرات القائمة، في غضون ست          " جدول زمني للمدفوعات  "مشتركة على   لالتفاق بصورة   
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سنوات، استنادا إلى الظروف المالية للطرف المتأخر في السداد ولدفع االشتراكات مستقبال في موعد استحقاقها، وأن يرفـع                  

  لمكتب وإلى مؤتمر األطراف؛تقريرا عن تنفيذ مثل هذه الترتيبات إلى االجتماع القادم ل
 الرئيـسية الـواردة فـي       عتمادات اال البرامج بين كل بنود   لألمين التنفيذي بأن ينقل الموارد بين       يرخص    -13

 تطبيـق زانية البرنامجية، بـشرط   الميإجمالي في المائة من   15 حتى مبلغ يصل في مجموعه إلى ما نسبته        أدناه،   1الجدول  
   الميزانية؛بنود من اعتماد بندمائة على كل  في ال25تجاوز ي ال آخرحد 

لألمين التنفيذي بالدخول في ارتباطات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، مع السحب من المـوارد              يصرح    -14
  النقدية المتاحة، بما في ذلك األرصدة المتبقية، واالشتراكات من الفترات المالية السابقة واإليرادات المتفرقة؛

 لالتفاقيـة لمـدة سـنتين، تبـدأ مـن           )VB و   BZ و   BE  و BY(د الـصناديق اإلسـتئمانية       تمدي يقرر  -15
  ؛2011كانون األول / ديسمبر31 وتنتهي في 2010كانون الثاني /يناير 1

  :بتقديرات التمويل بالنسبة لما يلييحيط علما   -16
اندة األنـشطة المعتمـدة      للمساهمات الطوعية اإلضافية لمس    (BE)الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص       )أ(

   أدناه؛3، حسبما حدده األمين التنفيذي ويرد بيانه في الجدول 2010-2009لفترة السنتين 
 لتسهيل مشاركة األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقـل   (BZ)الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص       )ب(

، 2010-2009اف ذات االقتصاد االنتقـالي، لفتـرة الـسنتين          البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك األطر       
   أدناه؛4حسبما حدده األمين التنفيذي ويرد بيانه في الجدول 

 الخاص بمـشاركة المجتمعـات األصـلية    VBاألطراف على المساهمة في هذه الصناديق وفي الصندوق اإلستئماني  ويحث  
  ؛)ه أدنا5انظر الجدول (والمحلية في أنشطة االتفاقية 

جميع األطراف والدول التي ليست أطرافا في االتفاقية، باإلضـافة إلـى المنظمـات الحكوميـة،                يحث    -17
  والحكومية الدولية وغير الحكومية والمصادر األخرى، على المساهمة في الصناديق اإلستئمانية المناسبة في االتفاقية؛

 لألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمـوا            على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة     يعيد التأكيد   -18
ويطلب والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، في أنشطة مؤتمر األطراف في االتفاقية                 

 قبـل سـتة   (BZ)خـاص   إلى األمين التنفيذي أن يذكّر األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق اإلستئماني الطوعي ال             
األطراف التي هـي فـي   ويحث أشهر على األقل من االجتماعات العادية لمؤتمر األطراف، مع اإلشارة إلى الحاجة المالية،     

  وضع يسمح لها بذلك، على أن تكفل دفع المساهمات قبل ثالثة أشهر على األقل من اجتماع مؤتمر األطراف؛
وبشرط سداد المدفوعات إلى الـصندوق      ة مكتب مؤتمر األطراف     لألمين التنفيذي، بشرط موافق   يرخص    -19
 دوالر أمريكي من الفائض والوفورات مـن        150 000مبلغا يصل إلى    بأن يسحب    بمجرد سداد التعهدات،     BYاإلستئماني  

جزريـة   نمـوا والـدول ال   البلـدان  النامية، وال سيما أقـل البلداناألطراف من ، لتسهيل مشاركة   BYالصندوق اإلستئماني   
 االجتماعات ذات األولويـة    في   ،2010-2009ين  سنتاألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، في فترة ال      كذلك   و ،الصغيرة النامية 

وال يمكن استخدام هذه السلطة بالنسبة للعجوازات المؤقتـة فـي         .  )BY اإلستئمانيالصندوق  (ة  ساسي في الميزانية األ   المبينة
التي قدمت بصددها تعهدات مكتوبة ولكن األمين التنفيذي لم يتـسلم المـوارد              ،(BZ)خاص  الصندوق اإلستئماني الطوعي ال   

  ؛بعد
إلدخـال أي     وشـريطة موافقتـه،    لألمين التنفيذي بأن يتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف       يرخص أيضا     -20

ـ  ) BY إلستئمانياالصندوق  (ية  ألساسعمل كما هو متوقع في الميزانية ا      ت تكون الزمة لخدمة برنامج ال     عديالت ين سنتلفترة ال
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 مـن   في التوقيـت المناسـب     موارد كافية لدى األمانة      حالة عدم توافر   في   ، االجتماعات تأجيل، بما في ذلك     2009-2010

 عـن   والمـساهمات  ،ةتبقي واألرصدة الم  ، بما في ذلك الموارد النقدية المتاحة      ،)BY اإلستئمانيالصندوق  (الميزانية المعتمدة   
  ؛اإليرادات المتفرقة و،الية السابقةالفترات الم

 كـي ينظـر   2012-2011ين سنتفترة اللعمل ال األمين التنفيذي أن يعد ويقدم ميزانية لبرنامج   إلىيطلب    -21
  :ثالثة بدائل للميزانية استنادا إلى ما يلي وأن يقدم ،فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر

   للميزانية البرنامجية؛تقديم تقدير عن معدل النمو الالزم  )أ(
 2010-2009عند مستوى ميزانية الفتـرة      ) BYالصندوق اإلستئماني   (اإلبقاء على الميزانية البرنامجية       )ب(

  بالقيمة الحقيقية؛
 2010-2009ميزانية الفتـرة     عند مستوى ) BYالصندوق اإلستئماني   (اإلبقاء على الميزانية البرنامجية       )ج(

  ؛بالقيمة اإلسمية
 إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن أداء اإليرادات والميزانية، واألرصـدة المتبقيـة وحالـة                 لبيط  -22

  ؛2010-2009الفائض والمبالغ المرحلة، باإلضافة إلى أي تعديالت على ميزانية االتفاقية لفترة السنتين 
 إلـى ين ذوي كفـاءة عاليـة       ب مـوظف  تذاججهد لتحسين كفاءة األمانة، وال    في   ،لألمين التنفيذي يرخص    .23

 اسـتجابة لعـروض بمـوارد    ، والحكومات والمنظمات،دارية وتعاقدية مباشرة مع األطراف    إاألمانة، أن يدخل في ترتيبات      
وظـائف األمانـة، مـع كفالـة     ب  الفعـال ضطالع، في سبيل اال  حسب الضرورة بشرية وغيرها من وسائل مساندة األمانة،       

 عنايـة  إعطـاء وينبغـي  .  ، ومع مراعاة قواعد ولوائح األمم المتحدة المتاحة لموارد والخدمات  الفعال للكفاءات وا   خداماالست
طـار  إ تنفيـذها فـي      الجـاري ة ذات الصلة أو مع األنشطة       قائم مع برامج العمل ال    إلى إمكانيات إيجاد أوجه التآزر    خاصة  

  المنظمات الدولية األخرى؛
المتحدة عن البيانات المالية ألمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي   بتقرير مجلس مراجعي حسابات األمم     يرحب  -24
 األمين التنفيذي إلى تنفيذ توصياته الرئيسية وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر األطراف في              ويدعو،  2007-2006لفترة السنتين   

  اجتماعه العاشر؛
 للحساباتمراجعة  إلجراء  ،  ة المالي عدقوا من ال  14وفقا للمادة   إلى األمين التنفيذي اتخاذ الترتيبات،      يطلب    -25

وأن يطلب تقارير من مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة، في          ،  بواسطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية     على أساس منتظم  
  ؛عليها اإلدارة ردمع االجتماع القادم لمؤتمر األطراف،  إلى التقاريروأن يقدم الحاالت المالئمة، 

كاليف خدمات األمانة بين التكاليف المشتركة التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكـول            على تشارك ت   يوافق  -26
  ؛2010-2009 لفترة السنتين 15:85قرطاجنة للسالمة األحيائية على أساس نسبة 

 التحـديات   لمواجهة يفي الوظ المالك عديل ت غيةوظائف األمانة ب  مهام  ض  استعرالألمين التنفيذي ب  يرخص    -27
  ؛مانة الفعال لأللتشغيل اوضمان االتفاقية، ي تواجهالجديدة الت

داريـة التفاقيـة   زيـادة الخـدمات اإل  للبيئة على ألمم المتحدة اللمدير التنفيذي لبرنامج يعرب عن امتنانه      -28
تقـديم  بـشأن    األمين التنفيذي أن يتفاوض مع المدير التنفيذي         إلى ويطلب  البرنامج   دعمالتنوع البيولوجي من خالل تكاليف      

 مـؤتمر  إلـى  تقريـرا عـن ذلـك    رفع وأن ي، من ذلك المصدر2010-2009ين سنت الخالل فترةالتفاقية  لضافية  إمساندة  
  ؛األطراف في اجتماعه العاشر
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المدير التنفيذي إلى تحليل المساندة المقدمة في مجال االجتماعات والمساندة اإلدارية إلـى اتفاقيـات      يدعو    -29
  يزانياتها البرنامجية األساسية وأن يرفع تقريرا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر؛ريو الثالث من خارج م

 إلى األمين التنفيذي، بغض النظر عن الحاجة المستمرة لوجـود ميزانيـة برنامجيـة، أن يتـصل           يطلب  -30
المستند إلى النتائج، وخـصوصا الميزانيـة   بغية استكشاف جدوى تطبيق مفهوم اإلدارة   ) يونيب(ببرنامج األمم المتحدة للبيئة     

المستندة إلى تحقيق النتائج، حسب الحالة، تطبيقه على عمل االتفاقية، مع مراعاة ممارسات برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة                    
  والمنظمات األخرى وأن يرفع تقريرا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر؛

اإلجراء المنصوص عليه في المرفـق بـالمقرر الحـالي          يؤيد  ،  8/31لمقرر   من ا  21 بالفقرة   إذ يذكّر و  -31
   من أجل تسهيل مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية؛(BZ)لتخصيص التمويل من الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص 

 االتـصال   إلى األمين التنفيذي أن يناقش اإلجراء المبين في المرفق  بالتقرير الحالي داخل فريـق              يطلب    -32
التابع التفاقيات ريو بغية تقديم مشورة مشتركة إلى مؤتمرات األطراف في االتفاقيات الثالث بشأن تنسيق ممارسـات كـل                   

  منها؛
 مـن  8 للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على المساندة المقدمة لتنفيذ الفقـرة            يعرب عن تقديره    -33

االتصال المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر فـي              المتعلق بترتيبات    8/16المقرر  
  األمين التنفيذي على مواصلة هذه الترتيبات؛ويشجع مقر األمم المتحدة في نيويورك، 

ساسـية  مالحظة أن االشتراكات الموجهة للميزانية البرنامجيـة األ        جميع األطراف في االتفاقية إلى       يدعو  -34
(BY)   كانون الثاني من كل سنة وضعت لها هذه االشتراكات في الميزانية، وأن تدفعها بـسرعة،  / تستحق الدفع في أول يناير
 1 أدنـاه بحلـول   6 األطراف التي هي في وضع يسمح لها بذلك، على أن تدفع االشتراكات المبينـة فـي الجـدول          ويحث
 بالنسبة للـسنة    2009تشرين األول   / أكتوبر 1، وبحلول   2009سنة التقويمية    بالنسبة لل  2008تشرين األول من سنة     /أكتوبر

آب من السنة التـي تـسبق       / أغسطس 1 إخطار األطراف بمبلغ اشتراكاتها بحلول       يطلب، وفي هذه الصدد،     2010التقويمية  
  السنة التي تستحق االشتراكات فيها؛

 أعـاله، ويحتـرم تمامـا أحكـام هـذه           12لفقرة   أن الطرف الذي عقد ترتيبات متفق عليها وفقا ل         يقرر  -35
   أعاله؛11الترتيبات، لن يخضع ألحكام الفقرة 

 بجهود األمين التنفيذي لتخضير أنشطة األمانة مثل التعويضات عـن الكربـون بالنـسبة لـسفر                 يرحب  -36
  ؛الموظفين وسفر المشاركين الذين يتم تمويل مشاركتهم، إلى االجتماعات في إطار االتفاقية

 إلى األمين التنفيذي، استنادا إلى توصيات وحـدة التفتـيش المـشتركة المتـضمنة فـي الوثيقـة                   يطلب  -37
A/45/130                وخبرة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، والعمل المنجز من جانب أمانة اتفاقية روتردام، استجابة للمقرر ،

RC 3/7 والمقرر ،RC 1/17 ومساوئ استعمال عملة البلد المستضيف أو الدوالر األمريكي ، أن يستكشف مزايا23، الفقرة 
كعملة لحساب االتفاقية وميزانيتها، وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر وأن يقدم اقتراحات إلى ذلـك                   

  االجتماع، إذا كان ذلك مالئما، التخاذ قرار في هذا الشأن؛
ت الدولية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، الـذين هـم فـي            ويشجع البلدان، والمنظما  يدعو    -38

وضع يسمح لهم بذلك، إلى المساهمة في السنة الدولية للتنوع البيولوجي والقيام، بالتعاون مع نقاط االتـصال التابعـة لألمـم     
  .ية تهدف إلى تعزيز تنفيذ االتفاقيةالمتحدة للسنة الدولية للتنوع البيولوجي، بإعداد مبادرات خاصة لالحتفال بالسنة الدول
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  1الجدول 

  2010-2009ميزانية الصندوق اإلستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة السنتين 
 

  المصروفات

2009 
بآالف (

الدوالرات 
 )األمريكية

2010  
بآالف (

الدوالرات 
  )األمريكية

  المجموع
بآالف (

الدوالرات 
  )األمريكية

I البرامج     

 641.8 1  859.2 782.6 األمين التنفيذيمكتب  

 191.3 4  395.4 2 795.9 1  الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 596.0 3  472.3 1 123.7 2 الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية 

 658.0 2 315.3 1 342.7 1   والمجموعات الرئيسيةاالتصال 

 688.7 2  608.9 1 079.8 1 مساندة التنفيذ والمساندة التقنية 

 506.1 5  282.6 3 223.4 2 دارة الموارد وخدمات المؤتمراتإ 

 I( 9 348.1 10 933.7 20 281.8( المجموع الفرعي 

II 636.6 2  421.4 1 215.3 1  في المائة13  دعم البرنامجمورس 

 10 563.3 12 355.1 22 918.5  (II + I) جماليمجموع اإلال 

III  800.0  -  800.0 اطي رأس المال العاملاحتيتجديد 

IV 28.6  28.6  احتياطي رأس المال العامل 

 11 391.9 12 355.1  23 747.0 (IV + III + II + I) جماليمجموع اإلال 

 789.9 1 903.8 886.1 من البلد المستضيفالمساهمة ناقص  

 957.1 21  451.3 11  505.8 10  )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف ( الصافيالمجموع 

  :االجتماعات ذات األولوية التي سيتم تمويلها من الميزانية األساسية
  اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف ومكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  عاشر لمؤتمر األطراف في االتفاقيةاالجتماع ال

  واألحكام ذات الصلة في االتفاقية) ي(8االجتماع السادس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة 
  المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع االجتماع الثامن للفريق العامل
  ص الستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجيالمفتوح العضوية المخص االجتماع الثالث للفريق العامل



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 185 
 

  2الجدول 
  )BYستئماني إلالصندوق ا( في الميزانية األساسية ةلألمان الموظفين  منمتطلباتال

  

  2009 2010 

A الفئة التخصصية    

 1  1 (ASG)مساعد األمين العام  

 D-1 3 3 

 P-5 4 4 

 P-4 15 15 

 P-3 7 7  
 P-2 1 1 

  31 31 التخصصيةة فئالمجموع  
B 26 26  مجموع فئة الخدمات العامة 

 57 57 (B +A) مجموعال 
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  3 جدولال

  الطوعية اإلضافية ماتهاسم لل(BE) الطوعي الخاص اإلستئمانيالمتطلبات من الموارد من الصندوق 
  46)بآالف الدوالرات األمريكية( 2010-2009ين سنتلمساندة األنشطة المعتمدة لفترة ال

I. 2010-2009  الوصف 

   عملحلقات/اجتماعات  . 1
 

 مكتب األمين التنفيذي
 

 40 اجتماعات إقليمية لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف    

 تكنولوجيةالتقنية والعلمية والشؤون ال
 

 60   اجتماع لفريق مخصص من الخبراء التقنيين- الزراعيلتنوع البيولوجي ا
 60 خبراءللاجتماع   -  الزراعيالتنوع البيولوجي 

 35  االستراتيجية العالمية لحفظ النباتالمعني باجتماع فريق االتصال 
 400 )5 ( عمل إقليمية حلقات-  التنوع البيولوجي للغابات
 70  )2( اجتماعين لفريق االتصال – التنوع البيولوجي للغابات
 60   اجتماع للخبراء- األنواع الغريبة الغازية 

 60 تقنيينالخبراء المخصص من   اجتماع لفريق -  لغريبة الغازيةاألنواع ا
 100 )11المادة (ة زحلقة عمل دولية بشأن التدابير الحاف

 240   تنفيذ الخطة االستراتيجية –) 3( إقليمية تدريبية حلقات
 60  اجتماع للخبراء–نقل التكنولوجيا والتعاون فيها 

 240  حلقات عمل إقليمية  - التنوع البيولوجي وتغير المناخ 
 60   فريق مخصص من الخبراء التقنيين- التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

 400 )5(  حلقات عمل إقليمية -المناطق المحمية  
  60    فريق مخصص من الخبراء التقنيين-المناطق المحمية  

  120  )2(لخبراء  اجتماعين ل–التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية 
  60    حلقة عمل للخبراء- التنوع البيولوجي البحري والساحلي 
  60    فريق مخصص من الخبراء التقنيين- التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

  30    اجتماع للخبراء- المبادرة العالمية للتصنيف 

 الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية
 

 180  اجتماعات لفريق الخبراء التقنيين والقانونيين3  - الحصول وتقاسم المنافع 

 880  ** ، *)2(  اجتماعين للفريق العامل المفتوح العضوية - الحصول وتقاسم المنافع 

 80    حلقة عمل إقليمية بشأن أدوات االتصال- )  ي(8المادة 

 الرئيسيةاالتصال والمجموعات 
 

 60   التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات- سمية للجنة االستشارية غير الر )2(ين اجتماع

                                                   
  .8/10 من المرفق األول بالمقرر 1 من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف والفقرة 14 المادةفي ضوء    46
  .م المنافعتعهدت أسبانيا والسويد بتمويل لالجتماع السابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاس  *

 دوالر أمريكي، وألمانيا 50 000بالنسبة لالجتماع التاسع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم النافع، تعهدت كندا بمبلغ   **
  . دوالر أمريكي15 000 دوالر أمريكي واليابان بمبلغ 240 000بمبلغ 



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 187 
 

I. 2010-2009  الوصف 

  الموظفون  . 2
 

 278  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

  تكاليف السفر.    3
 

 20  التنوع البيولوجي وتغير المناخ
 20  لتنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه لداخلية

 20  تبادل المعلوماتالتعاون العلمي والتقني وآلية غرفة 
 35  التنوع البيولوجي للغابات

 45  الرصد والتقييم والمؤشرات
 5  االتصال والتثقيف والتوعية العامة

  مستشارونال  . 4
 

 25 التنوع البيولوجي الزراعي
 90 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

 120  التنوع البيولوجي للغابات
 40  التدابير الحافزة

 40   اإليكولوجيالنظام
 70  تنفيذ الخطة االستراتيجية

  50  الحصول علىالموارد الجينية وتقاسم المنافع
 40  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 

 35  نقل التكنولوجيا والتعاون فيها
 20  الرصد والتقييم والمؤشرات

 55  التنوع البيولوجي وتغير المناخ
 20  وشبه الرطبةالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة 

 40  المناطق المحمية
 110  التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 10  التنوع البيولوجي الجزري
 10 المبادرة العالمية للتصنيف

 120 التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى
 70  عمليات االتفاقية

 100  التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات
 120  االتصال والتثقيف والتوعية العامة

  اتطبوعالم  . 5
 

 30 التنوع البيولوجي للغابات
 30  إصدار السلسلة التقنية–األنواع الغريبة الغازية 

 60 )بست لغات(إصدار مواد بشأن نهج النظام اإليكولوجي 
 8  نظام معلومات–نقل التكنولوجية والتعاون 

 5  راضي الجافة وشبه الرطبةالتنوع البيولوجي لأل
 12  المبادرة العالمية للتصنيف

 50  عمليات االتفاقية
 20  التنوع البيولوجي البحري والساحلي
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I. 2010-2009  الوصف 

  األنشطة  . 6
 

 20 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

 1 453  47** ، *إعداد الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 130   ترجمة بوابة المعلومات-) ي(8المادة 
 60   ترجمة- المناطق المحمية 

 60    ترجمة- عمليات االتفاقية 

 150    ترجمة- آلية غرفة تبادل المعلومات 
 660.7 (CEPA)االتصال التثقيف والتوعية العامة 

 590  (CEPA)استراتيجية السنة الدولية للتنوع البيولوجي 

 I  461.7 8المجموع الفرعي 

 II   100.01   ) في المائة13( البرنامج دعم تكاليف  
 561.7 9 (II + I) إلجماليمجموع اال

  

                                                   
  . دوالر أمريكي لهذه األنشطة100 000تعهدت اليابان بمبلغ وقدره   *
  . لهذا النشاط200 000تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ وقدره   **
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  4الجدول 
  لتسهيل  (BZ) الطوعي الخاص اإلستئمانيمن الموارد من الصندوق المتطلبات 

   2010-2009ين سنت لفترة المشاركة األطراف في عمليات االتفاقية
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  

 2010  2009  لوصفا

I االجتماعات    

 900.0   االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف 

 100.0  (COP-10) األطراف الجتماع العاشر لمؤتمراجتماعات إقليمية تحضيرا 

 650.0   الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةاجتماع 

 الستعراض تنفيذ اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص
   اتفاقية التنوع البيولوجي

300.0 

  300.0 )ي (8المفتوح العضوية المخصص للمادة العامل لفريق ااجتماع 

لحصول العامل المفتوح العضوية المخصص ل الفريق اتجتماعا) 3(ثالثة 
  وتقاسم المنافع

1 300.0 650.0 

 I  1 600.0 2 600.0 المجموع الفرعي

II  338.0 208.0  ) في المائة13(لبرنامج اتكاليف دعم 

  1 808.0 2 938.0  (II + I)  مجموع التكاليف
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  5الجدول 

  لتسهيل  (VB) الطوعي الخاص اإلستئمانيمن الموارد من الصندوق المتطلبات اإلشارية 
   2010-2009ين سنت لفترة المشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمليات االتفاقية

  )والرات األمريكيةبآالف الد(

 2010  2009  الوصف

I االجتماعات    

 200.0 200.0 مساندة المجتمعات األصلية والمحلية

 I  200.0 200.0 المجموع الفرعي

II  26.0 26.0  ) في المائة13(البرنامج تكاليف دعم 

  226.0 226.0  (II + I)  مجموع التكاليف
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  6الجدول 
  ني التفاقية التنوع البيولوجيالمساهمات في الصندوق اإلستئما

  2010-2009لفترة السنتين 
  

 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )ة مئويةنسب(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009-2010 
  

  دوالر أمريكي
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  أفغانستان

 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  ألبانيا
 22,968 11,979 0.105 0.085 10,989  0.105 0.085 زائرجال

 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  أنغوال
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 أنتيغوا وبربودا

 87,819 45,800 0.400 0.325 42,019 0.400 0.325  األرجنتين
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 أرمينيا
 482,869 251,831 2.199 1.787 231,038 2.199 1.787  الياأستر
 239,678 125,000 1.092 0.887 114,679 1.092 0.887 النمسا

 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005  ذربيجانأ
 4,323 2,255 0.020 0.016 2,069 0.020 0.016 جزر البهاما

 8,917 4,650 0.041 0.033 4,267 0.041 0.033  البحرين
 2,196 1,145 0.010 0.010 1,051 0.010 0.010 بنغالديش
 2,432 1,268 0.011 0.009 1,164 0.011 0.009 بربادوس
 5,404 2,818 0.025 0.020 2,586 0.025 0.020 بيالروس

 297,774 155,298 1.356 1.102 142,476 1.356 1.102 بلجيكا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 بليز
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  بنن

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 بوتان
 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006 بوليفيا

 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  البوسنة والهرسك
 3,783 1,973 0.017 0.014 1,810 0.017 0.014 بوتسوانا
 236,706 123,449 1.078 0.876 113,256 1.078 0.876 البرازيل

 7,026 3,664 0.032 0.026 3,361 0.032 0.026  بروني دار السالم
 5,404 2,818 0.025 0.020 2,586 0.025 0.020 بلغاريا

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 بوركينا فاصو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  بوروندي

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 اكمبودي
 2,432 1,268 0.011 0.009 1,164 0.011 0.009 الكاميرون

 804,422 419,531 3.664 2.977 384,891 3.664 2.977  كندا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  الرأس األخضر

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  جهورية أفريقيا الوسطى
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  شادت

 43,504 22,689 0.198 0.161 20,815 0.198 0.161  شيلي
 720,656 375,844 3.282 2.667 344,812 3.282 2.667  الصين

 28,372 14,797 0.129 0.105 13,575 0.129 0.105 كولومبيا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  جزر القمر
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 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )ة مئويةنسب(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009-2010 
  

  دوالر أمريكي
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  الكونغو

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  جزر كوك
 8,647 4,510 0.039 0.032 4,137 0.039 0.032  كوستاريكا

 2,432 1,268 0.011 0.009 1,164 0.011 0.009  كوت ديفوار
 13,511 7,046 0.062 0.050 6,464 0.062 0.050 كرواتيا

 14,591 7,610 0.066 0.054 6,982 0.066 0.054 كوبا
 11,889 6,201 0.054 0.044 5,689 0.054 0.044 قبرص

 75,930 39,600 0.346 0.281 36,330 0.346 0.281 الجمهورية التشيكية
جمهورية كوريا الشعبية 

  الديمقراطية 
0.007 0.009 905 0.007 0.009 986 1,891 

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

0.003 0.004 388 0.003 0.004 423 811 

 199,687 104,143 0.909 0.739 95,544 0.909 0.739  الدانمرك
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جيبوتي
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 دومينيكا

 6,485 3,382 0.030 0.024 3,103 0.030 0.024  الجمهورية الدومينيكية
 5,674 2,959 0.026 0.021 2,715 0.026 0.021 إكوادور

 23,779 12,401 0.108 0.088 11,377 0.108 0.088 مصر
 5,404 2,818 0.025 0.020 2,586 0.025 0.020 السلفادور

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  غينيا االستوائية
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  اريتريا
 4,323 2,255 0.020 0.016 2,069 0.020 0.016 إستونيا
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003 إثيوبيا

 548,927 286,282 2.500 2.500 262,645 2.500 2.500 الجماعة األوروبية
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003 فيجي
 152,400 79,481 0.694 0.564 72,919 0.694 0.564 فنلندا
 1,702,607 887,962 7.754 6.301 814,645 7.754 6.301 فرنسا
 2,162 1,127 0.010 0.008 1,034 0.010 0.008  غابون
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 غامبيا

 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  جورجيا
 2,317,611 1,208,706 10.555 8.577 1,108,905 10.555 8.577 ألمانيا
 1,081 564 0.005 0.004 517 0.005 0.004 غانا

 161,047 83,991 0.733 0.596 77,056 0.733 0.596 اليونان
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 غرينادا

 8,647 4,510 0.039 0.032 4,137 0.039 0.032 غواتيماال
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  غينيا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001   بيساو-غينيا 
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  غيانا
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  هايتي

 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005  هندوراس
 65,932 34,385 0.300 0.244 31,546 0.300 0.244 هنغاريا
 9,998 5,214 0.046 0.037 4,784 0.046 0.037  أيسلندا
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 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )ة مئويةنسب(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009-2010 
  

  دوالر أمريكي
 121,596 63,416 0.554 0.450 58,180 0.554 0.450 الهند

 43,504 22,689 0.198 0.161 20,815 0.198 0.161 اندونيسيا
 جمهورية إيران

 اإلسالمية
0.180 0.222 23,272 0.180 0.222 25,366 48,638 

 120,244 62,711 0.548 0.445 57,533 0.548 0.445 ايرلندا
 113,219 59,047 0.516 0.419 54,172 0.516 0.419  إسرائيل
 1,372,408 715,753 6.250 5.079 656,655 6.250 5.079 إيطاليا
 2,702 1,409 0.012 0.010 1,293 0.012 0.010  جامايكا
 4,830,556 2,519,284 22.000 16.624 2,311,272 22.000 16.624 اليابان
 3,243 1,691 0.015 0.012 1,551 0.015 0.012 األردن

 7,836 4,087 0.036 0.029 3,749 0.036 0.029  كازاخستان
 2,702 1,409 0.012 0.010 1,293 0.012 0.010 كينيا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 كيريباتي
 49,179 25,648 0.224 0.182 23,530 0.224 0.182 الكويت

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  قيرغيزستان
جمهورية الو 

 الديمقراطية الشعبية
0.001 0.001 129 0.001 0.001 141 270 

 4,864 2,537 0.022 0.018 2,327 0.022 0.018 التفيا
 9,187 4,791 0.042 0.034 4,396 0.042 0.034  لبنان

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ليسوتو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ليبيريا

 16,753 8,737 0.076 0.062 8,016 0.076 0.062  الجماهيرية العربية الليبية
 2,702 1,409 0.012 0.010 1,293 0.012 0.010  ليختنشتاين

 8,377 4,369 0.038 0.031 4,008 0.038 0.031 ليتوانيا
 22,968 11,979 0.105 0.085 10,989 0.105 0.085 لكسمبورج

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 مدغشقر
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  مالوي
 51,340 26,776 0.234 0.190 24,565 0.234 0.190 ماليزيا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ملديف
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  مالي

 4,594 2,396 0.021 0.017 2,198 0.021 0.017 مالطة
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جزر مارشال

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  موريتانيا
 2,972 1,550 0.014 0.011 1,422 0.014 0.011 موريشيوس

 609,869 318,066 2.778 2.257 291,803 2.778 2.257 المكسيك
واليات ميكرونيزيا 

  الموحدة
0.001 0.001 129 0.001 0.001 141 270 

 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  موناكو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 منغوليا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 الجبل األسود
 11,349 5,919 0.052 0.042 5,430 0.052 0.042  المغرب

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 موزامبيق
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 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )ة مئويةنسب(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009-2010 
  

  دوالر أمريكي
 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005  ميانمار
 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  ناميبيا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ناورو
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  نيبال

 506,108 263,951 2.305 1.873 242,157 2.305 1.873  هولندا
 69,174 36,077 0.315 0.256 33,098 0.315 0.256  نيوزيلندا
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 نيكاراغوا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  النيجر
 12,970 6,764 0.059 0.048 6,206 0.059 0.048 نيجيريا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 نيو
 211,306 110,203 0.962 0.782 101,103 0.962 0.782 النرويج

 19,725 10,287 0.090 0.073 9,438 0.090 0.073 عمان
 15,943 8,315 0.073 0.059 7,628 0.073 0.059  باكستان

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 باالو
 6,215 3,241 0.028 0.023 2,974 0.028 0.023 بنما

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  بابوا غينيا الجديدة
 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005 باراغواي

 21,077 10,992 0.096 0.078 10,084 0.096 0.078 بيرو
 21,077 10,992 0.096 0.078 10,084 0.096 0.078  الفلبين
 135,376 70,603 0.617 0.501 64,773 0.617 0.501 بولندا

 142,402 74,267 0.649 0.527 68,135 0.649 0.527 البرتغال
 22,968 11,979 0.105 0.085 10,989 0.105 0.085 قطر

 587,171 306,228 2.674 2.173 280,943 2.674 2.173 جمهورية كوريا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جمهورية مولدوفا

 18,915 9,865 0.086 0.070 9,050 0.086 0.070  رومانيا
 324,255 169,109 1.477 1.200 155,146 1.477 1.200  االتحاد الروسي

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 رواندا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفس

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سانت لوسيا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سانت فنسنت وغرينادين

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ساموا
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  سان مارينو

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سان تومي وبرينسيبي
 202,119 105,411 0.921 0.748 96,708 0.921 0.748 المملكة العربية السعودية

 1,081 564 0.005 0.004 517 0.005 0.004 السنغال
 5,674 2,959 0.026 0.021 2,715 0.026 0.021  ربياص

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  سيشيل
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سيراليون
 93,764 48,901 0.427 0.347 44,863 0.427 0.347  سنغافورة
 17,023 8,878 0.078 0.063 8,145 0.078 0.063 سلوفاكيا
 25,940 13,529 0.118 0.096 12,412 0.118 0.096 سلوفينيا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جزر سليمان



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 195 
 

 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )ة مئويةنسب(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 اقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009-2010 
  

  دوالر أمريكي
 78,362 40,868 0.357 0.290 37,494 0.357 0.290 جنوب أفريقيا 

 801,990 418,263 3.653 2.968 383,727 3.653 2.968 أسبانيا
 4,323 2,255 0.020 0.016 2,069 0.020 0.016 سري النكا

 2,196 1,145 0.010 0.010 1,051 0.010 0.010  السودان
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سورينام
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  سوازيلند

 289,397 150,930 1.318 1.071 138,468 1.318 1.071 السويد
 328,578 171,364 1.496 1.216 157,214 1.496 1.216  سويسرا

الجمهورية العربية 
 السورية

0.016 0.020 2,069 0.016 0.020 2,255 4,323 

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 طاجيكستان
 50,259 26,212 0.229 0.186 24,048 0.229 0.186  تايلند

جمهورية مقدونيا 
  اليوغوسالفية السابقة

0.005 0.006 646 0.005 0.006 705 1,351 

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001   ليشتي-تيمور 
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 توغو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 تونغا

 7,296 3,805 0.033 0.027 3,491 0.033 0.027 ترينيداد وتوباغو 
  8,377 4,369 0.038 0.031 4,008 0.038 0.031  تونس
 102,951 53,692 0.469 0.381 49,259 0.469 0.381  تركيا

 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  تركمانستان
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  توفالو
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003 أوغندا

 12,160 6,342 0.055 0.045 5,818 0.055 0.045 أوكرانيا 
 81,604 42,559 0.372 0.302 39,045 0.372 0.302  اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة لبريطانيا 
 العظمى وايرلندا الشمالية

6.642 8.174 858,732 6.642 8.174 936,018 1,794,750 

 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006 جمهورية تنزانيا المتحدة 

 7,296 3,805 0.033 0.027 3,491 0.033 0.027  أوروغواي

 2,162 1,127 0.010 0.008 1,034 0.010 0.008  أوزبكستان

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  فانواتو

 54,042 28,185 0.246 0.200 25,858 0.246 0.200 فنزويال

 6,485 3,382 0.030 0.024 3,103 0.030 0.024 فيت نام
 1,891 986 0.009 0.007 905 0.009 0.007  اليمن
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  يازامب

 2,162 1,127 0.010 0.008 1,034 0.010 0.008 مبابويز

 21,957,073 11,451,293 100.000 80.478 10,505,780 100.000 80.478 المجموع
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  المرفق

 (BZ) إجراء لتخصيص تمويل من الصندوق اإلستئماني الطوعي
  ت االتفاقيةلتسهيل مشاركة األطراف في عمليا

يجب أن يهدف اإلجراء إلى تأمين المشاركة الكاملة والفعالة لألطراف من البلدان النامية، وال سـيما أقـل البلـدان        -1
 ذات االقتصاد االنتقالي، في أنـشطة االتفاقيـة لتحـسين شـرعية             فلنامية، وكذلك األطرا  الدول الجزرية الصغيرة ا   ونموا  

  . تنفيذ االتفاقية على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدوليةمقررات االتفاقية والتشجيع على
ينبغي أن يعطي اإلجراء الخاص بمشاركة مندوبين مؤهلين في االجتماعات التي تعقد في إطار االتفاقية األولويـة                   -2
ل المالئم لجميع األطراف من البلـدان       لنامية، وأن يهدف بعد ذلك إلى كفالة التمثي       قل البلدان نموا الدول الجزرية الصغيرة ا      أل

  .وينبغي أن يهتدي اإلجراء على نحو مستمر بالعرف المتبع في األمم المتحدة. المؤهلة
ينبغي أن تخطر األمانة األطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ ومكان اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي، ويفضل                  -3

  .تماعأن يكون ذلك قبل ستة أشهر من تاريخ االج
بعد إرسال اإلخطار، ينبغي أن تدعى األطراف المؤهلة إلى إخطار األمانة بطلبها للتمويل، مـن خـالل قنـوات                     -4

  .االتصال الرسمية، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي غضون ثالثة أشهر قبل االجتماع، كحد أقصى
.  افر الموارد المالية وعـدد الطلبـات المـستلمة   على األمانة أن تعد قائمة بالمندوبين التي سترعاهم، استنادا إلى تو        -5

 أعاله بغية ضمان التمثيل الجغرافي المالئم للمناطق المؤهلة مع إعطـاء األولويـة ألقـل             2 و   1وتعد القائمة وفقا للفقرتين     
  .البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

اف، ينبغي أن تخطر األمانة البلدان المؤهلة التي لـن           الصادر عن مؤتمر األطر    8/31 من المقرر    22وفقا للفقرة     -6
  .تتولى رعايتها، قبل أربعة أسابيع من تاريخ االجتماع، وتدعوها إلى اللجوء لمصادر تمويل بديلة أخرى

 يدعى األمين التنفيذي إلى مواصلة االتصال بالمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بغية التنازل عن الرسـوم                  -7
 في المائة على الصندوق اإلستئماني لتسهيل مشاركة البلدان النامية، على أسـاس الفهـم بـأن األمـوال         13اإلدارية البالغة   

  .اإلضافية المحصلة ستستعمل لتعزيز تمثيل األطراف المؤهلة
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     موعد ومكان انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف9/35المقرر 
  قية التنوع البيولوجي،إن مؤتمر األطراف في اتفا

 بالعرض السخي الذي قدمته حكومة اليابان الستضافة االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامـل        يرحب  -1
كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية واالجتماع العاشر لمـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع              

  البيولوجي؛
 لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للـسالمة   أن االجتماع الخامس  يقرر  -2

األحيائية واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي سيعقدان في مدينـة ناغويـا، بمقاطعـة أيتـشي،             
، على التـوالي، وأن الجـزء      2010تشرين األول   / أكتوبر 29 إلى   18تشرين األول ومن    / أكتوبر 15 إلى   11باليابان، من   

  ؛2010تشرين األول / أكتوبر29 إلى 27الرفيع المستوى سيعقد من 
األطراف إلى المساهمة في الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتسهيل مشاركة األطـراف فـي     يناشد    -3

 وذلك بـأموال  (BI)روتوكول  والصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتسهيل مشاركة األطراف في الب    (BZ)عملية االتفاقية   
وافية في التوقيت المناسب لضمان المشاركة الكاملة لألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية                   

  الصغيرة النامية من بينها، وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقالي؛
تنفيذي بعروضها إلى استـضافة االجتمـاع الحـادي          األطراف المهتمة باألمر إلى إخطار األمين ال       يدعو  -4

  .عشر لمؤتمر األطراف في أقرب وقت ممكن
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  تقدير لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا االتحاديةو    شكر9/36المقرر 

  إن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،
روتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية من     في بون بمناسبة اجتماعه الرابع العامل كاجتماع لألطراف في ب         إذ اجتمع   

، بدعوة كريمة من حكومة     2008أيار  / مايو 30 إلى   19 وبمناسبة اجتماعه العادي التاسع من       2008أيار  / مايو 16 إلى   12
  جمهورية ألمانيا االتحادية،
ين واللياقة المتميزة وكـرم   الترتيبات االستثنائية التي قامت بها الحكومة المضيفة لصالح االجتماع    يقدر تقديراً عميقاً  

  الضيافة التي أظهرتها حكومة ألمانيا ومدينة بون وشعبهما لجميع المشاركين،
 اجتماع رؤساء الدول والحكومات، في الجزء الرفيع المستوى مـن االجتمـاع              النعقاد عرب عن تقديره  ي  -1

  التاسع لمؤتمر األطراف؛ وذلك ألول مرة؛
  ة؛مرموقعلى قيادته اللمؤتمر األطراف تماع التاسع  لرئيس االجيعرب عن امتنانه  -2
للمشاركين في االجتمـاعين     تهماضيافحسن  وشعب ألمانيا على     لحكومة   امتنانه عن خالص     أيضاً ربيع  -3

 .وعلى مساهمتهما في إنجاحهما
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  المرفق الثاني

  أعمال الجزء الرفيع المستوى من الجلسة العامة 
  افلالجتماع التاسع لمؤتمر األطر

، استمع مؤتمر األطـراف  2008أيار / مايو28في الجزء الرفيع المستوى من الجلسة العامة لالجتماع، المنعقد في       -1
  .إلى كلمات من المشاركين في الجزء الرفيع المستوى الذي نظمته الحكومة المستضيفة بالتشاور مع األمانة والمكتب

ي للبيئة وحفظ الطبيعة والسالمة النووية في ألمانيا، ألقـى كلمـة أمـام    ، الوزير الفيدرال  غابرييلألقى السيد سغمار      -2
  .المؤتمر

  : كل من أيضاأدلى ببيانات  -3
 رن، وزير البيئة، السويد؛غالسيد أندرياس كارل •

 ، وزير البيئة واإلسكان والتنمية اإلقليمية، كولومبيا؛زنسيسكو لوزانو راميراالسيد خوان فر •

 منتدب بوازرة البيئة وحماية الطبيعة، الكاميرون؛ر، وزير السيد نانا جاله أبو بك •

 ، مالطة؛ةالسيد جورج بوليشينو، وزير الموارد والشؤون الريفي •

 السيد يو زياوكينغ، نائب وزير حماية البيئة، جمهورية الصين الشعبية؛ •

 اه والشؤون الريفية، أسبانيا؛ييو، وزير المسالسيد جوزيف بوك •

  وزير تعزيز حفظ الطبيعية ومراقبة تدمير الطبيعة، إندونيسيا؛ةيلمان، نائب ماسنليارتي هنسةاآل •

 السيد روبرتو مينيا، نائب الوزير في وزارة البيئة، إيطاليا؛ •

 وزير البيئة، غواتيماال، بالنيابة عن لجنة أمريكـا الوسـطى للبيئـة    ةاآلنسة مارشيا ألخاندرا سوبينس غارسيا، نائب    •
 ؛(CCAD)والتنمية 

 يرة البيئة واإلسكان والتنمية الحضرية، نيجيريا؛زسة حليمة طايو عالو، واآلن •

 السيد ريموندو ماغنو، سفير البرازيل؛ •

 ؛"ال لألشجار المعدلة وراثيا"لغابات، بالنيابة أيضا عن حملة ممثل من التحالف العالمي بشأن ا •

 ؛(ICC)ممثل من غرفة التجارة الدولية  •

  نائبة وزير الموارد الطبيعية والبيئة، ماليزيا؛ مازالن،هاآلنسة داتوك مازن •

 السيد نادر حمادة، وزير البيئة والتنمية المستدامة، تونس؛ •

 ممثل من وفد الشعوب األصلية؛ •

 السيد نامو نارين مينا، وزير البيئة والغابات، الهند؛ •

 اطية؛ ليشتي الديمقر–ائب رئيس الوزراء، جمهورية تيمورالسيد خوزيه لويس غوتيريس، ن •

 ا، وزيرة البيئة، إكوادور؛غاآلنسة مارسيال أغينيا •
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 السيد مرموز كواسي كوياديو، نائب وزير البيئة والمياه والغابات، كوت ديفوار؛ •

 لبيئة، أوغندا؛ا ةاآلنسة جيسيكا إرييو، وزير •

  الوفد، كوبا؛ةاآلنسة جيزيال ألنزو دومينغز، رئيس •

 ة الحياة، بوركينا فاصو؛السيد لوران سيدوغو، وزير البيئة ونوعي •

 كاجيمبي، وزير البيئة، كينيا؛. س.السيد ر •

  المياه والغابات والصيد البري والصيد البحري والبيئة، جمهورية أفريقيا الوسطى؛ةاآلنسة إيفون مبويسونا، وزير •

 ه، جمهورية مالديف؛ياالسيد عبد اهللا ماجد، نائب وزير البيئة والطاقة والم •

 ارا، وزير الزراعة والماشية والبيئة والمياه والغابات، غينيا؛السيد مامودو كام •

 السيد أوفا مبو نشاما، وزير الصيد البحري والبيئة، غينيا اإلستوائية؛ •

  وزير البيئة، بوتان؛بالسيد نادو رينشهين، نائ •

 ؛ وزير تنسيق الشؤون البيئية، جمهورية موزامبيقبةاآلنسة أنا باولو سامو غودو شيشافا، نائ •

  البيئة والسياحة، ناميبيا؛ة ندايتوا، وزير-اآلنسة نتومبو ناندي •

 الكولونيل مامي باال جويي، مدير المراتع الوطنية، السنغال؛ •

 السيد خورخي رودريغز، رئيس الوفد، كوستاريكا؛ •

 رئيس وفد الجمهورية العربية السورية؛ •

 .السمكية، تشادالسيدة خديجة عبد القادر؛ وزيرة البيئة والمياه والموارد  •

، نائب وزير حماية البيئة في الصين، بإهداء األمين التنفيذي سجادة ذات وجهين مـصنوعة               يو زياوكينغ   قام السيد     -4
 جهودها الـدؤوب  ىهرة الصين الوطنية، تعبيرا عن االمتنان لألمانة عل       ز وزهرة البيوني،    الضخمبندا  حيوان ال يدويا تصور   

  .يولوجيلالرتقاء بقضية التنوع الب
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  المرفق الثالث

  الجزء الرفيع المستوى من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
  استنتاجات الوزير غابرييل،: في اتفاقية التنوع البيولوجي

  رئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

 دعوتكم لهـذا االجتمـاع،      هذا الجزء الرفيع المستوى حقق تماما، في رأيي، األهداف الرئيسية التي كانت في مخيلتي عندما              
  :وهي

أطـراف  إسداء اإلرشاد الضروري في مراحل مهمة من مفاوضات االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف لمـساعدة                •
  الرئيسية؛موضوعات في التوصل إلى اتفاق حول الاتفاوضالم

  وتنفيذ سياسات التنوع البيولوجي العالمية؛إعدادإعطاء دفعة جديدة لالستمرار في  •

فـض كبيـر   خ ضياع التنوع البيولوجي أو إحداث       ف العالم على الخطوات الملموسة التي تتخذها البلدان لوق        إطالع •
 .في ضياعه

  : المناقشات كما يليوألخص
وأكـدنا علـى    . شددنا على أن التنوع البيولوجي يشكل أساسا ال غنى عنه لحياتنا وللتنمية االقتصادية واالجتماعية               -1

 البشر وعلى الدور الحاسم للتنوع البيولوجي في القضاء على الفقر وتحقيـق             سبل عيش نوع البيولوجي ل  األهمية األساسية للت  
 الـذي قدمـه الـسيد بافـان         ة للتنوع البيولوجي من خالل العرض     وقد أبرزت األهمية االقتصادي    . األهداف اإلنمائية لأللفية  

غير أننا أدركنـا جميعـا أن انـدثار          . ‘ية والتنوع البيولوجي  اقتصاديات النظم اإليكولوج  ‘: سوكديف ونتائج دراسته بعنوان   
 الهدف الـذي اتفـق عليـه    بلوغوبما أن سنتين فقط تفصلنا عن       .  هائلة يسير بخطى التنوع البيولوجي بفعل اإلنسان ما زال       

، فقـد   2010 في معدل ضياع التنوع البيولوجي بحلول سنة         كبيرفض  خرؤساء الدول والحكومات في جوهانسبرغ إلحداث       
  .اعترفنا بالحاجة العاجلة إلى القيام بعمل ملموس على المستويات الدولية والوطنية والمحلية

ألطراف تقدما كبيرا بشأن موضـوعات رئيـسية   جتماع التاسع لمؤتمر اكان الجتماعنا أهمية أساسية لكي يحقق اال    -2
  :مثل ما يلي

وقد تم التأكيد على دور اتفاقية التنوع       . لعالقة إلى التنوع البيولوجي   اإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي با      •
 وتم االتفاق على عملية ملموسة لغاية المؤتمر العاشر لألطراف؛. البيولوجي

 ؛(LifeWeb)إنشاء شبكات من المناطق المحمية ومبادرة شبكة الحياة المرتبطة بها  •

 ص على التصدي للتهديد المحتمل من األشجار المحورة وراثيا؛التنوع البيولوجي للغابات، مع التركيز بوجه خا •

 ع البيولوجي البحري، مع التركيز بوجه خاص على التصدي للتهديد المحتمل من تخصيب المحيطات؛والتن •

 .اإلطارية بشأن تغير المناخالتعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة  •

حماية التنوع البيولوجي، اعتبرنا أنه من المهم أن نأخذ في الحسبان علـى النجـو الواجـب                 إلعطاء دفعة جديدة ل     -3
  : ما يليونعزز
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  دور السلطات المحلية

السلطات المحلية بمبادرات محددة لتنفيذ أهـداف        لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، أن تقوم      من الضروري،   
وينبغي أن تشارك السلطات     . البيولوجي، ضمن مجاالت اختصاص كل منها     برامج العمل المختلفة التفاقية التنوع      

وتلعب مبادرة العد التنازلي إلـى سـنة         . المحلية أيضا في إعداد السياسات الوطنية لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي         
  . التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، دورا مهما في النهوض بهذه المشاركة2010

  تمعات األصلية والمحليةدور المج
وينبغـي  . ينبغي للمجتمعات األصلية والمحلية أن تشترك بصورة جدية في عمليات صنع القرار التي تؤثر عليهـا               

للسلطات والمنظمات الدولية والوطنية والمحلية أن تأخذ في الحسبان، على النحو الواجب، إعالن األمـم المتحـدة                 
اء بالتزاماتها بموجـب اتفاقيـة التنـوع    فاد وتنفيذ المبادرات ذات الصلة للوبشأن حقوق الشعوب األصلية، عند إعد   

وينبغي أن يوافق مؤتمر األطراف على عناصر مدونة للسلوك األخالقي لـضمان احتـرام التـراث                 . البيولوجي
صـلية  الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية، وينبغي أن يشجع على المـشاركة الفعالـة للمجتمعـات األ               

  .تفاقية بخصوص استخدام معارفها التقليديةااللية في عملية صنع القرار والسياسة في إطار حوالم
  أهمية الشباب

. اضـر والمـستقبل   ا أن نعمل على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام لصالح األجيال فـي الح             نيجب علي 
ذلـك أن  . ضمن الحفاظ على الخيارات التي توفرهـا الطبيعـة  أبنائنا لهم حق النمو في بيئة صحية ت   فاألبناء وأبناء   

وبناء عليه، ينبغي لألطـراف      .تعليمنا وإدراكنا يحددان أنماط إنتاجنا واستهالكنا، وهذه تؤثر في التنوع البيولوجي          
  .العامةفي اتفاقية التنوع البيولوجي إعطاء أولوية لتنفيذ برنامج االتفاقية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية 

  مساهمة المنظمات غير الحكومية
 أهـداف اتفاقيـة     الرامية إلى تحقيق   دور أساسي في الجهود      ، الذي تمثله المنظمات غير الحكومية     ،للمجتمع المدني 

فهي تساعد على زيادة الوعي العام وإدراك صانعي القرار بأهمية التنوع البيولوجي والتحديات              . التنوع البيولوجي 
ومن المهم لـذلك   . وهي تقوم بدور تيسيري وتشارك في تنفيذ مشاريع التنوع البيولوجي ميدانيا    . قبالالمتوقعة مست 

اإلنصات لصوتها وتسهيل مشاركتها في عمليات صنع القرار التي تؤثر في التنوع البيولـوجي علـى المـستويين      
  .الدولي والمحلي

  دور مجتمع األعمال
فقـر يعـد ضـروريا      ر المناخ واالقتصاد والقضاء على ال     لتنوع البيولوجي وتغي  لقد اعترفنا بأن إعادة الربط بين ا      

وينبغي أن ينتهز مجتمع األعمال الفرص التـي يتيحهـا التنـوع     . للتصدي على نحو مالئم لهذه التحديات العالمية     
مجـال  عمال في األمجتمع وسوف تقدم مبادرة . البيولوجي، وينبغي أن يدمج شواغل التنوع البيولوجي في عملياته        
 وينبغـي للجـزء      .تفاقيـة ال تحقيق أهداف ا   فيالتنوع البيولوجي محفال لمواصلة تعزيز مشاركة مجتمع األعمال         

الرفيع المستوى من االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف أن يتناول هذه المسألة بالبحث مرة أخرى بغية اسـتعراض              
  .التقدم المحرز
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  العالمي للتنوع البيولوجيفهم األهمية االقتصادية للضياع 
نظامـه  التـي يقـدمها     رأينا أن من المهم تحليل المنفعة االقتصادية العالمية للتنوع البيولوجي والسلع والخـدمات              

وينبغي  . تكاليف ضياع التنوع البيولوجي وعدم اتخاذ تدابير حمائية مقابل تكلفة الحفظ الفعال           تحليل  اإليكولوجي، و 
  .مية إلى المؤتمر العاشر لألطراف وإلى الجمعية العامة لألمم المتحدة للنظر فيهاتقديم نتائج دراسة عال

  دور العلم
وينبغي إنشاء آلية دوليـة لتقـديم المـشورة         . هناك حاجة إلى تعزيز التفاعل بين العلم والسياسة في إطار االتفاقية          

مؤسـسات والمنظمـات علـى مختلـف         لتعزيز كمية ونوعية المعلومات العلمية المتاحـة لل        (IMoSEB)العلمية  
  .المستويات

 ضروري التخاد تدابير عاجلة وقوية، وقد رحـب الجـزء الرفيـع المـستوى      2010نحن ندرك أن تحقيق هدف        -4
  .ات المختلفةجلسبحرارة بااللتزامات المحددة التي أعلنتها األطراف خالل ال

  جدول أعمال بون بشأن التنوع البيولوجي
شأن ب في مؤتمر القمة العالمي      2002 الذي حدده رؤساء الدول والحكومات في        2010 سنتين لبلوغ هدف     بما أنه لم يتبق إال    

إلى حـين   التفاقية التنوع البيولوجي بخارطة طريق واضحة       التنمية المستدامة بجوهانسبرغ، فسوف تهتدي الرئاسة األلمانية        
هدنا من أجل تنفيذ المقررات الصادرة عن االجتمـاع التاسـع   وسنبذل قصارى ج  . االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف   انعقاد  

وسنعزز التعاون وروح الفريق فيما بين األطـراف والهيئـات فـي           . لمؤتمر األطراف بشكل شامل وفي التوقيت المناسب      
.  الخارجيـة  وسنحاول سد الفجوات داخل أسرة اتفاقية التنوع البيولوجي، ومع الجهات األخـرى            . اتفاقية التنوع البيولوجي  

 وجعلها اتفاقيـة عالميـة بحـق        ،الت خارج اتفاقية التنوع البيولوجي باالنضمام إليها      زوسنحاول أيضا اقناع البلدان التي ما       
  .لخدمة جميع أنواع الحياة في جميع البلدان على كوكب األرض

ز بوجه خاص علـى     نوع البيولوجي، سيرك  التفاقية الت للرئاسة األلمانية   " جدول أعمال بون بشأن التنوع البيولوجي     "وسيركز  
  :قضايا التاليةال

  الحصول وتقاسم المنافع  -1
ـ ستكون المهمة الرئيسية للرئاسة األلمانية التفاقية التنوع البيولوجي االنتهاء من وضـع نظـام ال      صول ح

وقـد  . مـؤتمر األطـراف   ه من جانب االجتماع العاشر ل     وتقاسم المنافع في توقيت مناسب تمهيدا العتماد      
صممت عملية المفاوضات بشكل جيد في مقررات االجتماع التاسع لمؤتمر األطـراف مـع عـدد مـن               

  .مستوى السياسي أو على مستوى الخبراء العلميينالاجتماعات األفرقة العاملة سواء على 
وسأدعو الوزراء من جميع مناطق العالم لتشكيل مجموعة رفيعة المستوى من أصدقاء الرئاسة إلعطـاء               

 مع التركيز بوجه خاص على الحصول وتقاسـم         ،إلرشاد السياسي حول عملية اتفاقية التنوع البيولوجي      ا
  . عند نشوء الحاجة إلى ذلك،المنافع

   مبادرة شبكة الحياة  -2
وتـشمل  . سيجري تقييم لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية في االجتماع العاشر لمـؤتمر األطـراف             

 المناطق المحمية الحالية وإنشاء مناطق إضافية لملء الفجوات في الشبكة العالميـة           القضايا الرئيسية إدارة  
وقد رحب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف بمبادرة شـبكة الحيـاة باعتبارهـا أداة               . للمناطق المحمية 
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. ة االنخراط فـي هـذه المبـادر   عن رغبتها فيوأعلنت أطراف كثيرة  . للمساعدة في تنفيذ برنامج العمل    

 – المؤسسات األخرى  بالتعاون مع أمانة االتفاقية و     –وستسهل الرئاسة األلمانية التفاقية التنوع البيولوجي       
جعل مبادرة شبكة الحياة أداة فعالـة لحمايـة          نرغب في    ونحن  .ة الحياة مبادرة حيوية   جعل مبادرة شبك  

  .غاباتنا الثمينة
  تعبئة الموارد المالية  -3

وستولي الرئاسـة األلمانيـة     . ألعمدة اتفاقية التنوع البيولوجي الثالثة كلها أمر حيوي       ئم  الإن التمويل الم  
ومرفـق البيئـة   التنـوع البيولـوجي   تفاقية ماما خاصا لتعزيز التعاون بين االتفاقية التنوع البيولوجي اهت   

تمويـل جديـدة    وسنواصل بذل جهودنا إلنشاء آلية       . العالمية وغيرها من المؤسسات واآلليات التمويلية     
  .وإبتكارية على جميع المستويات

  اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  -4
. تحت قيادة بافان سوكديف، سنستمر في عملنا بشأن اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنـوع البيولـوجي            

 عـدم يف العمل بتكلفـة     وسنقدم تقريرا شامال قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، يسمح بمقارنة تكال          
  .العمل بشأن التنوع البيولوجي

  2010األعمال بعد   -5
وسنقوم مع مؤسسات أخرى بتحليـل مـدى   . 2010تدعو الضرورة إلى إجراء تقييم متعمق بشأن هدف         

ونود أن نفهم لماذا استطاعت أو لم تـستطع البلـدان أو المنـاطق مواجهـة                . 2010وصولنا إلى هدف    
مل لمتابعة الدعوة التي وجهها رئيس الجمعية العامة لألمم المتحـدة للتعـاون فـي         وسوف نع  . التحديات

  .للجمعية العامة بشأن التنوع البيولوجي اصةخالتحضير لعقد دورة 
  الحوكمة العالمية للتنوع البيولوجي  -6

يمـا يتعلـق   وف. 1992حققت اتفاقية التنوع البيولوجي الكثير منذ القمة العالمية في ريو دي جانيرو فـي   
بالتحدي الهائل الماثل أمانا لوقف ضياع التنوع البيولوجي، علينا أن نقرر ما إذا كان الـنهج والحوكمـة                  

شـركاء  وسنبدأ مناقشة داخل اتفاقية التنوع البيولـوجي ومـع           . والطريقة التي نعمل بها فعالة ومالئمة     
  .بشأن اتفاقيتنا في األمم المتحدة ومع الذين قد يكون لديهم رأي مخالف آخرين

وسنؤيد عمليـة اآلليـة الدوليـة    . إن التنوع البيولوجي يحتاج إلى تفاعل يتسم بالكفاءة بين السياسة والعلم        
 وجميع الجهود الرامية إلى تحقيق التآزر مع العمليات األخـرى ذات            (IMoSEB)لتقديم المشورة العلمية    

  .الصلة، مثل االتفاقات البيئية المتعددة األطراف
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  المرفق الرابع
  المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الممثلة 

  االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في 
  في اتفاقية التنوع البيولوجي

 

AAWB 
Access and Benefit Sharing Alliance 
Accreditation Services International 
African Agricultural Technology Foundation 
African Union 
African Wildlife Foundation 
African-Eurasian Migratory Waterbird 

Agreement Secretariat 
Agence Nationale des Parcs Nationaux du 

Gabon 
Agency for Nature Conservation and Landscape 

Protection 
Aichi Bar Association 
Aichi Prefecture 
Airbus S.A.S. 
ALEPH Inc. 
ALMACIGA-Grupo de Trabajo Intercultural 
Amazon Cooperation Treaty Organization 
Amazonlink 
American Museum of Natural History 
Amerindian People's Association 
Andean Community Secretariat 
Andes Chinchasuyo 
Applied ECOnomix 
ARA - Working Group on Rainforests and 

Biodiversity 
Arab Center for the Studies of Arid Zones and 

Dry Lands 
Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft 

e.V. (Farmers' cooperative) 
AREN 
AS - PTA Brazil 
Asamblea Nacional Indigena Plural por la 

Autonomia-Umbral Axochiatl 
ASEAN Centre for Biodiversity 
ASEED Europe 
ASEED Japan (Youth NGO) 
Asia Indigenous Peoples Pact 
Asian-African Legal Consultative Committee 

(AALCC) 
Asociación ANAI 
 
 

Asociacion ANDES 
Asociacion de Comunidades Forestales de Petén 

- Guatemala 
Asociacion de Desarrollo Integral del Territorio 

Indigena Bribri de Talamanca 
Asociacion de la Juventud Indigena Argentina 
Asociacion Indigena de Limoncocha 
Asociación Ixacavaa De Desarrollo e 

Información Indígena 
Asociacion Nativa 
Asociacion Pop Jay 
Association Concerning Environment - CHUBU 
Association of Indigenous Village Leaders in 

Suriname 
Association pour l'Epanouissement des Femmes 

Nomades 
Autonomous Bougainville Association of Non-

Governmental Organisations 
Bayer Cropscience 
Biodiversity Network Japan 
BioFrankfurt 
Biofuelwatch 
Biolog 
BioNet-International 
Bioplex 
Bioresources Development and Conservation 

Programme 
Biotechnology Industry Organization 
Bioversity International 
BirdLife International / Royal Society for the 

Protection of Birds 
Blue Ventures 
Bodensee Stiftung (Foundation) 
Borneo Orangutan Survival Association 

Schweiz 
Botanic Gardens Conservation International 
Botanical Garden - Botanical Museum Berlin-

Dahlem 
Botanical Garden - Bremen - RhododendronPark 
Botanische Gärten der Rheinischen Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn 
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Brazilian Biodiversity Fund 
Brazilian Forum of NGOs and Social 

Movements for the Environment and 
Development 

Broad Street Review 
Buko Agrar Koordination 
Business Council for Sustainable Development - 

Brazil 
CAB International 
CABI Bioscience 
Cambridge Centre for Landscape and People 
Campus Technologies Freiburg 
Canadian Biotechnology Action Network 
CarbonFix e.V. 
CARE International 
Caribbean Natural Resources Institute 
CBD Alliance and Kalpavriksh 
CBDC Global Network 
CEE Web for Biodiversity 
Center for Environment and Development 
Center for International Forestry Research 
Center for Orang Asli Concerns 
Center of Agricultural Landscape Research 
Centre for Community Economics and 

Development Consultants Society 
Centre for Economic and Social Aspects of 

Genomics 
Centre Zapovedniks 
Centro de educacion y tecnologia para el 

desarrollo del sur 
Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara 
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo 

Mexicano 
Centro de Politicas publicas para el Socialismo 
Centro Ecologico 
Charoen Pokphand Group 
Chemonics International Inc. 
Chibememe Earth Healing Association 
Children International Summer Villages 
CHIN Human Rights Organization 
Church Development Service (Evangelischer 

Entwicklungsdienst) 
CIRAD - Montpellier 
Climate Alliance 
Club des entrepreneurs du pays de Grasse 
COHAB Initiative Secretariat 
Columbia University 
Comision Permanente del Pacifico Sur 
Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora 

y Fauna del Golfo de Fonseca 
Commission of Forestry in Central Africa 

Communauté International des Obtenteurs de 
Plantes Ornementales et fruitières de 
Reproduction Asexuée 

Community Biodiversity Development and 
Conservation Nan Project, Hug Muang Nan 
Foundation 

Community Biodiversity Development and 
Conservation Network 

Community Technology Development Trust 
Compas 
Comunidad Indigena Tinkunaku 
Comunidad Mapuce Lonko Puran 
Confederation of European Forest Owners 
Confederation of European Paper Industries 
Congress Corporation 
Consejo Aguaruna y Huambisa 
Consejo Autonomo Aymara 
Consejo de Todas las Tierras- Mapuche 
Conservation International 
Consortium for the Barcode of Life 
Consortium of European Taxonomic Facilities 
Consultancy and Research for Environmental 

Management 
Consultative Group on International Agricultural 

Research 
Cooperativa Ecologica das Mulheres 

Extrativstas do Marajo 
Coordenação das Organizações da Amazônia 

Brasileira 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazonica 
Coordinadora de Organizaciones Mapuche de 

Neuquen 
Cordillera Peoples Alliance 
Council of Europe 
CREM 
CropLife International 
DAAD 
Defenders of Wildlife 
Dena Kayeh Institute 
Dentsu Inc. 
Deutches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) 

- German Development Institute 
Deutsche Forschungsgemeinschaft "DFG"  

German Research Foundation 
Deutsche Umwelthilfe 
Deutscher Naturschutzring - German League for 

Nature and Environment 
Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt 

e.V. 
DIVERSITAS 
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Dutch Business Organization 
Ecoagriculture Partners 
Ecologic - Institute for International and 

European Environmental Policy 
Ecological Movement "BIOM" 
Ecological Tourism in Europe 
ECONEXUS 
ECOROPA 
EcoSecurities 
EcoStrat GmbH 
Ecosystem Conservation Society 
EcoValue 
ECT Oekotoxikologie GmbH 
El-Molo Eco-Tourism, Rights And Development 

Forum 
ENDA Tiers Monde 
Enlace, Comunicacion y Capacitacion A.C. 
Environmental Defense 
Environmental Learning Institute 
Equator Initiative 
Escola de Autos Estudos  Muiraquita 
ETC Group 
Ethiopian Coffee Forest Forum 
Euronatur 
European Bureau for Conservation Development 
European Business Council for Sustainable 

Energy 
European Centre for Nature Conservation 

(ECNC) 
European Federation of Pharmaceutical 

Industries and Associations 
European Forest Institute 
European Parliament 
European Seed Association 
European Space Agency 
Evangelischer Entwicklungsdienst e.V 
Faber Castell, Costa Rica, Manager of Wood 

Division, Brazil 
Fauna & Flora International 
Federacion de comunidades Nativas Fronterizas 

del Putumayo 
Federation of German Scientists 
Federation of German Scientists 
Fisher Research Pty Ltd 
FNR 
Fondation Internationale du Banc d'Arguin 
Fondo Ambiental - Ecuador 
Forest Peoples Programme 
Forest Stewardship Council 
Forest Trends 
Forest Watch Indonesia 
Forum Environment & Development 

Forum Umwelt und Entwicklung 
Foundation for Aboriginal and Islander Research 

Action 
Franciscans International 
Frankfurt Zoological Society (FZS) 
Fridtjof Nansen Institute 
Friends of the Earth  
Friends of the Siberian Forests 
Fundação Heinrich Böll 
Fundación Biodiversidad 
Fundacion IPADE 
Fundacion Pachamama 
Fundación para la Promoción del Conocimiento 

Indígena 
Fundacion Sociedades Sustentables 
Gender Sensitive Initiatives 
Gene Campaign 
Gene Ethics Network 
Gen-ethisches Netzwerk e V. 
Genetic ID NA, Inc 
German Commission for UNESCO 
German Forestry Council - Deutscher 

Forstwirtschaftsrat e.V. 
German Forum on Environment and 

Development 
German Foundation for the Environment 
German Plant Breeders Association - 

Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter 
German Trade Union for Construction, 

Agriculture, Forestry and the Environment - 
IG Bauen-Agrar-Umwelt 

Germanwatch 
Gesellschaft für Biologische Systematik - 

Society for Systematic Biology 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit-

GTZ (Germany) 
GIST-Green Indian States Trust 
Global Biodiversity Information Facility 
Global Canopy Programme 
Global Coral Reef Monitoring Network 
Global Environment Centre 
Global Forest Coalition 
Global Future fuer Nachhaltige Entwicklung 
Global Industry Coalition 
Global Invasive Species Programme 
Global Islands Network 
Global Nature Fund 
Global Tiger Forum 
Goethe Institut - Bonn 
Greenpeace 
Grupo de Ecologia y Conservacion de Islas 
Grupo de estudios Ambientales 
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Grupo de Reflexion Rural 
Grupo Semillas 
Hanseatische Naturentwicklung GmbH 
Harvard Medical School 
HATOF Foundation 
HECT Consultancy 
Heinz Sielmann Stiftung (Foundation) 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
Helsinki Commission 
Humane Society International 
Humanist Institute for Development 

Cooperation 
Humboldt University - Berlin 
IDEE-Europe e.v. 
Imperial College London 
Indian Confederation of Indigenous and Tribal 

Peoples North-East Zone 
Indigenous Heartland Organization (IHO) 
Indigenous Information Network 
Indigenous Network on Economies and Trade 
Indigenous Peoples Development Services 
Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating 

Committee 
Indigenous Peoples’ Network for Change for the 

International Alliance of the Indigenous and 
Tribal Peoples of the Tropical Forests 

Indigenous World Association of Hawaii 
Institut de recherche pour le développement 
Institut du développement durable et des 

relations internationales 
Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie 

e.V. 
Institut für Umwelt-und Technikrecht der 

Universität Trier 
Institut National de la Recherche Agronomique 
Institute for Applied Ecology 
Institute for Biodiversity 
Institute for Integrated Rural Development 
Institute for Science and Ethics - Institut für 

Wissenschaft und Ethik 
Instituto Alexander Von Humboldt 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana 
Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade 

Intelectual (INBRAPI) 
Instituto para el rescate ancestral indigena 

salvadoreno 
Instituto Regional de Biodiversidad 
Inter Mountain Peoples Education and Culture 

in Thailand Association 
Inter-American Biodiversity Information 

Network 

International Alliance of Indigenous and Tribal 
Peoples of the Tropical Forests 

International Centre for Trade and Sustainable 
Development 

International Centre of Insect Physiology and 
Ecology (ICIPE) 

International Chamber of Commerce 
International Collective in Support of Fish 

Workers 
International Coral Reef Initiative 
International Council for Game and Wildlife 

Conservation 
International Council of Environmental Law 
International Council on Mining and Metals 
International Crops Research Institute for the 

Semi-arid Tropics 
International Environmental Law Research 

Centre 
International Federation of Agricultural 

Producers 
International Federation of Organic Agriculture 

Movements 
International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers and Associations 
International Food Policy Research Institute 
International Forestry Students Association 
International Fund for Animal Welfare 
International Indian Treaty Council 
International Indigenous Forum on Biodiversity 
International Institute for Environment and 

Development 
International Institute for Geo-Information 

Science and Earth Observation 
International Mechanism of Scientific Expertise 

on Biodiversity 
International Mire Conservation Group (IMCG) 
International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association 
International Seed Federation/International 

Association of Plant Breeders 
International Social and Environmental 

Accreditation Labelling Alliance (ISEAL) 
International Support Centre for Sustainable 

Tourism 
International Tropical Timber Organization 

(ITTO) 
International Union for the Conservation of 

Nature (IUCN) 
International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants (UPOV) 
International Union of Forest Research 

Organizations (IUFRO) 
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International Wilderness Leadership Foundation 
International Work Group for Indigenous Affairs 
Internationale Bewegung Christlicher Frauen - 

GRAL 
Inuit Circumpolar Conference 
Inwent 
Irish Centre for Human Rights 
IUCN - The International Union for the 

Conservation of Nature 
Japan Convention Services, Inc. 
Japan Forum for Biodiversity 
Japan Wetland Action Network 
Japan Wildlife Research Center 
Japan Youth Ecology League 
JTB CHUBU Corp. 
Kalpavriksh 
Kenan Institute Asia 
KfW Development Bank 
Kijabe Environment Volunteers (EcoAgriculture 

Partners) 
Kobe University 
Konphalindo - Indonesia 
Krombacher Brauerei (Brasserie - Brewery) 
Kus Kura Sociedad Civil sin Fines de Lucro 
Kyaramacan Peoples Association 
Lawyers' Association for Human Rights of 

Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP) 
League for Pastoral Peoples and Endogenous 

Livestock Development 
Leibniz Association 
Leiden University 
Letloa Trust 
LIFE e.V. 
LIFT Standards e.K. 
Malaysian Biotechnology Corporation 
Manxinerine Yoptowaka-MY 
Max Planck Institute for Comparative Public 

Law and International Law 
Max Planck Institute for Research on Collective 

Goods 
Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
McGill University (Canada) 
Mekong Delta Development Research Institute 
Mie University - Japan 
Ministerial Conference on the Protection of 

Forests in Europe 
Miramonte Mining AG 
MISEREOR 
Missouri Botanical Garden 
Mori Building Co. Ltd 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

Mozambique National NGO, Environmental 
Justice 

Museum für Naturkunde der Humboldt-
Universität zu Berlin - Museum of Natural 
History 

Museum of Natural History Karlsruhe 
(Staatliches Museum für Naturkunde 
Karlsruhe)/SPVS 

NABU - German Nature and Biodiversity 
Conservation Union 

National Aboriginal Health Organization 
National Museums of Kenya 
Natura 
Natural Justice (Lawyers for Communities and 

the Environment) 
Natural Resources Defence Council 
NaturAllianz 
Nature Conservation and Nuclear Safety 
Nature Conservation Society of Japan 
NaturFreunde Deutschlands 
Naturschutzjugend - NAJU 
Natur-und-Umweltschutz Adkademie des 

Landes Nordrhein-Westfalien 
Nees Institute for Biodiversity of Plants 
Neighbour Organization Nepal 
Nepal Indigenous Nationalities Preservation 

Association 
Nepal Permaculture Group 
Netherlands Center for Indigenous Peoples 
New Partnership for Africa's Development 
Niedersächsischer Landesbetrieb für 

Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
Nimura Genetic Solutions Co., Ltd. 
Nippon Expressway Research Institute 

Company Limited 
Nippon Keidanren Committee on Nature 

Conservation 
Niue Meteorological Service 
Nordic Council of Ministers 
Norwegian Institute of Gene Ecology 
NULL 
Ökologischer Tourismus in Europa E.V. 

(Ö.T.E.) 
Ole Siosiomaga society (OLSSI) 
Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
Organisation Internationale de la Francophonie 
Organización Nacional Indigena de Colombia 
Organizacion Shuar 
Ornamental Aquatic Trade Association 
Oro Verde 
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OSPAR Commission 
Otter-Zentrum 
Pacific Consultants Co. Ltd. 
Pacific Indigenous Peoples Environment 

Coalition 
PAN Planungsbüro für angewandten 

Naturschutz GmbH 
PanEco Foundation for Sustainable 

Development and Intercultural Exchange 
Panos Features 
Partners of Community Organizations 
Pelum Association 
Peoples Rights Organization of Katova 
Pesticide Action Network Latin America 
Pet Industry Joint Advisory Council 
Philipps - Universitat Marburg 
Phyto Trade Africa 
Pi Environmental Consulting 
Planet Diversity 
Plant Research International 
Planta Europa 
Plantlife International 
Plataforma Transgènics Fora 
Practical Action 
PricewaterhouseCoopers Germany 
Pro Wildlife 
Programme Régional de Conservation de la 

Zone Côtière et Marine en Afrique de l'Ouest 
(PRCM) 

Progressio - Changing Minds - Changing Lives 
Public Research and Regulation Initiative 
Quaker International Affairs Programme 
Quang Binh People's Committee 
Radboud University Nijmegen (Netherlands) 
RAEIN-Africa 
Ramsar Convention on Wetlands 
Rare Conservation 
Red de Mujeres Indigenas sobre biodiversidad 
Red Indigena de Turismo de Mexico (RITA) 
Red Mapuche sobre Biodiversidad 
Red por une América Latina Libre de 

Transgénicos 
Rede de ONGs da Mata Atlantica 
Regional Network for Synergy between CBD 

and CCD in West and Central Africa 
Research and Information System for 

Developing Countries (RIS) 
Rettet den Regenwald (Save the Rainforest) 
Ritsumeikan University - Japan 
Royal Botanic Gardens, Kew  
Russian Association of Indigenous Peoples of 

the North (RAIPON) 

Saami Council 
Safari Club International Foundation 
SARAYA 
Schloss Rittershain 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - 

Bundesverband e.V - German Association for 
the Protection of Forests and Woodlands 

Secretariat of the Pacific Community 
Secretariat of the Pacific Regional Environment 

Programme 
Sistema de Investigacion sobre la Problematica 

Agraria en el Ecuador (SIPAE) 
Smithsonian Institution 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
Society for Ecological Restoration International 
Society for the Conservation of Marine 

Mammals (Gesellschaft zum Schutz der 
Meeressäugetiere) 

Society for Threatened Peoples 
SOTZIL 
Souhegan High School 
Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment (SEARICE) 
Southern African Development Community 

(SADC) 
Species 2000 
Staatliches Museum fuer Naturkunde Stuttgart 
Stakeholder Forum for a Sustainable Future 
State Museum of Natural History - Görlitz - 

Germany 
Stattreisen Hannover e.V. 
Stichting Peakoil Netherland 
Stiftung Alfred-Wegener-Institut fuer Polar- und 

Meeresforschung 
Stiftung Naturlandschaften Brandenburg 

(Foundation) 
Sustainability Council of New Zealand 
Sustentare 
SWAN International 
Swedish Biodiversity Centre 
Swiss Academy of Sciences 
Tebtebba Foundation 
TERI University 
Terra de Direitos 
The Koani Foundation 
The Nature Conservancy 
The Nature Conservation Society of Japan 
The Royal Society 
The Union for Ethical Biotrade 
Third World Network 
Tourism Investigation and Monitoring Team 
TRAFFIC International 
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Transnational Institute 
Tribal Link Foundation Inc. 
Trinamul Unnayans Sangstha 
Tropical Conservancy 
Union Européenne des Producteurs de granulats 
Union of Organizations of the Sierra Juarez of 

Oaxaca (UNOSJO) 
UNIPROBA 
United Nations Foundation 
United Organization of Batwa Development in 

Uganda 
Unnayan Onneshan 
USC - Canada 
Vattenfall Research and Development AB 
VDI Technologiezentrum 
Verlagsgruppe Random House GmbH 
Via Campesina 
Viveka International 
WELEDA AG - WELEDA NATURALS GmbH 

Wetlands International 
Wildlife Conservation Society 
Women Environmental Network Organization 
Women in Europe for a Common Future 

(WECF) 
World Alliance of Mobile Indigenous Peoples 
World Association of Zoos and Aquariums 
World Business Council for Sustainable 

Development 
World Forum of Fisher Peoples (WFFP) 
World Ocean Council 
World Resources Institute 
World Wide Fund for Nature (WWF) 
Wuppertal Institut for Climate, Environment and 

Energy (für Klima, Umwelt, Energie) 
Yamatji Marlpa Barna Baba Maaja Aboriginal 

Corporation 
Yonge Nawe 
ZERI Foundation 

  
---- 


