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  المقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر  - أوال 
  وعالخطة االستراتيجية للتن في تنفيذللتقدم المحرز استعراض منتصف المدة   -  12/1المقرر 

  لعالميةبما في اإلصدار الرابع من التوقعات ا، 2020- 2011ولوجي البي
  اإلجراءات لتعزيز التقدم ومزيد منللتنوع البيولوجي، 

  إن مؤتمر األطراف،
هو التنفيذ الفعال لالتفاقية  2020- 2011إلى أن الهدف من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يشير - 1

أيشي للتنوع  أهداف("من خالل اتباع نهج استراتيجي، يشمل رؤية مشتركة ومهمة وغايات استراتيجية وأهداف 
، التي ستكون بمثابة مصدر إلهام لجميع األطراف وأصحاب المصلحة المعنيين عند اتخاذ اإلجراءات على ")البيولوجي

 األدوات والنُهج المختلفة التي تستخدمها األطراف لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ويأخذ في الحسبان نطاق واسع 

، وتحقيق أهداف أيشي للتنوع 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي بأن التنفيذ الفعال للخطة يقر  - 2
البيولوجي يعتمد على تعزيز أمور من بينها بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي وحشد الموارد تمشيا مع المقررين 

 ؛12/3و 12/2

مية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية والوثيقة الختا 1بأهمية مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، يقر أيضا - 3
وأهداف التنمية المستدامة، لتنفيذ  2015وخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  2،"المستقبل الذي نصبو إليه"المستدامة 

أن ويالحظ في هذا السياق جملة أمور من بينها إعالن األمم المتحدة بش 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 3حقوق الشعوب األصلية؛

استعراض منتصف المدة للتقدم المحرز نحو غايـات الخطة اإلصدار الرابع من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، 
  ، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي2020-2011االستراتيجيـة للتنـوع البيـولوجي 

 ؛ولوجيالتوقعات العالمية للتنوع البيباإلصدار الرابع من  يرحب - 4

كندا واالتحاد األوروبي وألمانيا واليابان وهولندا  المقدم منالعيني والدعم المالي ب مع التقدير يقر - 5
التوقعات الرابع من  صدارعداد اإلإليرلندا الشمالية أوجمهورية كوريا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

 ؛العالمية للتنوع البيولوجي

ا مشجعا نحو تحقيق بعض العناصر من معظم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ولكن بأن هناك تقدم يقر - 6
لم يكن هذا التقدم كافيا في معظم الحاالت لتحقيق األهداف ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وفعالة لخفض الضغوط على التنوع 

 البيولوجي ومنع استمرار تدهوره؛

 :الرابع من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي صدارإلمن ااالستنتاجات العامة التالية  يالحظ - 7

من شأن تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي أن يسهم بشكل كبير في األولويات العالمية األوسع نطاقا   )أ (
وهي مكافحة الجوع والفقر، وتحسين صحة : 2015التي تمت معالجتها في المناقشات الحالية بشأن خطة التنمية لما بعد عام 

ان، وضمان عرض مستدام من الطاقة، واألغذية والمياه النظيفة، والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف اإلنس
 ؛لكوارثا مخاطرالحد من معه، ومكافحة التصحر وتدهور األراضي، و

                                                           
، المجلد األول، القرارات التي 1992حزيران /يونيه 14-3تقرير مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،  1

  .األول المرفق، 1القرار ) والتصويب E.93.I.8 المتحدة، رقم المبيع منشورات األمم(اعتمدها المؤتمر 
 .، المرفق66/288قرار الجمعية العامة   2
 .، المرفق61/295قرار الجمعية العامة   3
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عالجة ينبغي اتخاذ اإلجراءات لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بطريقة متسقة ومنسقة؛ وال ينبغي م  )ب (
أما اإلجراءات نحو تحقيق بعض األهداف، . األهداف الفردية من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بمعزل عن بعضها البعض

السيما تلك التي تتناول األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، وإعداد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
 اد وتشارك المعلومات، وحشد الموارد، فستؤثر جميعها بقوة على تحقيق األهداف األخرى؛للتنوع البيولوجي، ومواصلة إعد

سيتطلب تحقيق معظم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تنفيذ مجموعة من اإلجراءات على المستوى   )ج (
هذه األطر؛ وإشراك عامة  األطر القانونية أو السياساتية؛ والحوافز االجتماعية االقتصادية المتواءمة مع: الوطني تشمل عادة

والبد من اتساق السياسات عبر القطاعات والوزارات الحكومية المعنية وذلك . الناس وأصحاب المصلحة، والرصد؛ واإلنفاذ
 التخاذ مجموعة من اإلجراءات الفعالة؛

لوجي سيكون من الضروري توسيع نطاق الدعم السياسي والعام لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيو  )د (
وسيتطلب ذلك العمل للتأكد من أن تدرك جميع مستويات الحكومة وأصحاب . ولتحقيق أهداف االتفاقية 2020- 2011

 المصلحة عبر المجتمع القيم المتعددة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية المتصلة به؛

ل للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي هناك حاجة إلى إقامة شراكات على جميع المستويات للتنفيذ الفعا  )ه(
، التخاذ اإلجراءات على نطاق واسع، ولتعبئة الملكية الالزمة للتأكد من تعميم التنوع البيولوجي في جميع 2020- 2011

 راف؛قطاعات الحكومة، والمجتمع واالقتصاد وتمكين أوجه التآزر في التنفيذ الوطني لمختلف االتفاقات البيئية المتعددة األط

هناك فرص سانحة لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية من خالل تعزيز التعاون التقني والعلمي بين   )و(
كما سيتعين زيادة دعم بناء القدرات، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية . األطراف

 الصغيرة النامية وكذلك بلدان التحول االقتصادي؛

هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في المبلغ اإلجمالي للتمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي لتنفيذ الخطة   ) ز(
 ؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف  10لن يتحقق الهدف أنه بالنظر إلى التقدم المحرز،  الحظ بقلق بالغي - 8
  ؛2015المستهدف في عام  هموعد بحلول

 :االضطالع بما يليإلى األمين التنفيذي  يطلب - 9

أن يعد مقترحا بشأن المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس، مع مراعاة أنواع المعلومات من   )أ (
، والفجوات التي تم التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالتقارير الوطنية الخامسة المستخدمة في إعداد اإلصدار الرابع من 

عقد تفي اجتماعات  يدها، وذلك لتنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذتحد
  قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

بالتنوع  المتعلقةإلى أمانات االتفاقيات  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الرابع من صدارأن يحيل اإل  )ب (
، والمنظمات ةلبيولوجي، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيا

  ؛هذه الهيئات إلى علمتقرير لالنتائج الرئيسية ل نقلاألخرى ذات الصلة، وإلى الجمعية العامة لألمم المتحدة و
وبالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل االقتضاء،  حسبأن ينفذ بالتعاون مع الشركاء المعنيين،   )ج (

مع التركيز على  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياستراتيجية االتصال للطبعة الرابعة من القطاعات األخرى والشباب، 
  ؛الجماهير الرئيسية

خطوات لنشر  األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية، حسب االقتضاء، على اتخاذيشجع  - 10
ونتائجها على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق ترجمة التقرير  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجياإلصدار الرابع من 

 إلى اللغات المحلية وإصدار منتجات اتصال أخرى لمختلف أصحاب المصلحة وإتاحتها علنا؛
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 وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

الحاجة إلى ضمان  يبرز 67/212،4وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  11/22إلى المقرر  إذ يشير - 11
 2015إدماج التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية بشكل مناسب في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

التوقعات العالمية للتنوع ، في هذا الصدد، النتائج ذات الصلة للطبعة الرابعة من مة، ويالحظوأهداف التنمية المستدا
 ؛البيولوجي

للخطة  2050على أنه لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وإحراز تقدم نحو بلوغ رؤية عام  وإذ يشدد - 12
الحكومات األخرى  ويشجعاألطراف  يحثفيذ، ، سيتعين تعزيز وتسريع التن2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وما  2020- 2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةللخطة على اتخاذ التدابير الشاملة والعاجلة الالزمة لضمان التنفيذ الكامل 
 يتصل بذلك من استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي؛

 2020- 2011نفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي على أن اإلجراءات المحددة الالزمة لت وإذ يشدد - 13
األطراف،  يشجعوتحسين التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ستختلف باختالف الظروف واألولويات الوطنية، 

ة التي يمكن والحكومات والمنظمات األخرى على االستفادة، بطريقة مرنة وطوعية، من قوائم اإلجراءات األساسية المحتمل
على النحو الوارد في اإلصدار  2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أن تسرع من التقدم المحرز في تنفيذ 

ومواصلة إعداد قوائم اإلجراءات المحتملة مع إجراءات محتملة رئيسية  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالرابع من 
 ؛إضافية

ات العلمية والتقنية الرئيسية المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الحتياجبا يحيط علما - 14
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها السابع عشر  الذي حددته، على النحو 2020- 2011

للتنوع البيولوجي تنفيذ الخطة االستراتيجية في المرفق األول بهذا المقرر، الستخدامها للنظر في المستقبل  والواردة في
األطراف إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الفجوات التي تم  ويدعو، وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011

 ؛تحديدها

ألطراف فيما يتعلق باالحتياجات العلمية والتقنية المتعلقة اإلضافية لراء اآلتجميع ب يحيط علما أيضا - 15
الخطة االستراتيجية للتنوع  للتنوع البيولوجي فيأيشي معينة من أهداف أهداف وب المشتركة بين القطاعاتايا القضب

الهيئة الفرعية الصادرة عن  17/1توصية الالثاني على التوالي من وفي المرفقين األول  الواردة، 2020- 2011البيولوجي 
 للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

طراف، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين إلى التعاون مع األ يدعو - 16
والمنظمات المعنية األخرى التي تسهم في بناء نظم  شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض

حددتها األطراف والمتعلقة بمراقبة ورصد الرصد وفي رصد التنوع البيولوجي، لمعالجة االحتياجات ذات األولوية التي 
 ؛التنوع البيولوجي

أن برامج العمل المواضيعية والمشتركة بين القطاعات لالتفاقية توفر إرشادات مفصلة ذات صلة  يالحظ - 17
 ؛2020- 2011بتنفيذ مختلف عناصر الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

لتقنية والتكنولوجية، استعراض اآلثار الرئيسية للنتائج إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية وا يطلب - 18
وتقريريها التقنيين األساسيين فضال عن المعلومات اإلضافية  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالرئيسية للطبعة الرابعة من 

ئيسية اإلضافية، بما في ذلك من التقارير الوطنية الخامسة والتقديمات األخرى بغية تحديد مزيد من الفرص واإلجراءات الر

                                                           
بشأن تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ومساهمتها في التنمية  2012كانون األول /ديسمبر 21المؤرخ  67/212في القرار   4

، تشجع الجمعية العامة ضمن جملة أمور، األطراف وجميع أصحاب المصلحة والمؤسسات والمنظمات المعنية 23امة، في الفقرة المستد
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي خالل وضع خطة األمم المتحدة  2020- 2011على النظر في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .اعاة األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة، مع مر2015للتنمية لما بعد عام 
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جملة أمور من بينها مساهمات األنشطة الجماعية للمجتمعات األصلية والمحلية لتحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع 

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، واألنشطة األخرى المتعلقة باألهداف التي تحقق بشأنها أقل تقدم  2020- 2011البيولوجي 
 المي، وذلك لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر؛على المستوى الع

التوقعات  ونتائج تقييم نطاق وعملية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى الهيئة الفرعية يطلب - 19
 وجيالتنوع البيولفي مجال علوم والسياسات للالحكومي الدولي  للمنبر الجاريعمل الضوء  في، العالمية للتنوع البيولوجي

تقييم عالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم مع تجنب االزدواجية مع العمل إلجراء  ة،اإليكولوجي النظمخدمات و
تنفيذ النظر في طرائق في اجتماعه الثالث عشر لالسترشاد به في تقرير إلى مؤتمر األطراف  رفع، وةاإليكولوجي

 ؛لمية للتنوع البيولوجيالتوقعات العامن المحتملة  القادمةات صداراإل

 :، رهنا بتوافر الموارداالضطالع بما يلي إلى األمين التنفيذي يطلب - 20

االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية على النحو المحدد  معالجةالقائمة والممكنة ل السبل والوسائل تحديد  )أ (
حكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال المنبر الالمرفق األول، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك في 

، السيما األطراف تعزيز القدرات العلمية والتقنية وخاصة في البلدان الناميةوالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 
التدابير  وينبغي أن تشتمل اإلجراءات أو. التحول االقتصادي، وبلدان الناميةالجزرية الصغيرة الدول أقل البلدان نموا و

الرامية إلى تلبية هذه االحتياجات على الحصول على التكنولوجيات ونقلها وتعزيز التعاون التقني والعلمي على الصعيد 
 الدولي؛

عقد اجتماع لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   )ب (
 ؛الثانيالمرفق ة في مذكورختصاصات المع اال، 2020- 2011

الخطة االستراتيجية  لتنفيذ السياساتتقييم فعالية أدوات لالوطنية في استخدام أدوات  خبراتاستعراض ال  )ج (
وتحديد أفضل  ، باستخدام المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الرابعة والخامسة2020-2011للتنوع البيولوجي 

 ؛الممارسات والدروس المستفادة

قبل االجتماع الثالث يعقد التكنولوجية ورير إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية تقديم تق  )د(
  .عشر لمؤتمر األطراف

  المرفق األول
  ة بتنفيذذات الصلاالحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية 

  2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
علمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعها السابع عشر، االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية حددت الهيئة الفرعية للمشورة ال

 :، بما في ذلك2020- 2011للتنوع البيولوجي  ةذات الصلة بتنفيذ الخطة االستراتيجي

مع  يتسقبما  اتلحفز االختيارأفضل لالستفادة من العلوم االجتماعية  وسائلالحاجة إلى  - العلوم االجتماعية  )أ(
تغير لفهم أفضل  منها جديدة، من خالل جملة أمور نُهجووضع  2020-2011أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

تصال نشر عمليات االالحاجة إلى و. اإلنتاج واالستهالك، ووضع السياسات، واستخدام أدوات غير سوقيةأنماط و ،السلوك
ووضع استراتيجيات األخرى على نطاق أوسع من خالل النظم المدرسية والقنوات  كثر فعاليةاأل عامةالتوعية التثقيف ووال

أخرى بما في ذلك جوانب مع  العامةتوعية الستكمال جهود االتصال والتثقيف والالتنوع البيولوجي،  بشأناتصال وتوعية 
  ؛وداخل الثقافاتبين الثقافات المتعلقة بخبرات االتصال البحوث 

والمعلومات التي يمكن الوصول إليها على نطاق أوسع بيانات إلى تدفقات من الالحاجة  - بيانات والمعلوماتال  )ب(
الوصول إلى االستشعار عن بعد،  تيسيرجملة أمور منها  من خاللقابلة للمقارنة الموثوقة والشاملة ووالمقبولة السعر وال
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النمذجة، وشبكات و، نمواطاالنخراط العلمي لل، وواألدوات البديلة ،الطبيعي الموقعلمالحظات في لوجمع واستخدام أفضل 
الحصول على البيانات وإدارتها برصد التنوع البيولوجي، وتطبيق أفضل لمعايير البيانات وقابلية التشغيل البيني المتعلقة 

  ؛القرار صناع إلعالمإلنتاج منتجات ذات صلة بالسياسات، بما في ذلك مؤشرات وسيناريوهات 
حالة واتجاهات األنواع والنظم اإليكولوجية،  لتقديرمنهجيات التحسين وتعزيز إلى الحاجة  -  تقديرالتقييم وال  )ج(
الحفظ فضال عن وظائف النظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية ورفاه في مجال الساخنة والثغرات  المواقعو

  عالمية؛ اإلنسان، على المستويات الوطنية واإلقليمية وال
تعميم، في تنفيذ الخطة للهج ، ونُةدوات التخطيط المناسبأفضل ألتحسين واستخدام إلى الحاجة  -  تعميمالالتخطيط و  )د(

ضمانات التنوع البيولوجي، وأدوات وأساليب : منها ، من خالل جملة أمور2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
التنوع البيولوجي،  تقدير قيمةألراضي والتخطيط الساحلي والبحري، والمتكامل لخدام ستاالالتخطيط المكاني، بما في ذلك 

قطاعات السياسات ووظائف النظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية؛ وتعميم التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة و
  ؛األخرى ذات الصلة

لعلوم البينية لتحسين واجهات لالسياسات وصنع علوم وبين الل تكامل أفض إلىالحاجة  -  اتم والسياسوربط العل  )ه(
في  المحلي والوطني وذلك من خالل استخدام المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات يينوالسياسات، وخاصة على المستو

السياسات وتقييم  وسع ألدوات تعزيز اتساقاألستخدام اال، وتحسين مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  ؛سياساتسيناريوهات وخيارات ذات صلة لصناع الواستحداث السياسات 

الحاجة إلى فهم أفضل لعمليات النظم اإليكولوجية ووظائفها  -  تهاواستعاد هاصيانة النظم اإليكولوجية وحفظ  )و(
اإليكولوجية الحرجة، والمرونة االجتماعية النقاط والحدود اإليكولوجية، و، ة واستعادتهااإليكولوجيالنظم  حفظوآثارها على 

، وال سيما بالنسبة واستعادتها ةاإليكولوجي النظم؛ وتحسين منهجيات ومؤشرات رصد مرونة ةاإليكولوجي النظموخدمات 
  للنظم اإليكولوجية الضعيفة؛

ى نطاق أوسع في تحقيق الحاجة إلى فهم أفضل ألداء األدوات االقتصادية واستخدامها عل -  األدوات االقتصادية  )ز(
، وكذلك استراتيجيات القضاء على الفقر، مع مراعاة الظروف 2020-2011أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 حوافز إيجابية ولتحديد الحوافز الضارةلوضع االجتماعية االقتصادية الوطنية، والحاجة إلى تحسين اإلرشادات واألدوات 
، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، التها التدريجية أو إصالحهاوالقضاء عليها أو إز

  نظم اإلبالغ؛في فضال عن إدماج التنوع البيولوجي في الحسابات القومية، حسب االقتضاء، و
تقليدية ذات الصلة واإلجراءات المعارف المحلية وال إلدراج نظمأفضل  أساليبالحاجة إلى  -  المعارف التقليدية  )ح(

تنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لل االعلمية دعم الستكمال المعارفالجماعية للمجتمعات األصلية والمحلية 
  موافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف واالبتكارات والممارسات؛ مع ، 2020- 2011

بين األطراف، والشبكات العلمية المحسن التعاون العلمي والتقني  حفزى الحاجة إل - التعاون العلمي والتقني  )ط(
الحاجة إلى تعزيز و. والمنظمات ذات الصلة، من أجل مطابقة القدرات، وتجنب االزدواجية، وتحديد الثغرات وتحقيق الكفاءة

  الية؛تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية لجعل التعاون العلمي والتقني أكثر فعغرفة آلية 
لحفاظ على وظائف النظم لغير النقدية ومنهجيات  تقدير القيمةتعزيز أدوات  الحاجة إلى – نهج مختلفة  )ي(

  .ةاإليكولوجي
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  الثانيالمرفق 
  المعني بمؤشراتالمخصص الخبراء التقنيين اإلضافي لفريق اختصاصات العمل 

  2020- 2011 الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
تصاصات اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي فيما يلي اخ

2011 -2020: 

وتقريريها التقنيين األساسيين،  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمع االستعانة بالمعلومات في اإلصدار الرابع من  - 1
رير المقدمة من األطراف، النظر في استخدام المؤشرات المعدة حتى اآلن في والتقارير الوطنية الخامسة وغيرها من التقا

، استنادا إلى األعمال والخبرات السابقة 2020- 2011رصد التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
موعة من األطر المفاهيمية والمنهجية المتعلقة بالمؤشرات الخاصة بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ومع االقرار بوجود مج

 :والنُهج

تحديد عدد صغير وقابل للقياس من المؤشرات المحتملة التي يمكن استخدامها لرصد التقدم المحرز على   )أ (
الصعيد العالمي، نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي مع التركيز على تلك التي لم تعالج على نحو كاف حتى اآلن وتلك 

 وأهداف التنمية المستدامة؛ 2015تكون ذات صلة بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام التي يمكن أن 

إعداد إرشادات حول مختلف أنواع المؤشرات والنُهج المستخدمة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ الخطة   )ب (
، تعكس، حسب االقتضاء، على المستويات اإلقليمي والوطني ودون الوطني 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

مختلف المنظورات بين األطراف لتحقيق حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع االستعانة باستعراض للتقارير 
 الوطنية والتقديمات األخرى ذات الصلة إلى االتفاقية فضال عن التقارير التي أعدت امتثاال للعمليات األخرى ذات الصلة؛

خبراء التقنيين المخصص في إنجاز أعماله أيضا إلى أعمال الشراكة المعنية بمؤشـرات التنوع وسيستند فريق ال - 2
، والمنبر شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرضالبيولوجي والمنظمات األعضاء فيها، و

م اإليكولوجية، وفريق الدعم التقني المعني الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظ
وأهداف التنمية المستدامة، وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، والفريق  2015بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

 .كاءالعامل المعني بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، وغير ذلك من الشر

الموحدة للهيئة الفرعية  طريقة التشغيلوستتبع اإلجراءات ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة المذكورة في  - 3
وسيسترشد عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص ). ، المرفق الثالث8/10المقرر (للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيا 

يذي بالتعاون مع أعضاء الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي والشركاء بالمعلومات األساسية التي أعدها األمين التنف
 .اآلخرين

وسيتاح . وسيتم استعراض تقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص من جانب النظراء قبل االنتهاء من إعداده - 4
ية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع التقرير النهائي لفريق الخبراء التقنيين المخصص لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلم

  .يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
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استعراض التقدم المحرز في توفير الدعم لتنفيذ أهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية   -  12/2المقرر 
وتعزيز بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي  2020- 2011للتنوع البيولوجي 

  ت األخرى لدعم التنفيذوالمبادرا
تحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتقديم /استعراض التقدم المحرز في تنقيح  - ألف 

  التقارير الوطنية الخامسة
  إن مؤتمر األطراف،

البلدان  لحكومة اليابان والجهات المانحة األخرى على مساهمتها السخية للغاية لدعم يعرب عن تقديره - 1
سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في تنمية  النامية، وال

القدرات في مجال استعراض، وحسب االقتضاء، تحديث وتنقيح استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، وفي 
 وطنية الخامسة؛إعداد تقاريرها ال

للمنظمات الدولية وأمانات االتفاقيات، وخصوصا مرفق البيئة العالمية ووكاالته  يعرب عن امتنانه - 2
المنفذة، على جهودها المبذولة في تيسير قيام البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

لة انتقالية، باستعراض، وحسب االقتضاء، تحديث وتنقيح استراتيجياتها وخطط عملها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرح
 الوطنية للتنوع البيولوجي، وفي إعداد تقاريرها الوطنية الخامسة؛

على األطراف والحكومات األخرى التي  يثني، و11/3و 11/2و 10/10و 10/2إلى المقررات يشير  - 3
وتنقيح استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتماشى مع  قامت باستعراض، وحسب االقتضاء، تحديث

 ، واعتمدت مؤشرات ذات صلة وقدمت تقاريرها الوطنية الخامسة؛2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 وتنقيحاستعراض، وحسب االقتضاء، تحديث  علىاألطراف التي لم تفعل ذلك حتى اآلن،  يحث  - 4
، 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي مع شى ااستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتم

تشرين /في موعد أقصاه أكتوبرمن األحوال وإلى اعتماد مؤشرات على المستوى الوطني، بأسرع ما يمكن، وفي أي حال 
  لخامسة؛، وإلى تقديم تقاريرها الوطنية ا2015األول 

الوطنية للتنوع  هاوخطط عمل هاجميع األطراف إلى أن تقوم بمواصلة وتسريع تنفيذ استراتيجيات يدعو  - 5
  .2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وغاياتالبيولوجي من أجل المساهمة نحو تحقيق مهام وأهداف 

  2020- 2011تيجية للتنوع البيولوجي تعزيز دعم تنفيذ أهداف االتفاقية وخطتها االسترا  -  باء
  إن مؤتمر األطراف،

بأهمية اعتماد نهج متسق ومتعاضد بخصوص بناء القدرات وتبادل المعلومات والتعاون التقني والعلمي  إذ يقر
  ونقل التكنولوجيا في إطار االتفاقية وبروتوكوليها،

صين والدانمرك وفرنسا وألمانيا وجمهورية كوريا كندا وال وحكوماتبالتمويل المقدم من حكومة اليابان يرحب وإذ 
فضال عن االتحاد األوروبي يرلندا الشمالية وأوروغواي أوهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

 .ومرفق البيئة العالمية

  ع البيولوجي وبناء القدراتاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنو وتنفيذ تقديم الدعم لتنقيح وتحديث  - 1
  المحرز في تقديم الدعم لتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، الجيدبالتقدم  إذ يقر

أن أيضاً أن الثغرات في القدرات والثغرات المالية ما زالت قائمة على المستوى الوطني وخاصة في وإذ يقر أيضاً 
  البلدان النامية،
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بذلها األمين التنفيذي لزيادة تيسير وتشجيع الدعم المقدم إلى األطراف لبناء القدرات من يبالجهود التي  إذ يرحبو
أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية وبروتوكوليها، بالتعاون مع أمانات االتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، والوكاالت 

 المنفذة لمرفق البيئة العالمية،

الحاجة إلى الدعم المستمر لبناء القدرات إلى األطراف من أجل زيادة تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية  وإذ يدرك
  وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 2020-2011للتنوع البيولوجي 

 الحاجة إلى مواصلة دعم بناء قدرات المجتمعات األصلية والمحلية، وإذ يدرك أيضا

والحكومات األخرى، والمجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات ذات الصلة، وقطاع األطراف، يدعو  - 1
بناء القدرات، بما في ذلك أفضل الممارسات في مجال المعلومات عن مبادراتها  بادلاألعمال، حسب االقتضاء، إلى ت

  ؛أدناه 2من القسم ) أ( 11الناشئة والدروس المستفادة، والفرص على النحو المحدد في الفقرة 
ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان النامية،  من األطرافيشجع  - 2
احتياجاتها  عن، فضال عن المجتمعات األصلية والمحلية على إتاحة معلومات التي تمر اقتصاداها بمرحلة انتقاليةواألطراف 

لبناء  والمحلية ن خالل وسائل من بينها التقييمات الذاتية الوطنية ودون الوطنيةمن بناء القدرات واألولويات المحددة م
فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية على النحو المحدد للتنوع البيولوجي القدرات، وإلى دمجها في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية 

  ؛أدناه 2من القسم  10في الفقرة 
في فعالة ضمان إدراج وتعزيز آليات رصد على ، األطرافنامية البلدان ال وخصوصااألطراف،  يشجع - 3

حتياجات االمع التركيز على تحديد للتنوع البيولوجي استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية من الحالية والمستقبلية  النسخ
  ؛المقررمن هذا  2بناء القدرات على النحو المطلوب في الفقرة من حيث ولويات األو

دعم األنشطة التي بدأت على المستوى الوطني لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل على الشركاء  يشجع - 4
  الوطنية للتنوع البيولوجي؛

 والمشاركة المجتمعية لتحديدالعلمي والتقني والتدريب والتدريب برامج للتعليم  وضعاألطراف إلى  يدعو - 5
والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن  المستدام هخدامواستواستعادته  وحفظه هورصدوفحصه لتنوع البيولوجي ومكوناته ا

التحول ، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، وأطراف استخدام الموارد الوراثية
  االقتصادي؛
 ؛الفقرات أعاله على تقديم التمويل في سياق ، وفقا لقدراتهااألطراف يشجع - 6

أقل لدان المتقدمة والجهات المانحة إلى تقديم التمويل للبلدان النامية، وال سيما يدعو األطراف من الب - 7
االستراتيجيات لتنفيذ  البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

تنادا إلى المعلومات المتعلقة بما تقدمه األطراف من وكذلك لبناء القدرات اس وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 احتياجات وأولويات مرتبطة ببناء القدرات؛

  :، رهنا بتوافر المواردما يليالقيام بإلى األمين التنفيذي  يطلب - 8
التعاون مع المنظمات والعمليات ذات االشتراك و، مواصلة، ب11/2من المقرر  10إلى الفقرة  إذ يشير  )أ(
والتقدم  2020-2011 للفترة جيع وتيسير األنشطة الرامية إلى تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجيالصلة، تش

ودون اإلقليمية  ةالوطنيو ةودون اإلقليمي ةالمحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على المستويات اإلقليمي
  ؛والمحلية

ء القدرات ذات الصلة باألهداف حيثما كان التنفيذ ضعيفاً وخاصة في أن يوفر الدعم وييسر مبادرات بنا  )ب(
  البلدان النامية وال سيما في البلدان األقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية وبلدان التحول االقتصادي،
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–2011رة دعم وتيسير مبادرات بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفت  )ج(
، والسيما بالنسبة للبلدان األطراف النامية وعلى الخصوص االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيو 2020

  التحول االقتصادي؛أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، وأطراف 
بما في ذلك التوصيات  األمانة بدعمها وتيسيرها، تقييم لفعالية أنشطة بناء القدرات التي قامت  )1(إجراء   )د(

استعراض ترتيبات  )2(و بشأن كيفية زيادة إدماج االحتياجات التي عبرت عنها األطراف من خالل استخدام نُهج تشاركية
نوع لثغرات في أنشطة بناء القدرات لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتاتحليل  )3(و الشراكة ذات الصلة إليصالها،

، واستنادا إلى هذه العناصر، إعداد خطة عمل قصيرة األجل لتعزيز ودعم بناء القدرات، 2020-2011البيولوجي 
التحول االقتصادي، وعقد  بلدانال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، ووخصوصا للبلدان النامية، 

األجل قبل تقديمها إلى نظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول قبل خطة عمل قصيرة اجتماع لفريق الخبراء لدراسة 
  ؛االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

، بما في ذلك آلية غرفة تبادل المعلومات، من والتكنولوجيات المتقدمة النهوض باستخدام اآلليات المتاحة  )ه(
علمي ونقل التكنولوجيا لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أجل زيادة تعزيز بناء القدرات والتعاون التقني وال

  وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2020- 2011
المعلومات المتعلقة ببناء القدرات واالحتياجات والفرص واألنشطة المتعلقة بالتعاون التقني  بادلكفالة ت  )و(

  ختلف المنابر في إطار االتفاقية؛والعلمي بفعالية والوصول إليها من خالل م
تيسير المطابقة بين االحتياجات والفرص واألنشطة المتعلقة ببناء القدرات بوسائل منها تنظيم أحداث   )ز(

  جانبية مطابقة خاصة أثناء االجتماعات اإلقليمية والدولية ذات الصلة؛
قبل عية للتنفيذ في اجتماعها األول، لنظرها الهيئة الفراإلبالغ عن التقدم المحرز والنتائج المحققة إلى   )ح(

  االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛
  التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا  - 2

إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشركاء، ومع مراعاة الجهود األخرى المبذولة وتجنب  يطلب - 9
منبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي االزدواجية في الجهود، مثل الجهود التي يبذلها ال

وخدمات النظم اإليكولوجية، ورهنا بتوافر الموارد، تعزيز التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا في إطار االتفاقية، بغية 
فيها، فضال  الواردةللتنوع البيولوجي  وأهداف أيشي 2020-2011دعم التنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  :عن تنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، من خالل عدة أمور من بينها ما يلي
تيسير اإلبالغ عن احتياجات األطراف وأولوياتها التقنية والعلمية، عن طريق استخدام آلية غرفة تبادل  )أ(

  الوسائل المناسبة؛ المعلومات وغيرها من
الوصول إليها فيما يتعلق بأفضل الممارسات والخبرات في مجال إمكانية المعلومات و توافرزيادة تعزيز  )ب(

التعاون التقني والعلمي لتيسير الوصول إليها وتوافرها الفعال من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل 
ن بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لتعزيز قدرات األطراف من البلدان النامية بشكل ، وتشجيع ودعم التعاوالمناسبة

  ؛متبادل
المنظمات  جانبتيسير سبل ربط احتياجات األطراف بالدعم المقدم للتعاون التقني والعلمي من  )ج(

  والمبادرات العالمية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة؛
ه، واستنادا إلى الهياكل القائمة، النهوض بالبرامج الرائدة المواضيعية أعال) ج(9في سياق الفقرة  )د(

  والمشتركة بين القطاعات واإلقليمية في مجال التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا؛
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بغية المساعدة في تقييم التقدم  ولاأل اتنفيذ في اجتماعهالهيئة الفرعية للاإلبالغ عن التقدم المحرز إلى   )ه(
  المحرز في التعاون التقني والعلمي، مع مراعاة نقل التكنولوجيا والمعلومات في التقارير الوطنية؛

ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان النامية، من األطراف  يشجع - 10
احتياجاتها أولوياتها وتاحة المعلومات بخصوص على إ ،المجتمعات األصلية والمحلية وكذلك، التحول االقتصاديوأطراف 

  من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛ وإتاحتهاواالحتياجات المتعلقة بنقل التكنولوجيا،  ،التقنية والعلمية
، وأصحاب المصلحة والكيانات ذات الصلة األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية يشجع - 11

ألخرى المبذولة وتجنب االزدواجية في الجهود، على المشاركة والمساهمة في التعاون التقني األخرى، مع مراعاة الجهود ا
  :والعلمي ونقل التكنولوجيا في إطار االتفاقية، وال سيما االضطالع بما يلي

المعلومات، بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، حسب االقتضاء، عن الممارسات  بادلت )أ(
  وتوفير الخبرة في مجال التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا؛ الجيدة 

تقديم الدعم التقني والعلمي وما يرتبط به من بناء القدرات، باستخدام المعلومات المتاحة عمال بالفقرة  )ب(
  أعاله؛) أ(9

عي يضاى أساس موتعزيز الشراكات التعاونية في مجال التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا عل  )ج(
  إقليمي؛على أساس أو /ومشترك بين القطاعات و

والبشرية والتقنية توفير الموارد المالية  علىالقادرة  األخرى واألطراف البلدان النامية األطراف، يدعو - 12
ا والدول الجزرية وال سيما أقل البلدان نمو، تعزيز التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا بين األطراف المزيد من لتمكينل

 التحول االقتصادي، وكذلك المجتمعات األصلية والمحلية؛الصغيرة النامية من بينها، وأطراف 

بيونغ بمبادرة الجسر البيولوجي المقترحة باعتبارها مساهمة مهمة في خارطة طريق يرحب مع التقدير  - 13
  .وأهداف أيشي 2020–2011ية للتنوع البيولوجي شانغ بشأن تعزيز التعاون التقني والعلمي في سياق الخطة االستراتيج

  آلية غرفة تبادل المعلومات  - 3
شجع فيه األطراف على اتخاذ الخطوات الالزمة لوضع آليات وطنية قوية تُ، الذي 9/30إلى المقرر إذ يشير 

والجهات المانحة األخرى  األطراف، والحكومات األخرى، والوكاالت المعنية وتُدعى فيهومستدامة لغرفة تبادل المعلومات، 
السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية ومن اتخاذ تلك الخطوات، األطراف  إلى توفير الموارد لتمكين البلدان النامية

  التحول االقتصادي،الصغيرة النامية، وبلدان 
الالزمة إلنشاء  شجع فيه األطراف على مواصلة اتخاذ الخطواتتُ، الذي 10/15إلى المقرر  وإذ يشير أيضا

  ،وتعزيز وضمان استدامة آليات وطنية لغرفة تبادل المعلومات
-2011إلى برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  كذلك وإذ يشير

  ،وأنشطته الموصى بها 5 2020
  6،ماتبالتقرير المرحلي عن آلية غرفة تبادل المعلو وإذ يحيط علما

  ،العدد القليل من األطراف التي لديها آلية وطنية نشطة لتبادل المعلوماتوإذ يالحظ 
على أهمية تقديم خدمات معلومات فعالة من شأنها أن تسهم في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  وإذ يشدد

  ،وفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 2020- 2011البيولوجي 
  ؛على أهمية اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات في تنفيذ االتفاقية وإذ يشدد أيضا

                                                           
5  UNEP/CBD/COP/11/31 
6   UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.2و  UNEP/CBD/COP/12/11 
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األطراف وغيرهم من المستخدمين إلى تقديم معلومات من خالل اآللية المركزية لغرفة تبادل  يدعو  - 14
 المعلومات وتقديم تعليقات المستخدمين حيثما أمكن؛

في إنشاء وتطوير آلياتها الوطنية لغرفة تبادل المعلومات في حالة  على اإلسراعبقوة  األطرافيشجع   - 15
إلى األمين التنفيذي أن يقترح، بالتعاون مع اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل  ويطلب، عدم قيامها بذلك

جائزة  منحفر الموارد، ل، رهنا بتوالألطراف والرابع عشر والخامس عشر المعلومات، عملية في المؤتمر الثالث عشر
 ؛أو واصلت تطويرها تبادل المعلومات للتنميةلالوطنية  هاإنشاء آلياتمجال في  حققت أكبر تقدم مهملألطراف التي 

األطراف والشركاء إلى تقديم دعم إلى البلدان النامية األطراف التي تقوم بإنشاء آلياتها الوطنية يدعو   - 16
 لتبادل المعلومات؛

إلنشاء وتعزيز آلياتها الوطنية  األطراف والجهات المانحة إلى االستمرار في تقديم الدعم المالييدعو   - 17
 المعلومات والمعارف؛ بادلتلتيسير والترجمة  ،ك إلعداد المحتوياتلبما في ذ لغرفة تبادل المعلومات،

معلوماتية لآللية الخدمات الاالستمرار في تطوير  ، رهنا بتوافر الموارد،إلى األمين التنفيذييطلب   - 18
المركزية لغرفة تبادل المعلومات، مع مراعاة تعليقات المستخدمين وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة االستشارية غير 

 :لكبما في ذ، الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات

على أساس طوعي، معلومات ، أن يقدموان األطراف مكّتُوبالكامل  أداة إبالغ على اإلنترنت تعملإنشاء   )أ(
األطراف من مباشرة ال مع المشاركةنحو تحقيق األهداف الوطنية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  الذي تحرزهعن التقدم 

  ؛واختبار هذه األداة إعدادفي 
التي ة أدوات البوابة اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، والتي من بينها حزممع  التشغيل البيني  )ب(
  ؛حسب مقتضى الحال ،تبادل المعلوماتة واإلقليمية لغرفة ليات الوطنياآلالعديد من  تستخدمها

المعلومات ذات بإجراء بحث شامل على الصعيد العالمي عن للسماح  InforMEAمع  التشغيل البيني  )ج(
  ؛InforMEA الشبكي لـ موقعال مناتفاقية التنوع البيولوجي بالصلة 

، مع اإلشارة إلى أن ألمم المتحدةلست للغات االبجميع على اإلنترنت فائق الجودة التفاقية لع موق إتاحة  )د(
 ؛نسخته باللغة الصينية لم توضع بشكل جيد

إلى األمين التنفيذي، إعداد استراتيجية على اإلنترنت لضمان أن جميع المعلومات المشتركة يطلب أيضا   - 19
غرفة تبادل معلومات السالمة و الحصول وتقاسم منافعوغرفة تبادل معلومات  ،لمعلوماتأو ذات الصلة بآلية غرفة تبادل ا

األحيائية، فضال عن أي منابر أخرى يتم تطويرها في إطار االتفاقية، مثل منبر االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
وأي تطورات مشابهة في المستقبل، يمكن  7لوجيالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيوالشبكي لموقع الالبيولوجي، و

الهيئة الفرعية للتنفيذ الوصول إليها على نحو مركزي من أجل تجنب االزدواجية في الجهود، وتقديم هذه االستراتيجية إلى 
  .لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف للنظر فيها في اجتماعها األول، تحضيرا

 عية العامة وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجياالتصال والتثقيف والتو  - جيم 

  إن مؤتمر األطراف،
عقد األمم  2020- 2011فترة ال، الذي دعا الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى إعالن 10/8إلى المقرر  إذ يشير

  ،أنشأهالذي  65/161 الالحق المتحدة للتنوع البيولوجي، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
إجراءات لدعم عقد  أن يتخذ األمين التنفيذي واألطرافته إلى ا، ودعودال القسم، 11/2المقرر إلى  يشير أيضاوإذ 

  األمم المتحدة للتنوع البيولوجي،

                                                           
7  http://www.cbd.int/ebsa/ 

http://www.cbd.int/ebsa/
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المجتمعات ب تتعلقإجراءات اتخاذ محددة من أجل ال دعواتهباء، و 11/14 من المقرر 5الفقرة  إلى وإذ يشير كذلك
  األصلية والمحلية،

التي تشجع األطراف على تعزيز عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي  11/2من المقرر  21إلى الفقرة يشير وإذ 
  بطرائق تناسب الظروف الوطنية، مثال حماية أمنا األرض، إلقامة حوارات وتبادل الخبرات،

رة العلمية والتقنية الهيئة الفرعية للمشو فيها والتي حددت 17/1من التوصية ) أ(3الفقرة  إلىشير يوإذ 
مع أهداف الخطة  اختيارات تتوافقتحفيز لالعلوم االجتماعية  لالستفادة منأفضل  وسائلالحاجة إلى والتكنولوجية 

 ذات الصلةالعلمية والتقنية الرئيسية  مثل االحتياجات هج جديدة، ووضع ن2020ُ- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ،2020-2011ة للتنوع البيولوجي بتنفيذ الخطة االستراتيجي

التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الرابع من نشرة  صداراإل التي خلص إليها ستنتاجاتاال وإذ يأخذ في اعتباره
أيشي للتنوع البيولوجي، وأهمية هذا الهدف كأساس لتنفيذ العديد من األهداف  من أهداف 1فيما يتعلق بحالة تنفيذ الهدف 

  األخرى،
اإلنجازات والدروس المستفادة من عقد منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  ذ يأخذ في اعتباره أيضاوإ

 مراكز الخبرات اإلقليمية؛  عملللتعليم من أجل التنمية المستدامة بما في ذلك 

ل اإلجراءات التالية إلى تعزيز التوعية العامة بقيم التنوع البيولوجي، بما في ذلك من خالاألطراف  يدعو  - 1
  :التي يمكن استخدامها بمرونة وفقا للظروف الوطنية

استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية وضع واستخدام مؤشرات وطنية، حسب مقتضى الحال، لعناصر   )أ(
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 1التي تتصل بالهدف  للتنوع البيولوجي

مستوى  بشأنالمستهدفة الرئيسية،  وكذلك للفئات، الجمهور العام على مستوى تعزيز االستقصاءات  )ب(
 بادلوت واستخدامه المستدام، هوالخطوات التي يمكن اتخاذها لحفظالمتعددة الجوانب قيمه وبالتنوع البيولوجي  التوعية العامة

  ؛غرفة تبادل المعلومات من خالل آلية المحققة النتائج
حة المعنيين من خالل آليات مثل اللجان الوطنية، لتعزيز وضع واستخدام العمل مع جميع أصحاب المصل  )ج(

، 2020- 2011عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي تدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لاستراتيجيات اتصال 
  ألمم المتحدة للتنوع البيولوجي؛عقد ا، وكمساهمة لأيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 1تحقيق الهدف  تحديدوعلى وجه ال

على أيار من كل عام، /مايو 22االستفادة الكاملة من اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يحتفل به في   )د(
، وحيثما يكون 2020- 2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي باألمين التنفيذي للتوعية  أعدهاالمواضيع التي  إثر

نيسان، الذي يعزز تحقيق انسجام أفضل بين /أبريل 22في  8ظيم أحداث أخرى مثل اليوم الدولي ألمنا األرضمناسبا تن
  ؛الناس والطبيعة في أمنا األرض

لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  اتها من الشركاءالعمل مع السلطات دون الوطنية وشبك  )ه(
الخطة وأهداف غايات التقدم المحرز في تحقيق  اإلبالغ عنو ،1لتحقيق الهدف ت المتخذة البيولوجي، بما في ذلك اإلجراءا
  ؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

التوعية لتحقيق زيادة و االتصالهج دعم بشأن منهجيات تغيير السلوك ونُ إعداد إرشاداتتشجيع البحوث و  )و(
 ؛أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

، بالتعاون مع الجهات التوعيةزيادة إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، مواصلة تعزيز  يطلب  - 2
  :من خالل األنشطة التالية الفاعلة المعنية، مثل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وخاصة

                                                           
 .2009نيسان /أبريل 22المؤرخ  63/278حددته الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها   8
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نُهج األمم المتحدة، وتتضمن  من عقد الثانيخالل النصف  تُنفذ اتصال عالمية استراتيجية إعدادتيسير   )أ(
  والمنظمات المعنية؛لألطراف مرن الستخدامها كإطار  تراسل

استنادا إلى احتياجات  أدوات لالتصال والتثقيف والتوعية العامة،حزم أو تحديث أو تحسين  إعداد  )ب(
 افيه مدرجةال نُهجاألدوات وال تكون ضمان أنالمستخدمين التي يتم تحديدها، وإتاحتها من خالل غرفة تبادل المعلومات، ل

البحوث الجديدة بشأن آفاق االتصال والتسويق،  ، ومراعاة2020-2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  مالئمة
  االجتماعي؛ والتسويق

بالتعاون مع ممثلي مختلف على أساس استعراض المعارف القائمة وتحليل الفجوات عمل،  حلقات تنظيم  )ج(
لمجموعات مستهدفة  تراسلهج النُ واستخدام عدادتحليل السلوك، إلدراسات  ومع مراعاةأصحاب المصلحة مجموعات 

وإبالغ مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر بنتائج حلقة  محددة في سياق مختلف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
  العمل؛

قافة والجهات الفاعلة المعنية األخرى إلدماج القضايا التعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والث  )د(
 المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في أنشطة التعليم من أجل التنمية المستدامة، حسب االقتضاء؛

فقرة تنفيذ المهام الواردة في ال إطار ، في، رهنا بتوافر الموارد، أن يعززإلى األمين التنفيذي طلب أيضاي  - 3
المجتمعات األصلية بمن فيهم جهات منها ، ذوي الصلةأعاله، المشاركة الكاملة والفعالة لمجموعات أصحاب المصلحة  2

للبلدان النامية  محددةوالسلطات المحلية ودون الوطنية، مع مراعاة االحتياجات ال ودوائر األعمالوالمحلية والشباب والنساء 
 أن يواصل، واضعا، والتحول االقتصادينموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وأطراف  األطراف، وال سيما أقل البلدان

لالتحاد  التابعةواالتصال  عليم، بما في ذلك لجنة التلقائمةوالمبادرات ا الشركاءفي االعتبار، العمل بالتعاون مع  األمر هذا
والفريق العامل المعني بحفظ النباتات  ،كاسمض األالدولي لحفظ الطبيعة، والرابطة العالمية لحدائق الحيوان وأحوا

ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وغيرها والحيوانات البرية في القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي، 
 لشركاءا وشبكات، والعمل أيضا مع شبكات تضم المدن آخرينمنظومة األمم المتحدة و في من الوكاالت ذات الصلة

 فئاتك، وكذلك شبكات اسممثل متاحف التاريخ الطبيعي، والحدائق النباتية، وحدائق الحيوان وأحواض األ المرتبطة بها،
 . أعالهمجموعات أصحاب المصلحة المذكورة  تضمالمواطنين التي 

مع  انسجامش في العي بشأنحوار تفاعلي تيسير تنظيم  إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، يدعو  - 4
الجمعية العامة لألمم المتحدة أن تقدم إلى مؤتمر األطراف في  ويدعوألطراف، امؤتمر االجتماع الثالث عشر ل في الطبيعة

 .لجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن االنسجام مع الطبيعةلنتائج الحوار التفاعلي اجتماعه الثالث عشر 
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  حشد الموارد  -  12/3المقرر 
  مر األطراف،إن مؤت

إلى أن األطراف وافقت على النظر في جميع المصادر والوسائل المحتملة التي يمكن أن تساعد على  إذ يشير
  ،11/4و 10/3من االتفاقية وبما يتسق مع المقررين  20مستوى الموارد المطلوبة، وفقا للمادة ب الوفاء

التي الجارية عة المتنوعة من المبادرات واألنشطة ، وإذ يالحظ المجمو10/3من المقرر  2إلى الفقرة وإذ يشير 
  تدعم األطراف في تعميم التنوع البيولوجي في التخطيط الوطني وإعداد االستراتيجيات الوطنية لحشد الموارد،

اعتماد أهداف  غيةمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ب 20التقدم المحرز صوب تحقيق الهدف استعرض  وقد
  ،11/4من المقرر  22لفقرة لوارد، وفقا نهائية لحشد الم

-2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  13والفقرة  ،10/2من المقرر ) ب(3إلى الفقرة  وإذ يشير
2020،9  

البرازيل، والدانمرك، وإكوادور، حكومات  تلك التي قدمتها المساهمات المالية والعينية، السيماب وإذ يرحب
ن، والهند، والنرويج، وجمهورية كوريا، والسويد، وسويسرا، وأوغندا، والمملكة المتحدة لبرطانيا العظمى وألمانيا، واليابا

كيتو وغيرها من  المنعقدة في المبادرات، بما في ذلك ندوة الحوار هذه ، إلىوأيرلندا الشمالية، فضال عن االتحاد األوروبي
  حشد الموارد، ستراتيجيةاستعراض تنفيذ تهدف إلى المساهمة في إعداد االتي المناسبات، و

وأهداف أيشي للتنوع  2020- 2011بأن حشد الموارد لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وإذ يقر
  ،2015البيولوجي تلعب دورا مهما في تمويل عملية التنمية، وخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 

ف األولية بشأن حشد الموارد التي وافق عليها مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر في إلى األهدا وإذ يشير
  ،)د(7إلى ) أ(7، الفقرات 11/4حيدر أباد، بالهند، في المقرر 

، 2020-2011باألهمية الحاسمة لحشد الموارد المحلية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وإذ يقر أيضا
ه في كثير من البلدان النامية، تغطي الموارد المحلية بالفعل حصة أكبر من حشد الموارد المتعلقة بالتنوع بأن وإذ يقر

  البيولوجي؛
  األهداف لحشد الموارد

التزامه بالزيادة العامة الشاملة لمجموع التمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي لتنفيذ الخطة  يعيد تأكيد - 1
األهداف التالية لحشد الموارد، في إطار  ويعتمد 10من مصادر متنوعة، 2020-2011ي االستراتيجية للتنوع البيولوج

 :على النحو التالي 2020-2011من أهداف أيشي في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  20الهدف 

دان النامية، إلى البلالمقدمة بالتنوع البيولوجي  المتعلقةتدفقات الموارد المالية الدولية مجموع مضاعفة   )أ(
باستخدام متوسط التمويل  ،التحول االقتصاديبلدان  وكذلكالسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

واالحتفاظ بهذا المستوى ، 2015بحلول عام ، كخط أساس 2010-2006 السنواتالمخصص للتنوع البيولوجي في السنوي 
التفاقية بما في ذلك من خالل لثالثة لهداف ااألمن االتفاقية، لإلسهام في تحقيق  20ة لمادلوفقا  2020على األقل حتى عام 

  المتلقية؛في البلدان  التنميةاألولوية القطرية للتنوع البيولوجي ضمن خطط  إعطاء

                                                           
  .، المرفق10/2المقرر   9

  .7، الفقرة 11/4انظر المقرر   10
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في المائة، من األطراف التي أدرجت التنوع البيولوجي  75في المائة، ولكن على األقل  100السعي إلى   )ب(
  ووفرت بالتالي موارد مالية وطنية؛ 2015ي أولوياتها الوطنية أو خططتها الوطنية للتنمية بحلول عام ف

في المائة، من األطراف التي تم تزويدها بموارد مالية  75في المائة، ولكن على األقل  100السعي إلى   )ج(
جات التمويل، والفجوات واألولويات، بحلول عام كافية لإلبالغ عن النفقات المحلية للتنوع البيولوجي، فضال عن احتيا

  ، من أجل تحسين صالبة خط األساس؛2015
في المائة، من األطراف التي تم تزويدها بموارد مالية  75في المائة، ولكن على األقل  100السعي إلى   )د(

من هذه األطراف قامت بتقييم  في المائة 30، وأن 2015كافية لتحضير خطط مالية وطنية للتنوع البيولوجي بحلول عام 
أو تقدير القيم المتأصلة، واإليكولوجية، والجينية، واالجتماعية االقتصادية، والعلمية، والتعليمية، والثقافية، والترفيهية /و

  والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته؛
المحددة والموارد المتاحة للحد من الفجوة بين االحتياجات  من جميع المصادر حشد موارد مالية محلية  )ه(

على المستوى المحلي، للتنفيذ الفعال لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الخاصة باألطراف بحلول عام 
  ؛ 20، وفقا للمادة 2020

أعاله ينبغي ) ه(إلى ) أ(أن األهداف المذكورة في الفقرات الفرعية من  يقرر، 20إلى المادة  وإذ يشير - 2
 نظر فيها بطريقة الدعم المتبادل؛ال

استعراض، في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف  يقرر كذلك - 3
إجراءات مناسبة، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها األطراف من والنظر في الحاجة إلى ومدى مالءمتها،  ،المذكورة أعاله

 كل منها من الموارد، مع مراعاة قدراتها على االستيعاب؛ احتياجاتالي، بما في ذلك خالل إطار اإلبالغ الم

استراتيجياتها إعداد األطراف والحكومات األخرى، بدعم من المنظمات الدولية واإلقليمية، على يحث  - 4
األهداف لحشد الموارد  باستخدام ،الوطنية لحشد الموارد أو خطط التمويل بما يتسق مع االحتياجات واألولويات المحددة

 المشار إليها أعاله كإطار مرن؛

 الدعم التقني وبناء القدرات

بمبادرات مثل مبادرة الجسر البيولوجي كمساهمة مهمة لتعزيز الدعم التقني وبناء القدرات لحشد  يرحب - 5
 ولوجي المذكورة فيها؛وأهداف أيشي للتنوع البي 2020-2011الموارد لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، وفي هذا السياق، يالحظ مع التقدير العمل الجاري في لجنة 10/3من المقرر  12إلى الفقرة  يشير - 6
 المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لتحسين منهجية عالمات ريو؛

مع التقدير العمل الذي تضطلع به مبادرة  يالحظ ،، وفي هذا السياق10/3من المقرر  2الفقرة  إلى يشير - 7
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمبادرات األخرى لدعم وتشجيع وتيسير تحديد االحتياجات لتمويل التنوع البيولوجي 

ل توفير والفجوات واألولويات المتعلقة بالتمويل، ووضع االستراتيجيات الوطنية لحشد الموارد واإلبالغ المالي، من خال
، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة األطراف الدعم التقني واإلرشاد، وبناء القدرات لألطراف، السيما البلدان النامية

مع األطراف  مبادرة تمويل التنوع البيولوجي إلى مواصلة عملها وزيادة نطاقه ويدعو، التحول االقتصاديالنامية وبلدان 
  المهتمة؛

مل المنظمات الدولية ذات الصلة التي تدعم العمل المتعلق بحشد الموارد وبرنامج ع يالحظ مع التقدير - 8
برنامج ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وألغذية والزراعة، األمم المتحدة لمثل منظمة  ،التدابير الحافزةبشأن العمل 

أن اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة للبيئة ومبادرته بش
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فضال عن  ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة التجارة العالمية
وتوفير  ،قههذه المنظمات والمبادرات إلى مواصلة هذا العمل وتوسيع نطا ويدعوالمنظمات والمبادرات الدولية األخرى، 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 3للهدف  الرئيسيةالدعم التقني وبناء القدرات لتنفيذ الطرائق والمعالم 

األطراف التي هي في وضع يسمح لها بذلك، فضال عن مؤسسات التمويل الوطنية واإلقليمية  يشجع - 9
أعاله، فضال عن  8إلى  5ت المشار إليها في الفقرات والدولية على أن تقدم الدعم المالي اإلضافي ألنشطة بناء القدرا

 األنشطة األخرى لبناء القدرات، استنادا إلى االحتياجات التي أعربت عنها األطراف؛

 استراتيجية حشد الموارد

باألهمية الجارية الستراتيجية حشد الموارد دعما لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، على النحو  إذ يقر - 10
 ؛2020تمديد االستراتيجية حتى عام  يقررباء،  9/11ي المقرر المعتمد ف

األطراف على النظر في  ويشجعبتقرير الرصد العالمي عن تنفيذ استراتيجية حشد الموارد  يرحب - 11
 نتائجه؛

بقائمة اإلجراءات الملموسة والفعالة الواردة في المرفق الرابع بالمقرر الحالي، باعتبارها إطارا  يرحب - 12
األطراف على استخدام االستراتيجية جنباً إلى جنب مع القائمة، حسب  ويشجعكمال استراتيجية حشد الموارد، مرنا الست

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من أهداف مالية؛ 20االقتضاء، لتحقيق الهدف 

لتنفيذ الخطة  الالزمة ردالتقرير الثاني للفريق الرفيع المستوى المعني بالتقييم العالمي للمواب رحبي - 13
 ؛األطراف على النظر في نتائجه وتنفيذ توصياته ويشجع، 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، حسب مواصلة تطوير واستخدام مصادر مختلفة للتمويل علىاألطراف والحكومات األخرى يحث  - 14
تمويل التنوع آليات ت السوقية وغير السوقية واألدوابما في ذلك مقتضى الحال، وفقا للظروف واألوضاع الوطنية، 

 11البيولوجي؛

المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي، على النحو الوارد  يعتمد - 15
 في المرفق الثالث بالمقرر الحالي؛

 ى مراعاةعل وأصحاب المصلحة اآلخرينومنظمات األعمال األطراف، والحكومات األخرى، يحث  - 16
المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل 

أو  سلبيةاآلثار الاإليجابية وتجنب  استغالل آثارهابهدف وعند إعداد أدوات للضمانات المحددة لها،  التنوع البيولوجي،
  ؛التخفيف منها
القائمة لتشريعات والسياسات لاستعراض وتقييم في إجراء حسب االقتضاء،  ،لى النظرعاألطراف  يحث - 17

سياسات الحالية تعزيز اللتعميم التنوع البيولوجي و آليات تمويل التنوع البيولوجي، بهدف تحديد الفرص المتاحة تنظمالتي 
والدروس العملية يذي، بما في ذلك الخبرات ألمين التنفإلى امعلومات عن هذا العمل وإتاحة ال، وضماناتها التكميلية

  المستفادة؛

                                                           
من استراتيجية حشد  4بموجب الغاية " االبتكاريةالجديدة واآلليات المالية "إلى " آليات تمويل التنوع البيولوجي"يشير مصطلح   11

وتكون اآلليات المالية الجديدة واالبتكارية مكملة لآللية ). 9/11المقرر (الموارد، المعتمد من مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع 
  ).10/3انظر الديباجة في المقرر (من االتفاقية وال تحل محلها  21المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 
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 17وفقا للفقرة  لمعلومات المقدمة من األطرافموجز توليفي لإلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع  يطلب - 18
 الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول؛، لنظر أعاله

  البيولوجيمن أهداف أيشي للتنوع  3للهدف  الرئيسيةلطرائق والمعالم ا
الحوافز الضارة بالتنوع  إللغاءبتحليل العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة  يرحب - 19

  12أو إصالحها؛ إزالتها تدريجياالبيولوجي أو 
 والمعالمالوارد وصفها في المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي بشأن الطرائق بالطرائق  يحيط علما - 20

تنفيذ الخيارات  صودفت فيمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والعوائق التي  3 للهدفل الكامل المتعلقة بالتشغي الرئيسية
بوصفها إطارا مرنا للتنفيذ الكامل  13أو إصالحها إزالتها تدريجيابالتنوع البيولوجي أو  الضارةالحوافز  إللغاءالمحددة 
مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة،  نسبطريقة تتسق وتتجا، من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3للهدف 

  ؛مع مراعاة الظروف االجتماعية االقتصادية الوطنية
، بوصفها إطارا مرنا للتنفيذ بهذا المقرر، على النحو الوارد في المرفق األول الرئيسية المعالميعتمد  - 21

مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات  وتتجانس بطريقة تتسق، من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3الكامل للهدف 
  ؛الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية االقتصادية الوطنية

 ، فضال عن أي معالمالرئيسيةاألطراف إلى اإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقيق هذه المعالم  يدعو - 22
أو حسب االقتضاء، من خالل  ،الل تقاريرها الوطنيةوجداول زمنية إضافية موضوعة على المستوى الوطني، من خ رئيسية

وأهداف أيشي للتنوع  2020- 2011اإلنترنت بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  عبرإطار اإلبالغ 
  البيولوجي؛

 أدناه، إلى إدراج في 28األطراف، لدى تزويد األمين التنفيذي بالمعلومات المشار إليها في الفقرة  يدعو - 23
والدروس  بالتنوع البيولوجيصلة تنفيذ الحوافز اإليجابية المت المكتسبة في تقاريرها الوطنية، المعلومات عن الخبرات العملية

  المستفادة في تطبيق خيارات للتغلب على العقبات التي صودفت في تنفيذ السياسات لمعالجة الحوافز الضارة؛
  ل إلى المعلومات، والشفافية وإمكانية الوصواإلبالغ المالي
  ؛، الوارد في المرفق الثاني بهذا المقررإطار اإلبالغ المالي المنقح يعتمد - 24
لألطراف والحكومات على اإلنترنت إطار اإلبالغ المالي المنقح  أن يتيحإلى األمين التنفيذي  يطلب - 25

لى اإلبالغ، باستخدام نظم األطراف والحكومات األخرى إ ويدعو، 2015حزيران /ويوني 1األخرى في موعد ال يتجاوز 
  ؛2015كانون األول /ديسمبر 31 بحلول، حيثما يكون ممكنا، بشأن ذلك عبر اإلنترنتاإلبالغ 

لتقرير لالمبادئ التوجيهية مشروع إلى األمين التنفيذي أن يدمج إطار اإلبالغ المالي في  أيضا يطلب - 26
من المقرر  10رين الوطنيين الخامس والسادس وفقا للفقرة لتقريا شكليالوطني السادس، بطريقة تحافظ على االتساق بين 

جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بطريقة تحقيق نحو المحرز ، من أجل السماح بإجراء تتبع طويل المدى للتقدم 10/10
  متكاملة ومنسقة؛

تعزيز نظم لخيارات  أن يعد، لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول،إلى األمين التنفيذي يطلب  - 27
فضال عن تدفقات الموارد البلدان النامية، المعلومات بشأن تدفقات الموارد المالية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى 

                                                           
12  UNEP/WGRI/5/4/Add.1  
13  UNEP/WGRI/5/4/Add.1  



UNEP/CBD/COP/12/29 
Page 23 
 

 20بغية مواصلة زيادة الشفافية وإمكانية الحصول على المعلومات لدعم تنفيذ المادة ، اإلبالغ الماليإطار  المحلية، باستخدام
  االتفاقية؛من 

إلى  للوصولاألطراف والحكومات األخرى على اإلبالغ عن مساهماتها في الجهود الجماعية يحث  - 28
في تقاريرها الوطنية السادسة فضال عن التقارير الوطنية  ،ساس المحدداألخط  مقابل ،عالمية لحشد المواردالهداف األ

  الالحقة؛
الجماعي، بما في ذلك من جانب المجتمعات  يه العملالذي يؤدبالدور  ، في إطار اإلبالغ المالي،يقر - 29

لمجتمعية دارة ااإلهج مثل لحشد الموارد لتحقيق أهداف االتفاقية، بما في ذلك نُ يةاألصلية والمحلية، والنهج غير السوق
المحفوظة مناطق أو الحوكمة المشتركة أو اإلدارة المشتركة للمناطق المحمية، أو من خالل األراضي وال ،لموارد الطبيعيةل

هج في عمليات اإلبالغ تشجع وتدعم مثل هذه النُالتي نشطة األالمجتمعات األصلية والمحلية، ويقرر أن يدرج  بواسطة
  بموجب االتفاقية؛

حفظ التنوع في اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي "علما بتقرير  حيطي - 30
النظر في الخطوات إلى أصحاب المصلحة المعنية ومنظمات والحكومات األخرى،  األطراف يدعوووملخصه؛ " البيولوجي

 :التالية لمواصلة تطويره

مشاريع  وضع بوسائل منهاالموارد،  حشدحفظ التنوع البيولوجي وفي م مساهمة العمل الجماعي يتقي  )أ(
فاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل اإلطار الم"، استخدام رائدة، واالستفادة من، ومواصلة تطوير، حسب االقتضاء

  ، والخبرات األخرى؛"حفظ التنوع البيولوجيفي الجماعي 
تقديم، في حدود الموارد المتاحة، المساعدة المالية والتقنية للبلدان النامية األطراف، وأطراف التحول   )ب(

  أعاله؛) أ(االقتصادي لتنفيذ األنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية 
تقديم، من خالل إطار اإلبالغ المالي ووسائل أخرى، معلومات عن مساهمة العمل الجماعي في حفظ   )ج(

  التنوع البيولوجي، بما في ذلك بشأن الخبرات والدروس المستفادة في تطبيق المنهجيات ذات الصلة؛
األصلية والمحلية  معاتالمجت تبادل آراء وخبرات تيسير ، رهنا بتوافر الموارد،األمين التنفيذي إلى يطلب - 31

أعاله، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل ) ج(30العمل الجماعي على النحو المشار إليه في الفقرة  بشأن
المبادئ  قديمللنظر فيها من أجل تحديث وت ألولا اتنفيذ في اجتماعهالهيئة الفرعية لل إلىالمعلومات التابعة لالتفاقية و

 ت الصلة؛التوجيهية ذا

  :إلى األمين التنفيذي يطلب أيضا - 32
بهدف تحفيز ودعم عملية  ذات الصلة،تعاون مع المنظمات والمبادرات اليستمر ويواصل تعزيز أن   )أ(

 ،وبناء القدرات بشأن اإلبالغ المالي، وتحديد االحتياجات والفجوات واألولويات المتعلقة بالتمويل ةالتقني اتتوفير اإلرشاد
 الرئيسية مراحلالتنفيذ  عن، مع برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة تمشياً، وتيجيات وطنية لحشد المواردووضع استرا

، رهنا بما في ذلك، تنظيم حلقات عمل بشأن هذه المسائل ،للتنوع البيولوجيمن أهداف أيشي  3للهدف لتشغيل الكامل ل
  ؛بتوافر الموارد المالية

ي، رهنا بتوافر الموارد، وبالتعاون الوثيق مع األطراف فضال عن المنظمات يشرع في العمل التقنأن   )ب(
الدولية ذات الصلة، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي، من خالل تنظيم حلقة عمل للخبراء التقنيين بشأن 

) 1(وصول إليها وجمعها وتجميعها، بهدف تحديد االستثمارات واآلثار المحلية والدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وال
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تقييم الخبرات والمنهجيات المطبقة في قطاعات أخرى بهدف و) 2(الوطنية القائمة؛  الخبراتعرض وتبادل واستعراض 

 تحديد خيارات للتقارب نحو منهجية مشتركة وعناصرها المحتملة؛و) 3(تحديد إمكانيات نقل المنهجيات؛ 

 ات الطوعيةأعاله كعنصر من اإلرشاد )ب(32العمل المشار إليها في الفقرة تقرير حلقة  أن يتيح  )ج(
  ؛المحلية ووضع خطط تمويل وطنية النفقاتلألطراف، بهدف تيسير اإلبالغ المالي عن 

أن يواصل تحديث ومأل آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية، بغرض تبادل البرامج والمبادرات   )د(
بما في ذلك المعلومات المقدمة من األطراف وما يرتبط بها من ممارسات جيدة ودروس مستفادة، الوطنية ذات الصلة 

  ؛أعاله 31المشار إليها في الفقرة 
 ،تنفيذ استراتيجية حشد المواردعن العالمي الرصد إلى األمين التنفيذي أن يدرج في تقرير يطلب كذلك  - 33

تكرار وزيادة التقدم المحرز في ، فضالً عن المعلومات المتعلقة بالتمويل وتدفقات مصادر بشأنالمعلومات الكمية المتاحة 
  الناجحة؛ تمويل التنوع البيولوجيآليات 

  المرفق األول
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3لتنفيذ الكامل للهدف الرئيسية لالمعالم 

 :والجداول الزمنية ذات الصلة الرئيسية المعالم

في للتنوع البيولوجي من أهداف أيشي  3وير وإدراج هدف وطني يعكس الهدف تط: 2015بحلول عام   - 1
في خطط العمل الوطنية المنقحة ذات الصلة االستراتيجيات الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي وإدراج بنود اإلجراءات 

  :وقد تشمل بنود اإلجراءات ما يلي. للتنوع البيولوجي
 ةزالاإلأو  لإللغاءتحدد الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي المرشحة وطنية إجراء دراسات تحليلية   )أ(

تحدد الفرص السانحة لتعزيز فعالية األدوات المالية القائمة من أجل التي و ،صالح، بما في ذلك اإلعاناتاإلأو  ةتدريجيال
  إيجابية؛ حافزةالتنوع البيولوجي وتعزيز تصميم وتنفيذ تدابير 

تحدد الحوافز ) 1(إلى الدراسات التحليلية أعاله، خطط سياسات  ،االقتضاء حسب دستناإعداد، باال  )ب(
التي تؤدي إلى  األوليةذات بالتدابير قائمة  وتنص على) 2(صالح؛ اإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءمرشحة الضارة ال

التي  األولويةذات بالتدابير قائمة  وتنص على )3(؛ في نهاية المطاف الحوافز الضارة أو إزالتها تدريجيا أو إصالحهاإلغاء 
ما يرتبط بذلك  وتنص على) 4(مستدام؛ ال التنوع البيولوجي واستخدامه لحفظأو تعزيز الحوافز اإليجابية  إدخالتؤدي إلى 

  رئيسية للتنفيذ؛ جداول زمنية ومعالممن 
وفة بالفعل على أنها تنطوي على آثار في الحاالت التي تكون فيها الحوافز، بما في ذلك اإلعانات، معر  )ج(

سياساتية إجراءات اتخاذ صالح، توخي اإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءمحددة بالفعل على أنها مرشحة تكون ضارة و
  ها؛أو إصالح إزالتها تدريجياها أو البدء في عملية إلغائعاجلة في شكل 

الضارة  الحوافزفي الحاالت التي تُعرف فيها بالفعل ): األطرافاالجتماع الثالث عشر لمؤتمر ( 2016بحلول عام   - 2
ها أو البدء إلغائعاجلة في شكل  أو تشريعية إجراءات سياساتية وضعصالح، يتم اإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءالمرشحة 

  ؛في عملية إزالتها تدريجيا أو إصالحها
الوطنية التي تحدد الحوافز التحليلية إتمام الدراسات ): األطراف االجتماع الثالث عشر لمؤتمر( 2016بحلول عام   - 3

تحدد الفرص التي صالح، واإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءالمرشحة  ،الضارة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلعانات
  ؛اإليجابية الحافزةالسانحة لتعزيز تصميم وتنفيذ التدابير 
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إتمام الخطط المتعلقة بالسياسات بما يتمشى مع ): اع الرابع عشر لمؤتمر األطرافاالجتم( 2018بحلول عام   - 4
 ةزالاإلأو  لإللغاءتحدد الحوافز الضارة المرشحة ) 1(للتنوع البيولوجي التي المنقحة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 تهاأو إزال إلغاءإلى في نهاية المطاف ي تؤدي الت األولويةذات بالتدابير قائمة  وتنص على) 2(صالح؛ اإلأو  ةتدريجيال
أو تعزيز الحوافز اإليجابية  إدخالالتي تؤدي إلى  األولويةذات بالتدابير قائمة  وتنص على) 3(؛ هاأو إصالح ةتدريجيال

  نفيذ؛رئيسية للت جداول زمنية ومعالمما يرتبط بذلك من  وتنص على) 4(مستدام؛ ال التنوع البيولوجي واستخدامه لحفظ
أن  وينعكس في الجدول احتمال. بها من جداول زمنية رتبطوما يالرئيسية ويلخص الجدول التالي هذه المعالم   - 5

وفقا للفقرة الفرعية ( بشأنها في مجال السياسات التخاذ إجراءات عاجلة ةالمرشحالحوافز يعرف أحد البلدان بالفعل بعض 
، من أجل )أعاله) أ(1وفقا للفقرة الفرعية (ركة في إعداد دراسات تحليلية في المشاأيضا  يرغبقد  ولكنه) أعاله) ج(1

  .الحصول على صورة أكثر شمولية
 

 الرئيسية المعالم اإلطار الزمني

المرتبطة بنود اإلجراءات للتنوع البيولوجي ومن أهداف أيشي  3الهدف يعكس هدف وطني إدراج   2015
 للتنوع البيولوجيالمنقحة ية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطن به

 ، بما فيها اإلعانات، المعروفة بالفعل أن لها آثاربشأن الحوافزأو تشريعي  وضع إجراء سياساتي 2016
شكل  فيصالح، اإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءمحددة بالفعل بوصفها مرشحة تكون ضارة و
 هاحأو إصال إزالتها تدريجياأو البدء في عملية إلغاءها 

تحدد الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك الوطنية التي تحليلية الإتمام الدراسات  2016
صالح، وتحدد الفرص السانحة لتعزيز تصميم اإلأو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءالمرشحة  ،اإلعانات

 اإليجابية الحافزةوتنفيذ التدابير 

أو  ةتدريجيال ةزالاإلأو  لإللغاءتحدد الحوافز الضارة المرشحة ) 1(لسياسات التي اإتمام خطط  2018
الحوافز الضارة أو إزالتها إلغاء التي تؤدي إلى  األوليةذات بالتدابير قائمة  تنص على) 2(صالح؛ اإل

التي تؤدي إلى  األوليةذات بالتدابير قائمة  تنص على) 3(؛ في نهاية المطاف تدريجيا أو إصالحها
ما  تنص على) 4(مستدام؛ ال التنوع البيولوجي واستخدامه لحفظتعزيز الحوافز اإليجابية  أو إدخال

 رئيسية للتنفيذ جداول زمنية ومعالميرتبط بذلك من 
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  المرفق الثاني
  إطار اإلبالغ المالي

  مقدمة  –أوال 
عن مساهمتها في تحقيق األهداف الغرض من هذا اإلطار هو أن تستخدمه األطراف لتقديم معلومات خط األساس واإلبالغ 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، حسبما اعتمده مؤتمر األطراف في االتفاقية في  20المالية العالمية، بموجب الهدف 
  .اجتماعه الثاني عشر

لمعنية، عند وفي سياق استكمال إطار اإلبالغ، تشجع األطراف على التفاعل مع مكاتبها اإلحصائية أو غيرها من اإلدارات ا
ومن المرجح أن تكون بعض المعلومات المطلوبة لهذه العملية متوافرة بالفعل وينبغي استخدامها قدر . تجميع المعلومات

وفي حالة غياب المعلومات الدقيقة، تُشجع الجهات المجيبة على . اإلمكان للحد من عبء اإلبالغ واالزدواجية في الجهود
  .قديراتاستخدام أفضل ما لديها من ت

  2015اإلبالغ عن خط األساس والتقدم نحو عام   - ثانيا 
  2015.14يقدم هذا القسم إطارا لتقديم معلومات خط األساس الضرورية واإلبالغ عن التقدم المحرز نحو أهداف عام 

  تحديد الجهات المجيبة
 :يرجى استيفاء الجدول التالي

 :اسم الجهة المجيبة :البلد

ي يتم استيفاء الجدول نيابة يرجى تحديد الجهة الت
 :عنها

  نقطة االتصال الوطنية  ¨
 نقطة االتصال المعنية بحشد الموارد  ¨

 :يرجى تحديد ذلك. جهات أخرى  ¨

  :اسم الجهة المجيبة واإلدارة التي تعمل فيها

  :منظمة الجهة المجيبة

  :عنوان البريد اإللكتروني

   :رقم الهاتف

  :طار المستوفىتاريخ االستيفاء وتقديم اإل

 تدفقات الموارد المالية الدولية   - 1

يرجى اإلشارة إلى مبلغ الموارد المقدمة من بلدكم دعما للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، السيما أقل البلدان  1- 1
  .نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن بلدان التحول االقتصادي

ويرجى اإلشارة . لة، إلى مبلغ الموارد المالية المقدمة حسب المصدر وكذلك المبلغ اإلجماليويرجى اإلشارة، حسب الحا
  .مستوى الثقة لديكم في المبالغ التقديرية أو، بدال من ذلك، تقديم مجموعة من التقديراتأيضا إلى 

                                                           
  .12/3من المقرر  25، وفقا للفقرة 2015كانون األول /ديسمبر 31سيتم اإلبالغ في هذا القسم بحلول   14
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  معلومات خط األساس  1- 1- 1
وإن أمكن، يرجى تقديم . أو أحدث سنة قبل هذه السنة 2010بالنسبة الحتساب خط األساس، يرجى تقديم البيانات لسنة 

وإذا لم تكن البيانات السنوية المحددة متاحة يمكنكم تقديم أفضل تقدير لرقم متوسط . 2010إلى  2006البيانات للفترة من 
 .2010إلى  2006للفترة من 

 :العملة

المساعدة اإلنمائية الرسمية  السنة
)1( 

 المجموع )3(فقات أخرى تد )2(تدفقات رسمية أخرى 

2006     
2007     
2008     
2009     
2010     

  المتوسط
خط (

 )األساس

    

  :معلومات منهجية
  متعددة األطراف( ) الثنائية؛ : ( ) المساعدة اإلنمائية الرسمية تشمل) 4(
  صرف األموال ( )التعهدات : ( ) التدفقات الرسمية األخرى/المساعدة اإلنمائية الرسمية) 5(
المرتبطة بشكل غير ( ) المرتبطة بشكل مباشر؛ : ( ) التدفقات الرسمية األخرى تشمل/المساعدة اإلنمائية الرسمية) 6(

  مباشر
  المرتبطة بشكل غير مباشر( ) المرتبطة بشكل مباشر؛ : ( ) التدفقات األخرى تشمل

للجنة المساعدة اإلنمائية في " عالمات ريو: ( ) "رد الرسميةحسب الحالة، المنهجية المستخدمة لتحديد تدفقات الموا) 7(
 ): ( )يرجى تحديد ذلك: (موارد أخرى( ) ؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

حسب الحالة، المعامل المستخدم لتدفقات الموارد المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، عند حساب األعداد ) 8(
  ( )%لية اإلجما

  ):يرجى اإلشارة إلى عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط) (9(
  : ( )المساعدة اإلنمائية الرسمية
  : ( )التدفقات الرسمية األخرى

 : ( )تدفقات أخرى

 : ( )تعليقات أخرى، بما في ذلك مصادر البيانات/ منهجية  مالحظات) 10(
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  :توضيحات إضافية
اإلنمائية الرسمية إلى تدفقات التمويل الرسمي الذي يتم بغرض تعزيز التنمية االقتصادية ورفاهية  تشير المساعدة )1(

باستخدام (في المائة على األقل  25البلدان النامية كهدف رئيسي، والتي تعتبر ذات طابع تساهلي مع عنصر للمنح بنسبة 
ارد أو تلقيها لدعم الميزانية العامة بدال من األنشطة المحددة، وفي حاالت تقديم المو). في المائة 10معدل خصم ثابت بنسبة 

المتلقاة ألغراض التنوع البيولوجي من حصة ميزانية البلدان المتلقية المخصصة لمثل /يمكن حساب تقديرات للموارد المقدمة
  .هذه األنشطة

اعدة اإلنمائية الرسمية، أي التعامالت التي تشير التدفقات الرسمية األخرى إلى األموال العامة غير المتعلقة بالمس )2(
يجريها القطاع الرسمي مع البلدان الواردة أسماؤها في قائمة البلدان المتلقية للمعونة والتي ال تستوفي شروط األهلية 

خالل  ، أي من"غير المانحة"وتشمل هذه الفئة أيضا الموارد المقدمة من البلدان األخرى . للمساعدة اإلنمائية الرسمية
  ".التعاون فيما بين بلدان الجنوب"
إلى الموارد المحشودة من القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، " التدفقات األخرى"تشير  )3(

انظر أيضا السؤال . وفي حالة عدم وجود بيانات موثوقة، يرجى ترك هذا الصف خاليا. والمؤسسات، واألوساط األكاديمية
1 -2.  
وتشير المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية . تكون المساعدة اإلنمائية الرسمية ثنائية أو متعددة األطراف نيمكن أ )4(

وتشير المساعدة اإلنمائية . إلى مساهمات الوكاالت الحكومية المانحة، على جميع المستويات، المقدمة إلى البلدان النامية
ة من خالل المؤسسات المالية الدولية مثل مرفق البيئة العالمية، والبنك الدولي الرسمية متعددة األطراف إلى األموال المقدم

ويرجى وضع عالمة على اإلطار المالئم إذا كانت . ويرجى إدراج كال الفئتين قدر اإلمكان. وصناديق وبرامج األمم المتحدة
أو متعددة األطراف المرتبطة بالتنوع /ية الثنائية وأرقام المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة تشمل المساعدة اإلنمائية الرسم

  .وإذا كانت األرقام تشمل كال الفئتين، يرجى وضع عالمة على كال اإلطارين. البيولوجي
التدفقات الرسمية األخرى، ولكن /يمكنكم اإلبالغ عن التعهدات أو المصروفات الفعلية للمساعدة اإلنمائية الرسمية )5(

 .لفئة بالنسبة لجميع السنوات، بما في ذلك عند اإلبالغ عن التقدم المحرزيرجى استخدام نفس ا

ال يشمل التمويل للتنوع البيولوجي تمويل اإلجراءات المباشرة لحماية التنوع البيولوجي فحسب بل أيضا التمويل  )6(
النهوض بالمبادرات الصديقة من أجل ) مثال الزراعة، والحراجة، والسياحة(المرتبط باإلجراءات عبر مختلف القطاعات 

مثال، النُهج القائمة على النظم اإليكولوجية للتخفيف من تغير (للتنوع البيولوجي التي تنطوي على أهداف أساسية أخرى 
أدناه لتجميع عن أوصاف األنشطة التي تتصل بالتنوع البيولوجي على النحو المقدم في  5انظر القسم ). المناخ والتكيف معه

ويرجى وضع عالمة على اإلطار المالئم إذا كانت األعداد المقدمة تشمل الموارد المرتبطة بشكل . طر المنهجيةمختلف األ
  .مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي

خالل عملية اإلبالغ السابقة في إطار اإلبالغ األولي، استخدم العديد من األطراف األعضاء في لجنة المساعدة  )7(
نظام اإلبالغ عن عدة بيانات في إطار قا" منهجية عالمات ريو" منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي اإلنمائية في
، وذلك لإلبالغ عن المساعدة اإلنمائية الرسمية المرتبطة بشكل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادياالئتمان في 

ويرجى اإلشارة إلى "). الهامة"العالمة (وبشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي ") يةالرئيس"العالمة (مباشر بالتنوع البيولوجي 
 .المنهجية المستخدمة وإذا لم يكن، يرجى تقديم توضيح موجز عن المنهجية المستخدمة

 في حالة تقديم مبلغ إجمالي يشمل الموارد المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، يرجى اإلشارة إلى  )8(
ويرجى استخدام نفس المعامل . المعامل المستخدم لجمع المبالغ المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالتنوع البيولوجي

  .بالنسبة لجميع السنوات، بما في ذلك عند اإلبالغ عن التقدم المحرز
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  )عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط(يرجى تقديم  )9(
  .حظات منهجية أو تعليقات أخرى هنايمكنكم تقديم أي مال  )10(
 

  رصد التقدم المحرز في حشد التدفقات المالية الدولية  2- 1- 1
 :2010ألغراض عملية رصد التقدم المحرز، يرجى تقديم البيانات للسنوات بعد عام 

 المجموع التدفقات األخرى التدفقات الرسمية األخرى المساعدة اإلنمائية الرسمية السنة

2011     
2012     
2013     
2014     
2015     

  :معلومات منهجية
  ):يرجى اإلشارة إلى عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط(

  : ( )المساعدة اإلنمائية الرسمية
  : ( )التدفقات الرسمية األخرى

 : ( )تدفقات أخرى

 

منظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن ال 2- 1
  ؟2020- 2011األكاديمية على توفير الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  (  )ال   )1(
 (  ) اتخذت بعض التدابير  )2(

 (  ) اتخذت تدابير شاملة  )3(

  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 
من المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني  8قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلجابتكم على السؤال 

من أهداف أيشي للتنوع  19و  18و  16و  4و  3و  2و  1الخامس، أو لتقريركم عن التقدم المحرز في تحقيق األهداف 
 :تقرير الوطني الخامسمن المبادئ التوجيهية لل 10البيولوجي، تحت السؤال 

( ) 

 إدراج التنوع البيولوجي في األولويات والخطط - 2

  هل أدرج بلدكم التنوع البيولوجي في األولويات الوطنية أو الخطط اإلنمائية؟
 ( )لم يبدأ بعد   )1(
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 ( )تحقيق بعض اإلدراج   )2(

  ( )اإلدراج الشامل   )3(
  .مات إضافية هناأعاله، يرجى تقديم معلو) 2(أو ) 1(إذا اخترتم 

من المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني  8وقد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلجابتكم على السؤال 
 :الخامس

( ) 

 

  أو تقدير القيم/تقييم و - 3
لعلمية والتعليمية أو تقديرا للقيم المتأصلة واإليكولوجية والوراثية واالجتماعية االقتصادية وا/هل أجرى بلدكم تقييما و

  والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته؟
  ) (لم يبدأ بعد   )1(
  ( )التقديرات /أجريت بعض التقييمات  )2(
  ( )تقديرات شاملة /أجريت تقييمات  )3(
  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 

من المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني  8مرجعية، حسب الحالة، إلجابتكم على السؤال قد ترغبون في تقديم إشارات 
من المبادئ التوجيهية  10من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، تحت السؤال  2الخامس، أو بشأن تقريركم عن تحقيق الهدف 

  :للتقرير الوطني الخامس
( )  
  وجي على المستوى المحلياإلبالغ عن النفقات الحالية للتنوع البيول - 4
  .يرجى اإلشارة إلى الدعم المالي السنوي المقدم إلى األنشطة المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في بلدكم  1- 4

المنفقة حاليا أو في الماضي القريب، قبل تنفيذ أنشطة إضافية لحشد يرجى اإلشارة إلى المبلغ اإلجمالي للموارد المالية 
عالية، متوسطة، منخفضة؛ أو بدال من ذلك تقديم (يضا تقديم تقدير لمستوى الثقة لديكم في المبلغ التقديري ويرجى أ. الموارد

ويرجى تغطية أكبر قدر ممكن من المصادر مع الحرص على تقديم على األقل بنود ميزانية ). مجموعة من التقديرات
أدناه لإلشارة إلى المصادر  2- 4ويرجى استخدام الجدول . الحكومة المركزية المرتبطة بشكل مباشر بالتنوع البيولوجي

  .وفئات النفقات التي تم تغطيتها
وفي حالة عدم إتاحة بيانات سنوية محددة، يمكن تقديم أفضل تقدير لمتوسط . وإن أمكن، يرجى تقديم البيانات لعدة سنوات

  .عدة سنوات
ويمية، يرجى استخدام السنة التقويمية التي بدأت فيها السنة المالية وإذا كانت السنة المالية لديكم ال تتطابق مع السنة التق

  .لديكم
ونظرا ألن هذا السؤال يرتبط تحديدا بالنفقات المحلية، يرجى عدم إدراج أي تمويل مقدم إلى بلدان أخرى ولكن يرجى 

  .إدراج النفقات التي تم تمويلها من المصادر الدولية



UNEP/CBD/COP/12/29 
Page 31 
 

  
 :العملة

 الثقة العامة يةالنفقات المحل السنة

2006   

××20   

××20   

××20   

××20   

    المتوسط

  
  :معلومات عن المصادر والفئات  2- 4

وبالنسبة . بوضع عالمة على الخانات المالئمةأعاله،  1- 4يرجى اإلشارة إلى المصادر والفئات المشمولة في الفقرة 
 .يةللمصادر والفئات غير المشمولة، يرجى ترك الخانات خال

ضع عالمة على (تشمل األعداد أعاله 
 ):الخانات المالئمة

النفقات المرتبطة بشكل مباشر بالتنوع 
 )1(البيولوجي 

النفقات المرتبطة بشكل غير مباشر 
 )1(بالتنوع البيولوجي 

   المركزية –الميزانيات الحكومية ) 2(

على  –الميزانيات الحكومية ) 2(
 المقاطعة/مستوى الوالية

  

 –الميزانيات الحكومية ) 2(
 البلدية/المحلية

  

   األموال من خارج الميزانية) 3(

   السوق/القطاع الخاص) 4(

منظمات غير (مصادر أخرى ) 5(
 )حكومية ومؤسسات وأوساط أكاديمية

  

العمل الجماعي للمجتمعات ) 6(
 األصلية والمحلية

  

 ( )لبياناتبما فى ذلك مصدر ا:معلومات منهجية إضافية) 7(
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  :توضيحات إضافية
ال يشمل التمويل للتنوع البيولوجي التمويل الموجه لإلجراءات المباشرة لحماية التنوع البيولوجي فحسب بل أيضا  )1(

للنهوض بالمبادرات الصديقة ) مثال الزراعة، والحراجة، والسياحة(التمويل المرتبط باإلجراءات عبر مختلف القطاعات 
النُهج القائمة على النظم اإليكولوجية للتخفيف من تغير المناخ (وجي التي تنطوي على أهداف أساسية أخرى للتنوع البيول
ويرجى وضع عالمة على اإلطار المالئم إذا كانت األعداد المقدمة تشمل الموارد المرتبطة بشكل مباشر أو ). والتكيف معه

  .غير مباشر بالتنوع البيولوجي
الحكومات أو الوكاالت الحكومية لمعالجة المسائل المتعلقة  التي تنفقهاالحكومية األموال العامة  تشمل الميزانيات )2(

ونشجعكم على إدراج معلومات من جميع مستويات الحكومة ذات الصلة ولكن . بالتنوع البيولوجي على المستوى المحلي
ترتبط بمختلف المستويات الحكومية، يرجى التأكد من أن  وعند تقديم معلومات. تقديم معلومات الميزانية المركزية كحد أدنى

  .األموال المحولة بين مختلف مستويات الحكومة تم حسابها مرة واحدة فقط
  .ونظرا ألن التركيز منصب على النفقات، ينبغي إدراج الدعم المتعلق بالميزانية المتلقي من التدفقات الدولية

ة النفقات المرتبطة بالمشاريع الممولة من المساعدة اإلنمائية الرسمية أو التدفقات تشمل النفقات من خارج الميزاني )3(
  .الرسمية األخرى

  .القطاع الخاص يشمل الشركات الخاصة )4(
وتشمل المنظمات غير . تمثل المصادر األخرى التمويل الذي ال يعتبر من القطاع العام أو من الشركات الخاصة )5(

تي ال تستهدف الربح وتمثل مجموعات رئيسية وال تشكل منظمات قانونية تعمل بشكل مستقل عن الحكومية المنظمات ال
والمؤسسات هي المنظمات التي ال تستهدف الربح والتي تتبرع في العادة بأموال أو تقدم الدعم إلى منظمات . الحكومة

اديمية إلى جميع المؤسسات الرامية إلى مواصلة وتشير األوساط األك. أو تقدم مباشرة التمويل ألغراضها الخيرية/أخرى، و
ويتمثل القاسم المشترك بين هذه األنواع الثالثة من المنظمات في . تطوير المعارف، بما في ذلك مؤسسات التعليم والبحوث

  .طابعها الذي ال يستهدف الربح
نحو حفظ التنوع البيولوجي يمكن اإلبالغ هنا عن مساهمة العمل الجماعي للمجتمعات األصلية والمحلية  )6(

فمثال، اإلطار المفاهيمي . بحيث يتم قياسها والتعبير عنها بشكل مالئم في صورة نقديةواالستخدام المألوف المستدام، 
والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي، يقترح إجراء تحويل للمساحة الكلية لألراضي التي 

ات المحلية إلى ما يعادلها من أموال عامة منفقة على حفظ مساحة معادلة داخل المناطق المحمية في تحفظها المجتمع
  .أدناه 3- 4انظر أيضا السؤال . الحكومة

يرجى تقديم معلومات عن المنهجيات المستخدمة لتقدير هذا األرقام، السيما تلك المتعلقة بالنفقات المرتبطة بشكل  )7(
ويقدم دليل تمويل التنوع البيولوجي . لبيولوجي وتلك المدرجة خارج ميزانيات الحكومات المركزيةغير مباشر بالتنوع ا

(BIOFIN) وخالل عملية اإلبالغ السابقة بموجب إطار اإلبالغ األولي، أشارت األطراف إلى منهجيات . إرشادات منهجية
بيئة، في إطار نظامها للمحاسبة البيئية االقتصادية استعراض النفقات العامة، وأشارت أيضا إلى حسابات نفقات حماية ال

(EEA) . وينطوي إحدى منهجيات تقدير النفقات دون الوطنية على حساب نسبة النفقات المرتبطة بالتنوع البيولوجي
لمجموعة فرعية مختارة من حكومات المقاطعات أو البلديات، والعمل في وقت الحق على تطبيق هذه النسبة على مجموع 

  .يزانيات الحكومات دون الوطنيةم
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  دور العمل الجماعي والنُهج غير السوقية  3- 4
هل قام بلدك بتقدير دور العمل الجماعي، بما في ذلك من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، والنُهج غير   1- 3- 4

  السوقية لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف االتفاقية؟
  ( )هذا التقدير ليس ضروريا   )1(
  ( )لم يبدأ بعد   )2(
  ( )أجريت بعض التقديرات   )3(
  ( )أجريت تقديرات شاملة   )4(
  .أدناه 2-3- 4تحت السؤال  أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية) 4(أو ) 3(إذا اخترتم 

يم لثقتكم ويرجى أيضا تقديم تقي. يرجى تقديم معلومات إضافية عن تقديركم لدور العمل الجماعي التي نفذها بلدكم  2- 3- 4
  .وإن أمكن، قدم بيانات لعدة سنوات). عالية، متوسطة، منخفضة؛ أو قدم بدال من ذلك مجموعة من التقديرات(في التقدير 

  :):1(وحدة القياس 
 

 الثقة العامة )1(المساهمة  السنة

××20   

××20   

××20   

××20   

××20   

    المتوسط

  :معلومات منهجية
  : ( )جية المستخدمة لتقدير دور العمل الجماعي والنُهج غير السوقيةحسب الحالة، المنه

  ( )اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي؛ 
  ): ( )يرجى التحديد(إجراءات أخرى 

مصادر  بشأنالمنهجيات، و بما في ذلك الخبرات والدروس المستفادة في تطبيقتعليقات أخرى، / مالحظات منهجية 
  : ( )البيانات

  :توضيحات إضافية
مثال، اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة . يرجى تقديم وحدة القياس المختارة في إطار المنهجية التي تتبعها )1(

لتي تحفظها العمل العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي يقترح استخدام، وسائل منها، المساحة الكلية لألراضي ا
 .الجماعي داخل المجتمعات األصلية والمحلية، باعتبارها مؤشرا كميا
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  اإلبالغ عن احتياجات التمويل والفجوات واألولويات - 5
مثال، استنادا إلى استراتيجياتكم وخطط عملكم الوطنية للتنوع (يرجى اإلشارة إلى احتياجاتكم السنوية التقديرية من التمويل 

ويرجى اإلشارة إلى اإلجراءات . واحسب فجوات التمويل عن طريق طرح الموارد التقديرية المتاحة) المنقحة البيولوجي
  .الخاصة بالتمويل حسب األولوية

ويرجى ترك الصفوف خالية إذا لم تكن هناك حاجة لذلك أو إذا لم . يرجى البدء بالسنة األنسب ألغراض التخطيط لديكم
  .ن ذلكيكن من الممكن اإلبالغ ع

 :العملة

االحتياجات من ) 1( السنة
 التمويل

فجوات التمويل ) 3( الموارد التقديرية المتاحة) 2(
 التقديرية

إجراءات التمويل ) 4(
 حسب األولوية

2014      
2015     
2016     
2017     
2018     
2019     
2020     

 ( )البياناتبما فى ذلك مصدر : تعليقات أخرى/ مالحظات منهجية 

  توضيحات إضافية
وقد . يمكن حساب احتياجات التمويل استنادا إلى االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المنقحة )1(

ترغبون في زيادة التمييز بين االستثمارات التي تتم مرة واحدة والنفقات المتكررة، وحساب متطلبات الموارد السنوية بناء 
  .على ذلك

بالنسبة لتقدير مدى توافر الموارد في المستقبل، قد ترغبون في إجراء استقراءات للرقم المتوسط المقدم في السؤال  )2(
ولدى إجراء هذه االستقراءات، يرجى عدم إدراج األنشطة اإلضافية لحشد الموارد التي تم تنفيذها بالفعل، أو . أعاله 1- 4

  15.لوطنية لديكمالمقرر تنفيذها، عمال للخطة المالية ا
  ).1(من ) 2(قم بتقدير فجوة التمويل عن طريق طرح  )3(
يرجى اإلشارة إلى اإلجراءات، مثال من بين تلك المشمولة في االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع  )4(

  .البيولوجي المنقحة، وذلك للتمويل حسب األولويات
  خطط التمويل الوطنية - 6

لديكم، حسب  المقررعن خطة التمويل لديكم، مع اإلشارة، في الجدول أدناه، إلى حشد الموارد يرجى تقديم موجز قصير 
  .لكل مصدر نحو فجوة التمويل المحددة لديكم المقررةالمصدر، والمساهمات 

                                                           
ار اإلبالغ الموجودة على اإلنترنت أداة إلجراء استقراءات بسيطة باستخدام الزيادات في النسب يمكن أن تقدم نسخة إط  15

  .المئوية، حيث يمكن اختيار النقاط المئوية بحرية، وسيتم إدراج األرقام الناتجة  تلقائيا
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  .يرجى إضافة صفوف أخرى إلى الجدول عند الضرورة
دة خالية في حالة عدم الحاجة إليها أو إن لم يكن من واترك األعم. يرجى البدء بالسنة األنسب ألغراض التخطيط لديكم

  .الممكن بعد اإلبالغ عنها
  :العملة

 2020 2019 2018 2017 2016 2015  2014 السنة

        فجوة التمويل المتوقعة) 1(

المصادر المحلية ) 2(
 )المجموع(

       

        1المصدر 

        2المصدر 

        3المصدر 

دفقات الدولية الت) 3(
 )المجموع(

       

        المصدر أ

        المصدر ب

         المصدر ج

        الفجوة المتبقية) 4(

 ( )بما فى ذلك  مصدر البيانات : تعليقات إضافية/ معلومات منهجية 

  توضيحات إضافية
  5.16 تحت السؤال) 3(يمكن الحصول على فجوة التمويل المتوقعة من العمود  )1(
وقد ترغبون في تحديد آخر للمصادر المقررة . نحو فجوة التمويل المحددة من المصادر المحلية المقررةالمساهمة  )2(

وإضافة " المساحات المخصصة"وفي هذه الحالة، يرجى االستعاضة عن . التي ترغبون في حشدها ومساهمة كل منها
األموال  )2(المخصصات الحكومية اإلضافية؛   )1: (الممكنة وقد تشمل المصادر المحلية. صفوف أكثر عند الضرورة

األموال ) 3(المخصصة من اإلصالحات المالية البيئية، بما في ذلك األشكال الجديدة للضرائب البيئية أو هياكل الرسوم؛ 
ف آليات تمويل مختل) 4(المخصصة من إلغاء الحوافز الضارة أو إزالتها تدريجيا أو إصالحها، بما في ذلك اإلعانات؛ 

التنوع البيولوجي مثل المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، والتعويضات، وأسواق المنتجات الخضراء، والشراكات 
وحشد العمل الجماعي للمجتمعات األصلية والمحلية؛ وما إلى ) 5(المتعلقة بالتنوع البيولوجي وقطاع األعمال وغير ذلك؛ 

  .ذلك
  .12/3لموسة الممكنة لحشد الموارد المحلية في المرفق الرابع بالمقرر وترد اإلجراءات الم

                                                           
  .يمكن لنسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت أن ترحل األرقام ذات الصلة تلقائيا  16
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وقد ترغبون في تحديد آخر للمصادر . نحو فجوة التمويل المحددة من المصادر الدولية المقررةالمساهمة  )3(
ف أكثر عند وإضافة صفو" المساحات المخصصة"وفي هذه الحالة، يرجى االستعاضة عن . والمساهمة المتوقعة لكل منها

التدفقات الرسمية األخرى الثنائية ومتعدة األطراف؛ /المساعدة اإلنمائية الرسمية )1: (وقد تشمل المصادر الممكنة. الضرورة
 الغابات وإدارتها على الحفاظ ودورمبادرة خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية ) 2(

واالتفاقات المتعلقة ) 3(أو المبادرات المشابهة؛  )(+REDDالنامية  البلدان في الغابات في الكربون خزونم وتعزيز المستدامة
  .بالحصول وتقاسم المنافع، وما إلى ذلك

  17).1(من ) 2(و) 3(تقاس الفجوة المتبقية بطرح  )4(
، والمؤسسات واألوساط هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية - 7

  ؟2020- 2011األكاديمية على تقديم الدعم المحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ال  )1(
 اتخذت بعض التدابير  )2(

  اتخذت إجراءات شاملة  )3(
  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 

في المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني  8حسب االقتضاء، إلى إجابتكم على السؤال  قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية،
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تحت  19و 18و 16و 4و 3و 2و 1الخامس، أو بشأن تقريركم عن تحقيق األهداف 

  :من المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الخامس 10السؤال 
( )  
  ة لتحقيق األهدافتوافر الموارد المالي  - 8

  .يرجى وضع عالمة على األطر المالئمة
  :هل لدى بلدكم موارد مالية كافية

 ال؛( ) نعم؛ ( ) لإلبالغ عن النفقات المحلية للتنوع البيولوجي؟   )1(

 ال؛( ) نعم؛ ( ) لإلبالغ عن احتياجات التمويل، والفجوات، واألولويات؟   )2(

  ال؛( ) نعم؛ ( ) لتنوع البيولوجي؟ إلعداد الخطط المالية الوطنية ل  )2(
  2020اإلبالغ عن التقدم المحرز نحو عام   –ثالثا 

  2020.18يقدم هذا القسم إطارا لإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ األهداف المالية حتى عام 
  تحديد الجهات المجيبة

 :يرجى استيفاء الجدول التالي

                                                           
  .يمكن أن تقوم نسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت بهذا الحساب تلقائيا  17
  .12/3من المقرر  26وفقا للفقرة  بالتالزم مع التقارير الوطنية السادسة،هذا القسم  عنسيتم اإلبالغ   18
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 :اسم الجهة المجيبة :البلد

هة التي يتم استيفاء الجدول نيابة يرجى تحديد الج
 :عنها

  نقطة االتصال الوطنية  ¨
 نقطة االتصال المعنية بحشد الموارد  ¨

 :يرجى تحديد ذلك. جهات أخرى  ¨

  :اسم الجهة المجيبة واإلدارة التي تعمل فيها

  :منظمة الجهة المجيبة

  :عنوان البريد اإللكتروني

   :رقم الهاتف

  :ديم اإلطار المستوفىتاريخ االستيفاء وتق

 رصد التقدم المحرز في حشد التدفقات المالية الدولية   - 1

يرجى اإلشارة إلى مبلغ الموارد المقدمة من بلدكم دعما للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، السيما أقل البلدان  1- 1
  .داتها بمراحل انتقاليةنموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان التي تمر اقتصا

ويرجى اإلشارة . ويرجى اإلشارة، حسب الحالة، إلى مبلغ الموارد المالية المقدمة حسب المصدر وكذلك المبلغ اإلجمالي
  .مستوى الثقة لديكم في المبالغ التقديرية أو، بدال من ذلك، تقديم مجموعة من التقديراتأيضا إلى 

يتها للمقارنة، يرجى التأكد، قدر اإلمكان، من تطبيق نفس المنهجية مثل المنهجية تحت ومن أجل ضمان اتساق البيانات وقابل
 .من القسم األول أعاله 1-1السؤال 

 :العملة

المساعدة اإلنمائية الرسمية  السنة
)1( 

 )4(المجموع  )3(تدفقات أخرى  )2(تدفقات رسمية أخرى 

2016     
2017     
2018     
2019     

  :منهجية معلومات
  متعددة األطراف( ) الثنائية؛ : ( ) المساعدة اإلنمائية الرسمية تشمل) 4(
  صرف األموال( ) التعهدات : ( ) التدفقات الرسمية األخرى/المساعدة اإلنمائية الرسمية) 5(
مرتبطة بشكل غير ال( ) المرتبطة بشكل مباشر؛ : ( ) التدفقات الرسمية األخرى تشمل/المساعدة اإلنمائية الرسمية) 6(

  مباشر
  المرتبطة بشكل غير مباشر( ) المرتبطة بشكل مباشر؛ : ( ) تشمل التدفقات األخرى

للجنة المساعدة اإلنمائية في " عالمات ريو" : ( )حسب الحالة، المنهجية المستخدمة لتحديد تدفقات الموارد الرسمية) 7(
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 ): ( ).يرجى تحديد ذلك(موارد أخرى  ( )؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

حسب الحالة، المعامل المستخدم لتدفقات الموارد، المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، عند حساب األعداد ) 8(
  ( )%اإلجمالية 

  ):يرجى اإلشارة إلى عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط) (9(
  ( ) :المساعدة اإلنمائية الرسمية
  : ( )التدفقات الرسمية األخرى

 : ( )تدفقات أخرى

 : ( )تعليقات أخرى/ مالحظات منهجية ) 10(

  :توضيحات إضافية
تشير المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى تدفقات التمويل الرسمي التي تتم بغرض تعزيز التنمية االقتصادية ورفاهية  )1(

باستخدام (في المائة على األقل  25ذات طابع تساهلي مع عنصر للمنح بنسبة  البلدان النامية كهدف رئيسي، والتي تعتبر
  ).في المائة 10معدل خصم ثابت بنسبة 

وفي حالة تقديم الموارد أو تلقيها لدعم الميزانية العامة بدال من األنشطة المحددة، يمكن حساب تقديرات الموارد 
  .صة ميزانية البلدان المتلقية المخصصة لهذه األنشطةالمتلقاة ألغراض التنوع البيولوجي من ح/المقدمة

وتشير التدفقات الرسمية األخرى إلى المعامالت بواسطة القطاع الرسمى مع البلدان المدرجة فى قائمة البلدان  )2(
نها غير المستفيدة من المعونات التى  لم تستوف شروط التأهل للمساعدات اإلنمائية الرسمية أو المعونة الرسمية إما أل

فى المائة من التمويل العام من غير المساعدات  25مستهدفة  بالدرجة األولى للتنمية أوأن لديها عنصر منحة يقل عن 
اإلنمائية الرسمية ، أى المعامالت بواسطة القطاع الرسمى مع  البلدان المدرجة فى قائمة البلدان المستفيدة من المعونات 

  .لمساعدات اإلنمائية الرسميةالتى لم تستوف شروط التأهل ل
" أى من خالل " غير المانحة" وألغراض إطار اإلبالغ هذا ، تدرج العلومات عن الموارد التى تقدمها البلدان أألخرى 

  فى هذا العمود حسب اإلقتضاء" التعاون بين بلدان الجنوب
عن المنظمات غير الحكومية،  إلى الموارد المحشودة من القطاع الخاص فضال" التدفقات األخرى"تشير  )3(

انظر أيضا السؤال . وفي حالة عدم وجود بيانات موثوقة، يرجى ترك هذا الصف خاليا. والمؤسسات واألوساط األكاديمية
1 -2.  
وتشير المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية . تكون المساعدة اإلنمائية الرسمية ثنائية أو متعددة األطراف يمكن أن )4(

وتشير المساعدة اإلنمائية . اهمات الوكاالت الحكومية المانحة، على جميع المستويات، المقدمة إلى البلدان الناميةإلى مس
الرسمية متعددة األطراف إلى األموال المقدمة من خالل المؤسسات المالية الدولية مثل مرفق البيئة العالمية، والبنك الدولي 

  .في القسم األول 1- 1الفئات التي استعملتوها في استكمال السؤال  ويرجى إدراج. وصناديق وبرامج األمم
التدفقات الرسمية /يمكنكم اإلبالغ عن التعهدات أو المصروفات الفعلية المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية )5(

 .في القسم األول أعاله 1- 1ويرجى استخدام نفس الفئة المستخدمة في السؤال . األخرى

ل التمويل للتنوع البيولوجي تمويل اإلجراءات المباشرة لحماية التنوع البيولوجي فحسب بل أيضا التمويل ال يشم )6(
من أجل النهوض بالمبادرات الصديقة ) مثال الزراعة، والحراجة، والسياحة(المرتبط باإلجراءات عبر مختلف القطاعات 

ال، النُهج القائمة على النظم اإليكولوجية للتخفيف من تغير مث(للتنوع البيولوجي التي تنطوي على أغراض أساسية أخرى 
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ويرجى وضع عالمة على اإلطار المالئم إذا كانت األعداد المقدمة تشمل الموارد المرتبطة بشكل ). المناخ والتكيف معه
  .قسم األول أعالهفي ال 1- 1ويرجى استخدام نفس الفئة المستخدمة في السؤال . مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي

خالل عملية اإلبالغ السابقة في إطار اإلبالغ األولي، استخدم العديد من األطراف األعضاء في لجنة المساعدة  )7(
نظام اإلبالغ عن عدة بيانات في إطار قا" منهجية عالمات ريو" منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادياإلنمائية في 
، وذلك لإلبالغ عن المساعدة اإلنمائية الرسمية المرتبطة بشكل تعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة الاالئتمان في 

ويرجى اإلشارة إلى "). الهامة"العالمة (وبشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي ") الرئيسية"العالمة (مباشر بالتنوع البيولوجي 
 .ديم توضيح موجز عن المنهجية المستخدمةاستخدامكم لهذه المنهجية، وإذا لم يكن، يرجى تق

في حالة تقديم مبلغ إجمالي يشمل الموارد المرتبطة بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي، يرجى اإلشارة إلى   )8(
ويرجى استخدام نفس المعامل . المعامل المستخدم لجمع المبالغ المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالتنوع البيولوجي

  .في القسم األول أعاله 1-1في السؤال  المستخدم
  )عالية، متوسطة، منخفضة(مستويات الثقة ) متوسط(يرجى تقديم  )9(
  .يمكنكم تقديم أي مالحظات منهجية أو تعليقات أخرى هنا  )10(
هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط   2- 1

  ؟2020- 2011يمية على تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي األكاد
  ال  )1(
 اتخذت بعض التدابير  )2(

  اتخذت تدابير شاملة  )3(
  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 

الصلة من تقريركم الوطني السادس عن التقدم الذي  قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلى األقسام ذات
  19 :19و 18و 16و 4و 3و 2و 1احرزتموه في تحقيق األهداف 

( )  
  
  إدراج التنوع البيولوجي في األولويات والخطط  - 2
  هل أدرج بلدكم التنوع البيولوجي في األولويات الوطنية أو الخطط اإلنمائية؟  1- 2

 ( )لم يبدأ بعد   )1(

 ( )بعض اإلدراج تحقيق   )2(

  ( )اإلدراج الشامل   )3(
  

  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 2(أو ) 1(إذا اخترتم 

                                                           
  .12/3 من المقرر 28و  26الفقرتين  سينعكس ذلك في المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس بما يتماشى مع  19
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 20:إلى األقسام ذات الصلة من تقريركم الوطني السادسقد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، 

( )  
 

  أو تقدير القيم/تقييم و - 3
را للقيم المتأصلة واإليكولوجية والوراثية واالجتماعية االقتصادية والعلمية والتعليمية أو تقدي/هل أجرى بلدكم تقييما و

  والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته؟
  ) (لم يبدأ بعد   )1(
  ( )التقديرات /أجريت بعض التقييمات  )2(
  ( )تقديرات شاملة /أجريت تقييمات  )3(
  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 

قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلى األقسام ذات الصلة من تقريركم الوطني السادس عن التقدم الذي 
  21:من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2الهدف  أحرزتموه في تحقيق

  دور العمل الجماعي والنُهج غير السوقية  - 4
ام بلدكم بتقييم دور العمل الجماعي، بما في ذلك من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، والنُهج غير هل ق  1- 4

  السوقية لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف االتفاقية؟
  ( )هذا التقييم ليس ضروريا   )1(
  ( )لم يبدأ بعد   )2(
  ( )أجريت بعض التقييمات   )3(
  ( )أجريت تقييمات شاملة   )4(

  .أدناه 2- 4تحت السؤال  أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية) 4(أو ) 3(اخترتم إذا 
ويرجى أيضا تقديم تقييم لثقتكم . يرجى تقديم معلومات عن التقييم الكمي لدور العمل الجماعي التي أجراها بلدكم  2- 4

 .وإن أمكن، قدم بيانات لعدة سنوات ).عالية، متوسطة، منخفضة؛ أو قدم بدال من ذلك مجموعة من التقديرات(في التقدير 

  :):1(وحدة القياس 
 

 الثقة العامة )1(المساهمة  السنة

××20   

××20   

××20   

                                                           
  .12/3من المقرر  28و  26الفقرتين  سينعكس ذلك في المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس بما يتماشى مع  20
  .12/3من المقرر  28و  26الفقرتين  سينعكس ذلك في المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس بما يتماشى مع  21
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××20   

××20   

    المتوسط

  :معلومات منهجية
  : ( ) حسب الحالة، المنهجية المستخدمة لتقييم دور العمل الجماعي والنُهج غير السوقية

  ( ) منهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي؛ اإلطار المفاهيمي وال
  ): ( ).يرجى التحديد(إجراءات أخرى 

 ( )بما ذلك مصدر البيانات :تعليقات أخرى/ مالحظات منهجية 

  :توضيحات إضافية
جي يقترح استخدام مثال، اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولو )1(

  .المساحة الكلية لألراضي التي يحفظها العمل الجماعي داخل المجتمعات األصلية والمحلية
  اإلبالغ عن التقدم المحرز في حشد الموارد - 5
في بلدكم، حسب المصدر، والمساهمة الفعلية لكل  المحققيرجى اإلشارة، في الجدول أدناه، إلى حشد الموارد   1- 5

  .ة التمويل المحددة لديكممصدر نحو فجو
  .في القسم األول أعاله 6يشير هذا السؤال إلى تنفيذ الخطة المالية الوطنية لديكم على النحو المنصوص عليه في السؤال 

 .يرجى إضافة صفوف أخرى في الجدول، حسب الضرورة

 :العملة

 2020 2019 2018 2017 2016  2015 السنة

       فجوة التمويل) 1(

       )المجموع(مصادر المحلية ال) 2(

       1المصدر 

       2المصدر 

       3المصدر 

       )المجموع(التدفقات الدولية ) 3(

       المصدر أ

       المصدر ب

        المصدر ج

       الفجوة المتبقية) 4(
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        هل تم تضييق الفجوة؟) 5(

 نعم، إلى حد كبير( ) إلى حد ما؛ ( ) نعم، ال؛ ( ) ة؟ هل تم تضييق الفجوة بدرجة شامل) 6(

 : ( )تعليقات إضافية/ معلومات منهجية 

 :توضيحات إضافية

وقد ترغبون في  22.من القسم األول 5تحت السؤال ) 3(يتم الحصول على فجوة التمويل المتوقعة من العمود  )1(
ذلك مثال، احتياجات منخفضة للتمويل ناتجة عن إلغاء أو إزالة أو تحديث التقديرات في ضوء المعلومات اإلضافية، بما في 

 .إصالح الحوافز الضارة

وقد ترغبون في تحديد أيضا المصادر . في فجوة التمويل المحددة بواسطة المصادر المحلية الفعليةالمساهمة  )2(
وإضافة صفوف " المساحات المخصصة"ن وفي هذه الحالة، يرجى االستعاضة ع. الفعلية التي تم حشدها ومساهمة كل منها

  .أكثر عند الضرورة
وقد ترغبون أيضا في تحديد المصادر الفعلية . في فجوة التمويل المحددة بواسطة المصادر الدولية الفعليةالمساهمة  )3(

أكثر  وإضافة صفوف" المساحات المخصصة"وفي هذه الحالة، يرجى االستعاضة عن . التي تم حشدها ومساهمة كل منها
  .عند الضرورة

  23).1(من ) 2(و ) 3(تقاس الفجوة المتبقية بطرح  )4(
 ).ال؛ نعم، إلى حد ما؛ نعم، إلى حد كبير(عن تضييق الفجوة في السنة المعنية  كميرجى تقديم تقييم )5(

  .ئمةيرجى تقديم تقييمكم الشامل عن تضييق فجوة التمويل، من خالل وضع عالمة في إحدى الخانات المال )6(
هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط األكاديمية على  2- 5

  ؟2020-2011توفير الدعم المحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ال  )1(
 اتخذت بعض التدابير  )2(

 اتخذت تدابير شاملة  )3(

  .أعاله، يرجى تقديم معلومات إضافية هنا) 3(أو ) 2(إذا اخترتم 
قد ترغبون في تقديم إشارات مرجعية، حسب الحالة، إلى األقسام ذات الصلة من تقريركم الوطني السادس عن التقدم الذي 

 24:من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 19و  18و  16و  4و  3و  2و  1األهداف  احرزتموه في تحقيق

( )  

                                                           
  .وجودة على االنترنت أن ترحل األرقام ذات الصلة تلقائيايمكن لنسخة إطار اإلبالغ الم  22
  .يمكن أن تقوم نسخة إطار اإلبالغ الموجودة على االنترنت بهذا الحساب تلقائيا  23
  .12/3من المقرر  28و  26الفقرتين  سينعكس ذلك في المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس بما يتماشى مع  24
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  تذييل
  شطةتصنيفات األن

  :فيما يلي قائمة إرشادية للتصنيفات الممكنة لألنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي
من أجل تقييم وحشد الموارد لتحقيق أهداف أيشي  (BIOFIN)دليل تمويل التنوع البيولوجي : تحول تمويل التنوع البيولوجي

  .التذييالن طاء وياء. البيولوجيللتنوع البيولوجي ولتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
en.pdf-biofin-workbook-04-2014-04/other/rmws-2014-http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmws  

إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن . اقية التنوع البيولوجيالمعونة التي تستهدف أهداف اتف
  http://www.oecd.org/dac/stats/46782010.pdf: عالمات ريو

، "الموارد الطبيعية" -  EuropeAid E6 Unitدتها مذكرة إعالمية أع. االتفاقات البيئية المتعددة األطراف وعالمات ريو
  2010أيلول /سبتمبر

http://capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/15/01/2014_-
_1445/eu_the_multilateral_environmental_agreeementsand_the_rio_markers_en.pdf 

  
  المرفق الثالث
  آليات تمويل التنوع البيولوجي في المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات

. تنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجيالفرص والمخاطر في االعتبار عند اختيار وتصميم ومن كل ينبغي أن تؤخذ  - 1
عناصر التنوع البيولوجي، فضال مختلف آلثار المحتملة آلليات تمويل التنوع البيولوجي على ويتعين إجراء معالجة فعالة ل

 هتمامويجب اال 25.وفقا للتشريعات الوطنيةها، عن آثارها المحتملة على حقوق المجتمعات األصلية والمحلية وسبل عيش
آلثار على المجتمعات األصلية والمحلية وكذلك المرأة، ومشاركتها الفعالة في اختيار وتصميم وتنفيذ آليات باخاص ل بشك

 . ومساهمة تلك المجتمعات والنساء في ذلك تمويل التنوع البيولوجي

ب اآلثار السلبية ويمكن أن تساعد الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي على تعزيز اآلثار اإليجابية وتجن - 2
  . غير المقصودة على التنوع البيولوجي وسبل العيش أو تخفيف من حدتها

اختيار وتصميم وتنفيذ  أثناءضمانات  إعداداألطراف وأصحاب المصلحة، عند و. هذه المبادئ التوجيهية طوعيةو - 3
ودة آلليات تمويل التنوع البيولوجي آليات تمويل التنوع البيولوجي، بهدف تجنب أو تخفيف بشكل فعال اآلثار غير المقص

  : ما يليقد ترغب في مراعاة  ،اأقصى قدر من الفرص المتاحة لهواالستفادة ب
سبل العيش المحلية والمرونة، فضال عن في النظم اإليكولوجية وظائف دور التنوع البيولوجي وبينبغي االعتراف   )أ(

  يم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي؛في اختيار وتصم ،للتنوع البيولوجي المتأصلةالقيم 
أو أصحاب المصلحة في آليات تمويل التنوع البيولوجي /حقوق ومسؤوليات الجهات الفاعلة وينبغي تعريف   )ب(

ما جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك لبمشاركة فعالة وبطريقة عادلة ومنصفة، ، على المستوى الوطني، وبعناية
، مع مراعاة االتفاقية المتعلقة بالتنوع [ والمحلية ةاألصليالمجتمعات  ومشاركةوافقة المسبقة عن علم أو موافقة الميتعلق ب

إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب البيولوجي ومقرراتها وإرشاداتها ومبادئها ذات الصلة، وحسب االقتضاء، 
  26األصلية؛

                                                           
 .لدان تعترف بحق األرض أمنا في تشريعها الوطني في سياق التنمية المستدامةمع مالحظة أن بعض الب  25
 .61/295قرار الجمعية العامة   26

http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmws
http://www.oecd.org/dac/stats/46782010.pdf
http://capacity4dev.ec.europa.eu/system/files/file/15/01/2014_


UNEP/CBD/COP/12/29 
Page 44 
 

 بما يتفق مع، وأن تُعد الظروف المحلية علىويل التنوع البيولوجي يجب أن ترتكز الضمانات في آليات تم  )ج(
تأخذ في أن ، وواألولويات ات الوطنيةالتشريع، فضالً عن قطرية ذات الصلةالتي تؤيدها البلدان والعمليات العمليات ال

حسب التنوع البيولوجي، وفي إطار اتفاقية التي وضعت  الدولية ذات الصلةواإلرشادات  واإلعالنات االعتبار االتفاقات
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، وإعالن األمم االقتضاء، ضمن 

   ضمن غيرها؛المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، 
بما  للعمل وينبغي تنفيذها، أهمية قصوى حتى تكون الضمانات جاهزة فعالةالمالئمة والمؤسسية الطر تكتسي األ  )د(

  .الشفافية والمساءلة، فضال عن االمتثال للضمانات ذات الصلة ستكفل التنفيذ والتقييم التي في ذلك آليات
  مرفق الرابعال

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  20مقترحات إلجراءات ملموسة وفعالة لتنفيذ الهدف 
  وما يرتبط به من أهداف مالية

  ةمقدم  - أوال 
تقدم اإلجراءات الملموسة والفعالة المذكورة أدناه إطارا مرنا لألطراف والحكومات األخرى، فضال عن المنظمات  - 1

من أهداف أيشي  20والمبادرات ذات الصلة على جميع المستويات، بما في ذلك مؤسسات التمويل، من أجل تحقيق الهدف 
يعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، بهدف حشد موارد  للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من أهداف مالية لكي

وأهداف أيشي للتنوع  2020-2011مالية كافية ويمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
مر األطراف في المقرر وهي تكمل استراتيجية حشد الموارد التي اعتمدها مؤت. 2020البيولوجي المذكورة فيها بحلول عام 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما يرتبط  20باء عن طريق تحديد اإلجراءات الموجهة المطلوبة لتحقيق الهدف  9/11
 .به من أهداف مالية

من أهداف أيشي للتنوع  20ويحيط هذا المقترح علما أيضا بالروابط المهمة وأوجه التآزر المحتملة بين الهدف  - 2
، وبالتحديد غايتها االستراتيجية ألف، 2020-2011وعناصر أخرى في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  البيولوجي

الحكومة  قطاعات في جميعالتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي 
 27).من أهداف أيشي 4إلى  1األهداف ( والمجتمع

وإدراج هذه القيم في ) من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1الهدف (دة التوعية بقيم التنوع البيولوجي وتعتبر زيا - 3
، بما في ذلك الخطط لإلنتاج للتنمية واستراتيجيات الحد من الفقر وعمليات التخطيطستراتيجيات الوطنية والمحلية اال

                                                           
كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد المالية للتنفيذ ، 2020بحلول عام : 20الهدف   27

من جميع المصادر، وفقا للعملية الموحدة والمتفق عليها في استراتيجية  2020-2011 الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
  .ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها. حشد الموارد

 هحفظل اتخاذهاالخطوات التي يمكن بالبيولوجي، وعلى علم بقيم التنوع  الناس، يكون كحد أقصى 2020بحلول عام : 1الهدف 
  .واستخدامه على نحو مستدام

للتنمية والحد من الفقر ستراتيجيات الوطنية والمحلية قيم التنوع البيولوجي في االج مد، تُكحد أقصى 2020بحلول عام : 2الهدف 
  .ة ونظم اإلبالغوعمليات التخطيط ويجري إدماجها، حسب االقتضاء، في نظم الحسابات القومي

أو تعدل من  ، أو تزال تدريجياالضارة بالتنوع البيولوجي ،اإلعاناتالحوافز، بما فيها  لغى، تُكحد أقصى 2020بحلول عام : 3الهدف 
سجم ، بما يتمشى وينمستدامالطبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه وتوضع وتُ أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية،

  .االقتصادية الوطنية-مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية
قد اتخذت المصلحة على جميع المستويات  وقطاع األعمال وأصحابالحكومات تكون ، كحد أقصى 2020 عام حلولب: 4الهدف 

قيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام أو تكون قد نفذت خططاً من أجل تحخطط خطوات لتنفيذ 
 .اإليكولوجية المأمونةحدود نطاق ال الطبيعية فيالموارد 
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تبر ظروف تمكينية ضرورية للحشد الفعال للموارد من جميع ، تع)من أهداف أيشي 4و 2الهدفان (واالستهالك المستدامين 
 .المصادر

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على إمكانية كبيرة لخفض الضغوط السلبية على  3وينطوي تحقيق الهدف  - 4
ا أو إصالحها، ويمكن إللغاء الحوافز الضارة أو إزالته. التنوع البيولوجي فضال عن إمكانية حشد الموارد للتنوع البيولوجي

مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف  بما في ذلك اإلعانات، بطريقة تتسق وتنسجم
، أن يحشد موارد مهمة وبالتالي له أولوية عالمية عالية، بينما يمكن أن يسهم التطبيق االجتماعية واالقتصادية الوطنية

ات وأدوات تمويل التنوع البيولوجي، التي تعمل كحوافز لحفظ مكونات التنوع البيولوجي األوسع نطاقا لمختلف آلي
 .واستخدامها المستدام، يمكن أن تسهم أيضا بمساهمات مهمة

وبناء عليه، يحتمل أن يكون لترتيب أولوية اإلجراءات وتسلسلها عائدات عالية بصفة خاصة، مع األخذ في  - 5
 .والتسلسل يحتاج إلى مراعاة الظروف واألولويات الوطنيةالحسبان أن مثل هذا الترتيب 

  اإلجراءات والمؤشرات الممكنة  - ثانيا 
 إجراءات تمكينية عامة  - ألف 

 28.تنفيذ أحكام توافق آراء مونتيري بشأن حشد التمويل الدولي والمحلي حسبما يتعلق بالتنوع البيولوجي - 6

والوظائف، والسلع والخدمات التي يوفرها على جميع المستويات زيادة التوعية العامة بأهمية التنوع البيولوجي  - 7
 29:دعما لحشد الموارد

النظر في تطبيق اإلرشادات المقدمة في حزمة أدوات االتصال والتثقيف والتوعية العامة فضال عن   )أ(
  30.(CEPA)العمل في إطار برنامج العمل المتعلق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة 

  دفقات المالية الدوليةالت  - باء 
 المؤشرات

إجمالي التدفقات المالية الدولية، بالمبلغ وحيثما ينطبق األمر بالنسبة المئوية، للتمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي،  - 8
في السنة، من أجل تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، بطريقة تتجنب احتساب المبالغ أكثر من مرة، في المجموع وفي الفئات 

 31:التالية، ضمن جملة أمور

  ؛(ODA)المساعدة اإلنمائية الرسمية   )أ(
  التمويل العام بخالف المساعدة اإلنمائية الرسمية، بما في ذلك مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛  )ب(
  ؛المنظمات غير الحكوميةالقطاع الخاص، واألوساط األكاديمية، والمؤسسات، و  )ج(
التمويل من مرفق البيئة العالمية والبرامج المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المنظمات االتجاهات في   )د(

 .المتعددة األطراف األخرى

                                                           
28  http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf . 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد 

 .3تحت الغاية  6-3، الفقرة )باء، المرفق
 .8تحت الغاية  1-8، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   29
30  oolkit/2008/cepa/index.htmhttp://www.cbd.int/cepa/t    وhttp://www.cbd.int/cepa/  
 .7، الفقرة 10/3والمقرر ) باء، المرفق 9/11المقرر (من استراتيجية حشد الموارد   31

http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
http://www.cbd.int/cepa/t
http://www.cbd.int/cepa/
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عدد البلدان التي اتخذت تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات،  - 9
، وحجم التمويل 2020- 2011ستراتيجية للتنوع البيولوجي واألوساط األكاديمية على تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الخطة اال

 32.المولد

 اإلجراءات

دمج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية في االستراتيجيات  - 10
ة والمتعددة األطراف، بما في ذلك والبرامج واألولويات، بما في ذلك األولويات القطاعية واإلقليمية، للمنظمات المانحة الثنائي

نظام األمم المتحدة اإلنمائي، فضال عن المؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية، مع مراعاة إعالن باريس بشأن فعالية 
 33.المعونة وشراكة بوسان بشأن التعاون اإلنمائي الفعال

في الحاالت التي تحدد فيها األطراف من البلدان  زيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي، - 11
إطار عمل األمم ستراتيجيات اإلنمائية الوطنية، وستراتيجيات الحد من الفقر، واالاالنامية التنوع البيولوجي كأولوية في 

وخطط  تستراتيجياستراتيجيات المساعدة اإلنمائية األخرى ووفقا لألولويات المحددة في االا، واإلنمائية المتحدة للمساعدة
 34.العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

التعاون فيما بين بلدان الجنوب باعتباره عنصرا مكمال للتعاون بين الشمال والجنوب من أجل  زيادةتحديد وتفعيل و - 12
 35.تعزيز التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي والمالي

د االقتضاء، لتنفيذ أو االنضمام إلى، بروتوكول ناغويا بشأن اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية أو تدابير السياسات، عن - 13
 36.الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية أو تدابير السياسات، عند االقتضاء، لتشجيع القطاع الخاص وكذلك المنظمات غير  - 14
سسـات، واألوساط األكاديمية على تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجيـة للتنوع البيولوجي الحكومية، والمؤ

2011 -2020:37 

تشجيع القطاع الخاص على النظر في المعايير المتعلقة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط به من وظائف   )أ(
سل اإلمدادات الدولية وفقا لالتفاقية وااللتزامات الدولية وخدمات النظم اإليكولوجية ونشرها في قرارت مشترياته عبر سال

بناء القدرات، وال  واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالالظروف الخاصة  مراعاة، مع األخرى ذات الصلة
  ؛سيما في البلدان النامية

وساط األكاديمية على تشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، واأل  )ب(
المشاركة في حشد الموارد من أجل التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية من خالل التمويل الدولي 

  للمشروعات ووسائل طوعية أخرى؛
جي، النظر في إنشاء إعفاءات ضريبية أو خصم ضريبي للمنح أو األنشطة الدولية المتعلقة بالتنوع البيولو  )ج(

  وتشجيع القروض بشروط تفضيلية لألنشطة الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

                                                           
عضوية المخصص الستعراض تنفيذ الصادرة عن الفريق العامل المفتوح ال 5/10التوصية من  2المرفق الثاني، الفقرة انظر   32

  .االتفاقية
  .5تحت الغاية  3- 5و 1-5، الفقرتان )باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   33
  .3تحت الغاية  2-3، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   34
  .6تحت الغاية  2-6الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   35
  .7تحت الغاية  2- 7و 1-7، الفقرتان )باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   36
  .3تحت الغاية  4-3والفقرة  2تحت الغاية  6-2، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   37
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تشجيع األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها على مراعاة  - 15
 38.مناخ وفي وضع الضمانات البيئيةالتنوع البيولوجي بوصفه منفعة مشتركة في معايير آليات التمويل المتعلقة بتغير ال

استكشاف إمكانية إدراج التنوع البيولوجي في مبادرات تخفيف أعباء الديون وتحويل الديون، بما في ذلك مبادلة  - 16
 39.الديون بتدابير لحفظ الطبيعة

ية المعونة تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاء التمويل على جميع المستويات، مع مراعاة إعالن باريس بشأن فعال - 17
 40.وشراكة بوسان بشأن التعاون اإلنمائي الفعال

  إدراج التنوع البيولوجي  - جيم 
 المؤشرات

عدد البلدان التي أدرجت التنوع البيولوجي في أولوياتها الوطنية أو خططها اإلنمائية لضمان أن األنشطة اإلنمائية  - 18
 .األخرى لن تضر بالتنوع البيولوجي

 اإلجراءات

في الخطط  ةخدمات النظم اإليكولوجيوظائف ووما يرتبط به من رات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إدماج االعتبا - 19
 41:ستراتيجيات والميزانيات االقتصادية واإلنمائيةالوا

النظر في األدلة من الدراسات المتوافرة، مثل التقييمات اإلقليمية التي أجراها الفريق الرفيع المستوى   )أ(
لتحديد الروابط بين  2020،42-2011لعالمي للموارد من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المعني بالتقييم ا

األمن الغذائي، وإدارة المياه، والحد (استثمارات التنوع البيولوجي وحلول المشاكل والتحديات األوسع نطاقا للتنمية المستدامة 
  ؛)ر وغيرهامن مخاطر الكوارث، وسبل العيش والحد من الفق

النظر في استخدام، عند االقتضاء ووفقا للظروف الوطنية، إرشادات تشيناي لدمح التنوع البيولوجي   )ب(
وإرشادات اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن الممارسات الجيدة بشأن سلع وخدمات النظم اإليكولوجية في  43والقضاء على الفقر

  .ات الصلةأو اإلرشادات األخرى ذ 44التخطيط للتنمية،
 اإلبالغ عن النفقات المحلية فضال عن احتياجات التمويل، وثغراته وأولوياته  - دال 

 المؤشرات

عدد البلدان التي أبلغت عن النفقات المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، فضال عن احتياجات التمويل، والثغرات  - 20
 .واألولويات

                                                           
  .4تحت الغاية  6-4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   38
  .3تحت الغاية  8-3، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   39
  .5تحت الغاية  4-5الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   40
  .5تحت الغاية  2-5فقرة ال ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   41
 UNEP/CBD/COP/12/13/Add.2انظر   42
لفريق العامل االصادرة عن  ،، المرفق)التنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة( 5/8التوصية   43

  .المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
44  en.pdf-web-booklet-ecosystem-guide-practice-good-http://www.cbd.int/development/doc/cbd 

http://www.cbd.int/development/doc/cbd
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 اإلجراءات

امل عن النفقات المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، فضال عن احتياجات النظر في اتخاذ خطوات لإلبالغ بالك - 21
التمويل، والثغرات واألولويات، باستخدام إرشادات منهجية مثل، عند االقتضاء، إرشادات مبادرة تمويل التنوع البيولوجي 

(BIOFIN) في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 

وخصوصا فيما يتعلق باألدوار المحتملة لوكاالت ذات الصلة،  تحديد الجهات الفاعلة والمؤسسات  )أ(
  التخطيط ووكاالت التمويل؛

تقييم االستثمارات الحالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، من جميع المصادر وعلى جميع المستويات، عند   )ب(
  االقتضاء؛
جيات وخطط العمل المنقحة للتنوع تحديد احتياجات التمويل للتنوع البيولوجي، مثال لتنفيذ االستراتي  )ج(

 .البيولوجي، وتحديد ثغرة التمويل فضال عن األولويات لسد هذه الثغرة

تجميع وتقاسم الخبرات الوطنية في تحديد النفقات المحلية للتنوع البيولوجي واإلبالغ عنها، فضال عن احتياجات  - 22
 .والدروس المستفادة التمويل، والثغرات واألولويات، بغية تحديد الممارسات الجيدة

االستخدام الكامل، حسب أهليتها، للتمويل المتاح من مرفق البيئة العالمية لمراجعة االستراتيجيات وخطط العمل  - 23
 .أعاله 22و 21الوطنية للتنوع البيولوجي، بغية تنفيذ الخطوات المذكورة في الفقرتين 

 21لدان من أجل تنفيذ الخطوات المذكورة في الفقرتين النظر في تقديم الدعم الثنائي والمتعدد األطراف إلى الب - 24
 .أعاله، بما في ذلك إنشاء آليات الدعم بغية تعجيل التنفيذ والتكرار 22و

 الخطط المالية وتقديرات القيم  - هاء 

 المؤشرات

 .عدد البلدان التي أعدت خططا مالية وطنية - 25

لة واإليكولوجية والوراثية واالجتماعية االقتصادية والعلمية أو تقديرا للقيم المتأص/تقييما وعدد البلدان التي أجرت  - 26
  .والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته

 اإلجراءات

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يمكن أن ينفذها أصحاب  تستراتيجياالإعداد خطط مالية وطنية في سياق ا - 27
 45:يات المحلية والوطنية واإلقليمية والدوليةالمصلحة على المستو

استنادا إلى العمل في إطار القسم الفرعي جيم أعاله وإلى رسم خرائط مصادر وآليات التمويل الحالية   )أ(
  .والمحتملة، تحديد الفرص لزيادة التمويل من المصادر القائمة والستخدام مصادر جديدة

 46.الطائفة العريضة لقيم التنوع البيولوجي في نظم المحاسبة واإلبالغالنظر في إجراء تقييمات وطنية لتحديد  - 28
وعند االقتضاء، يمكن أن تسترشد هذه بالمنهجيات والنتائج لمبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 

(TEEB) التي وضعها قليمية اإلدرة مباالالوطني أو اإلقليمي، مثل  ينعلى المستوي المضطلع به مماثلالعمل ال فضال عن
أهمية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية للنمو المستدام واإلنصاف في  بشأن) UNDP(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

، (WAVES) الشراكة المعنية بحساب الثروة وتقييم خدمات النظم اإليكولوجيةو أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
لجاري للمعاير اإلحصائية للمحاسبة البيئة، والمحاسبة االقتصادية ومحاسبة النظم اإليكولوجية، فضال عن اإلطار والتطوير ا

                                                           
  .2تحت الغاية  2-2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   45
 .1تحت الغاية  2-1الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (لموارد انظر استراتيجية حشد ا  46
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ومع مراعاة التقييمات اإلقليمية التي أجراها الفريق  47المفاهيمي والمنهجي لتقييم العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي،
مستقبلية في إطار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع الرفيع المستوى، فضال عن التقييمات ال

  .(IPBES)البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
 حشد الموارد المحلية  - واو 

 المؤشرات

بالمبلغ وحيثما ينطبق (الميزانيات الوطنية على جميع المستويات للتمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي، في السنة  - 29
 .بطريقة تتجنب احتساب المبالغ أكثر من مرة، لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، )مر بالنسبة المئويةاأل

تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط عدد البلدان التي اتخذت  - 30
 48.، وحجم التمويل المولد2020- 2011للتنوع البيولوجي  األكاديمية على تقديم الدعم المحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية

 دور دور العمل الجماعي، بما في ذلكبوفقا للظروف الوطنية، و، حسب االقتضاء التي أقرت عدد البلدان - 31
 .تحقيق أهداف االتفاقيةمن أجل الموارد  حشدل القائمة على السوقالمجتمعات األصلية والمحلية، والنهج غير 

 اإلجراءات

نهوض بمخصصات الميزانية للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية في ال - 32
 49:الميزانيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة

إظهار أن مخصصات الميزانية من أجل التنوع البيولوجي وما يرتبط به من وظائف وخدمات النظم   )أ(
استثمارات تسهم في الحلول األوسع نطاقا لتحديات األمن الغذائي، وإدارة المياه،  اإليكولوجية في الميزانيات الوطنية هي

والحد من مخاطر الكوارث، وسبل العيش، والقضاء على الفقر وتحقيق النمو االقتصادي الشامل للجميع، وذلك عن طريق 
 .دمج نواتج التنوع البيولوجي في البرامج والمشروعات اإلنمائية

اسعة من اآلليات المالية القطرية للتنوع البيولوجي من أجل حشد الموارد على الصعيد المحلي، بما تنفيذ مجموعة و - 33
 50.في ذلك تلك اآلليات المذكورة في الفقرات التالية، وتطبيق الضمانات ذات الصلة، حسب االقتضاء

 51:من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3تنفيذ الهدف  - 34

والواردة [من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  3الرئيسية للتنفيذ الفعال للهدف  النظر في استخدام المعالم  )أ(
جي، على النحو الوارد في من أهداف أيشي للتنوع البيولو 3في المرفق األول، مع مراعاة الطرائق للتنفيذ الفعال للهدف 

ات الدولية األخرى ذات الصلة، مع وينسجم مع االتفاقية وااللتزام، بما يتسق UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1 الوثيقة
  ؛مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية الوطنية

من أهداف  3ووفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني وكذلك وفقا للهدف  حيثما ينطبق األمرالنظر،   )ب(
فيذ الخيارات المحددة إللغاء أو أيشي للتنوع البيولوجي، في اإلجراءات الممكنة التالية استجابة للعقبات التي صودفت في تن

تغيير شروط ) 2(زيادة الشفافية؛ ) 1: (إزالة أو إصالح الحوافز التي تضر بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلعانات
إسماع صوت الجهات المحرومة في ظل الوضع ) 3(المناقشة بشأن السياسات عن طريق تغيير التصورات الخاطئة؛ 

تحسين مستوى توجيه اإلعانات ) 5(بأن مجموعة من الخيارات متاحة للوفاء باألهداف المجتمعية؛ االعتراف  )4(الراهن؛ 

                                                           
47  UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5.  
 .المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقيةالصادرة عن الفريق العامل  5/10التوصية من  2المرفق الثاني، الفقرة انظر   48
  .2تحت الغاية  3- 2الفقرة  ،)مرفقباء، ال 9/11المقرر (من استراتيجية حشد الموارد   49
  .UNEP/CBD/COP/12/13/Add.4 انظر  50
  .2تحت الغاية  4-2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   51
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وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات بما يتسق ، )بما في ذلك اإلعانات المشروطة الممكنة(القائمة وتحسين تصميم اإلعانات 
مثال (تحديد وخلق مجاالت الفرص ) 6(؛ قتصادية الوطنيةالدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية واال

  .التدابير المرافقة أو االنتقالية) 7(؛ )اإلصالحات على مستوى السياسات، وااللتزامات القانونية والدولية
استكشاف الفرص التي توفرها اإلصالحات المالية البيئية بما في ذلك نماذج الضرائب االبتكارية والحوافز المالية  - 35

 :مثال، حيثما ينطبق األمر ووفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني 52لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية،

منح إعفاءات ضريبية أو خصم على ضرائب الدخل القومي أو نظم فرض الضرائب على الشركات من   )أ(
  أجل المنح أو األنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

  الية البيئية كوسيلة لتقاسم األعباء؛إنشاء التحويالت الم  )ب(
 .إنشاء معدالت منخفضة لضريبة القيمة المضافة للمنتجات التي لها أثر أقل على التنوع البيولوجي  )ج(

تشجيع ودعم، حيثما ينطبق األمر ووفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني، العمل الجماعي، بما في ذلك من  - 36
 :ية، والنُهج غير القائمة على السوق لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف االتفاقيةجانب المجتمعات األصلية والمحل

  النظر في تشجيع اإلدارة المجتمعية للموارد الطبيعية؛  )أ(
 .النظر في تشجيع األراضي والمناطق التي تقوم بحفظها المجتمعات األصلية والمحلية  )ب(

وطنية، خطط المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، تشجيع، حيثما ينطبق األمر ووفقا للتشريعات ال - 37
المتشمية والمتجانسة مع االتفاقية وااللتزامات الدولية اآلخرى ذات الصلة، وتطبيق الضمانات حسب االقتضاء ووفقا 

 53.للظروف الوطنية

ة، لتشجيع القطاع الخاص اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية أو تدابير للسياسات، عند االقتضاء ووفقا للظروف الوطني - 38
فضال عن المنظمات المجتمعية، والمنظمات غير الحكومية، المؤسسات واألوساط األكاديمية على تقديم الدعم المحلي، 

، بما في ذلك تهيئة الظروف 2020-2011المالي وغير المالي على حد سواء، لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 54:التمكينية

أو الشراكات، بغية مواصلة إشراك /جيع محافل األعمال التجارية والتنوع البيولوجي، والشبكات وتش  )أ(
القطاع الخاص ولتيسير تبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك 

  المنظمات المجتمعية؛
أو المستويات العليا لتلك الشركات في القطاعين الخاص والعام /النظر في إنشاء قوائم الترتيب الوطني و  )ب(

  التي تخصص موارد لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام أو التي تخفض اآلثار على التنوع البيولوجي؛
النظر في تهيئة الظروف التمكينية لتعويضات التنوع البيولوجي وآليات التعويضات، حيثما يكون األمر   )ج(

اما ومناسبا ووفقا للتشريعات الوطنية، مع ضمان احترامها لتسلسل التخفيف، وتنفيذ المستويات الحالية لحماية التنوع ه
البيولوجي في نظام التخطيط مع إشراك المجتمعات األصلية والمحلية، حسب االقتضاء، وعدم استعمالها إلضعاف المكونات 

  55؛الفريدة للتنوع البيولوجي
لتنوع البيولوجي في لمعايير محددة في إدراج ، فقا لألولويات المحددة على الصعيد الوطنيوالنظر،   )د(

 56وأطر التخطيط المماثلة، ين،ستهالك واإلنتاج المستدامالوطنية لالستراتيجيات واال وسياسات المشتريات الوطنية،خطط 

                                                           
  .4تحت الغایة  3-4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتیجیة حشد الموارد   52
 .4تحت الغاية  1-4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11لمقرر ا(انظر استراتيجية حشد الموارد   53
  .3تحت الغاية  4-3والفقرة  2تحت الغاية  6-2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   54
 .4تحت الغاية  2-4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   55
 .7، الفقرة 11/30انظر المقرر   56
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اعتباره جانبا رئيسيا للمشتريات، والمعلومات السياسات التي تتجنب أو تخفض اآلثر على التنوع البيولوجي بمن قبيل 
  الشفافة عن ظروف المشتريات، ومعايير المشتريات العادلة؛

دعم تطوير الوسائل لتشجيع المعلومات العلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في عملية صنع القرار لدى   )ه(
  57ألمر مناسبا؛، حسبما يكون اوضع العالمات اإليكولوجيةالمستهلك، مثال عن طريق 

دعم إعداد األدوات للنهوض بالنظر في التنوع البيولوجي في أنشطة األعمال التجارية، بما في ذلك   )و(
إرشادات لمساعدة شركات األعمال في اإلبالغ عن آثارها البيئة، السيما آثارها على التنوع البيولوجي، وفي إدماج التنوع 

  م اإليكولوجية في محاسبة األعمال التجارية، حسب االقتضاء؛البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظ
  .تشجيع ودعم البحث والتطوير في منتجات وعمليات إنتاج ذات آثار منخفضة على التنوع البيولوجي  )ز(

لتنوع ل، الصناديق البيئية المحلية باعتبارها أدوات هامة مكملة لقاعدة الموارد الوطنية حسب الحالة، دعممواصلة  - 39
 58.بيولوجيال

  الدعم التقني وبناء القدرات  - زاي 
 اإلجراءات

تعزيز القدرات المؤسسية وتوفير الدعم التقني لحشد الموارد واستخدامها على نحو فعال، بما في ذلك تعزيز  - 40
 :القدرات ومواصلة العمل المنهجي بشأن ما يلي

خدمات النظم اإليكولوجية في توضيح أهمية إدراج التنوع البيولوجي وما يرتبط به من وظائف و  )أ(
تقييم إجراء بما في ذلك المناقشات مع المؤسسات المالية ووكاالت المعونة ذات الصلة على المستويين الوطني والدولي، 

  59؛واسعة من قيم التنوع البيولوجي ومكوناته طائفةل تقديراتأو /و
وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية في دمج المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط به من   )ب(

  التخطيط الوطني والقطاعي، والمحاسبة ، حسب االقتضاء، ونظم اإلبالغ؛
تنفيذ أو االنضمام إلى، بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف   )ج(

مساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات الصادر عن االجتماع انظر المقرر بشأن التدابير لل(للمنافع الناشئة عن استخدامها 
  60األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا؛

حوافز ضريبية لتحقيق تقديم نماذج ضريبية ووضع إصالحات ضريبية بيئية، بما في ذلك  إجراء  )د(
  ؛األهداف الثالثة لالتفاقية

عة من آليات تمويل التنوع البيولوجي وفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني، بما تنفيذ مجموعة واس  )ه(
  في ذلك الضمانات ذات الصلة؛

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما  3تطبيق وتنفيذ الطرائق والمعالم الرئيسية للتنفيذ الكامل للهدف   )و(
وينسجم مع فيذ السياسات لمعاجة الحوافز الضارة، بما يتسق في ذلك الخيارات للتغلب على العقبات التي صودفت في تن

 .االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية الوطنية

                                                           
 .4تحت الغاية  4-4، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (؛ واستراتيجية حشد الموارد )ب(4، الفقرة 9/6انظر المقرر   57
 .3تحت الغاية  7-3الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   58
 .2تحت الغاية  1-2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   59
  .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/10: انظر  60
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النهوض، على جميع المستويات، بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في التمويل من أجل التنوع البيولوجي، بما  - 41
ذلك تقاسم المعارف والخبرات في تطوير أدوات فعالة للسياسات وتعميم، وفقا للخطوط المقدمة في الفقرة السابقة، في 

 .، وعند االقتضاء، دعم هذا التعاونالشمال والجنوببلدان الجنوب، وبين بين والسعي إلى تعزيز دور التعاون فيما 

االتفاقية، بغية تقاسم المعلومات عن البرامج والمبادرات مواصلة تحديث ومأل آلية غرفة تبادل المعلومات في  - 42
 .الوطنية ذات الصلة وما يرتبط بها من ممارسات جيدة ودروس مستفادة

االستمرار والمشاركة بكثافة مع وكاالت التنمية المتعددة األطراف اإلقليمية والعالمية في إدماج التنوع البيولوجي  - 43
مصارف التنمية اإلقليمية واللجان ) 1(يكولوجية في استراتيجياتها وبرامجها، السيما وما يرتبط به من خدمات النظم اإل

وفريق األمم المتحدة إلدارة البيئة لتعزيز، عند االقتضاء، اعتبارات التنوع البيولوجي في ) 2(االقتصادية لألمم المتحدة 
 .(UNDAF) إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةالعمليات الوطنية في 

آليات التوصيل والدعم التي توفر الدعم التقني وبناء القدرات، بما في ذلك عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من 
 تطبيق األدوات والصكوك المالية وتعزيز فعاليتها

القدرات لحشد  تقدم القائمة أدناه عرضا إرشاديا عاما للمبادرات وعمليات األعمال التي توفر الدعم التقني وبناء - 44
والمنتجات الفردية لهذه المبادرات والعمليات، مثل أدلة اإلرشادات المنهجية أو تجميعات الممارسات الجيدة . الموارد

السترشاد بها في وضع السياسات من اوالدروس المستفادة، مدرجة في فهرس أدوات بناء القدرات والدعم التقني لغرض 
 .دلتلبية احتياجاتها من حيث حشد الموار في استخدامها األطراف تنظركن أن مجموعة أدوات للخيارات التي يم

 )يوئنديبي(التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (BIOFIN)مبادرة تمويل التنوع البيولوجي  •
(http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives
/biodiversity-finance-initiative/) 

شبكة المعنية بالبيئة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، برنامج عمل فرقة العمل المشتركة بين ا •
لتحسين عالمات ريو،  (WP-STAT)وفرقة العمل المعنية بإحصاءات المالية للتنمية  (ENVIRONET)والتعاون اإلنمائي 

 واإلحصاءات المالية للتنمية
)development/statistics.htm#taskteam-ecd.org/dac/environmenthttp://www.o( 

 )http://www.leadinggroup.org(عمل الفريق الرائد المعني بالتمويل الدولي االبتكاري للتنمية  •

 ة للبيئة، بما في ذلك بشأن إقرارات رأس المال الطبيعي عمل مبادرة التمويل التابعة لبرنامج األمم المتحد •
)http://www.naturalcapitaldeclaration.org/; http://www.unepfi.org/( 

 ين بتمويل التنمية المستدامة عمل اللجنة الحكومية الدولية للخبراء المعني •
)http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1558( 

 يناالستهالك واإلنتاج المستدامبإطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة  •
http://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/SCPPoliciesandthe10YFP/The10YearFramework(

)ProgrammesonSCP.aspx 

 في فترة التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالميةللمجال البؤري للتنوع البيولوجي  10استراتيجية البرنامج  •

 (TEEB)المرحلة الثالثة من مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  •
 )http://www.teebweb.org/( 

 )initiative.info/-http://www.abs(مبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع  •

 اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي •
(UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5) 

 .آلية غرفة تبادل المعلومات •

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives
http://www.o
http://www.leadinggroup.org
http://www.naturalcapitaldeclaration.org/
http://www.unepfi.org/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1558
http://www.unep.org/resourceefficiency/Policy/SCPPoliciesandthe10YFP/The10YearFramework
http://www.teebweb.org/
http://www.abs
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 2015تحدة للتنمية لما بعد عام اج التنوع البيولوجي في خطة األمم الممإد  -  12/4المقرر 
  وأهداف التنمية المستدامة

  إن مؤتمر األطراف،
دعم حفظ لأهداف التنمية المستدامة و 2015لتنمية لما بعد عام األمم المتحدة لخطة على الحاجة إلى  يشدد - 1

األطراف وجميع  ويشجعي التنوع البيولوج والتصدي للدوافع الكامنة وراء فقدانالتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 
خطة األمم المتعلقة ب تفي المناقشاالكاملة على المشاركة والمجتمعات األصلية والمحلية،  أصحاب المصلحة المعنيين،
الخطة االستراتيجية للتنوع و وإدماج وتعميم أهداف االتفاقيةوأهداف التنمية المستدامة  2015المتحدة للتنمية لما بعد عام 

في المظلة الجامعة، على نحو  2050أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والرؤية ذات الصلة لعام و 2020-2011البيولوجي 
األهمية  إبرازوفضال عن وسائل التنفيذ، ، التنمية المستدامة ذات الصلةمؤشرات غايات وأهداف ومناسب، في جميع 

األمم خطة  ، ولضمان أن تكونيق التنمية المستدامةالنظم اإليكولوجية لتحقخدمات ووظائف الحاسمة للتنوع البيولوجي و
  ؛خطة تحول لمستقبل الناس واألرض 2015لتنمية لما بعد عام المتحدة ل

اإليكولوجية في أهداف التنمية المستدامة التي أعدها  والنظمبإدماج جوانب التنوع البيولوجي يرحب  - 2
  لمستدامة؛الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية ا

  :أن يقوم بما يلي، توافر المواردب رهنا ،إلى األمين التنفيذييطلب  - 3
، في سياق تنفيذ 11/22و 10/6المقررين مواصلة األعمال التي طلب مؤتمر األطراف القيام بها بموجب   )أ(

نتائج مؤتمر األمم مع مراعاة  -  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة  الختاميةرير اوالتق 61المتحدة بشأن التنمية المستدامة

والمفاوضات  -واللجنة الحكومية الدولية للخبراء المعنية بتمويل التنمية المستدامة التابعين للجمعية العامة لألمم المتحدة 
الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها نظر ل هذا العملوتقديم تقرير عن  ،2015األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  بشأن خطة

  مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر؛األول ولنظر 
خطة األمم المتحدة بلمساهمة بنشاط في المناقشات المتصلة لمواصلة التعاون مع الشركاء الرئيسيين   )ب(

هامة متصلة  تطوراتذات الصلة وإبالغ األطراف بأي  تائجأهداف التنمية المستدامة ومتابعة النو 2015ية لما بعد عام للتنم
، بما في ذلك اآلثار اإليجابية والسلبية المحتملة لألهداف والغايات المقترحة بشأن التنوع البيولوجي والنظم بالتنوع البيولوجي

  اإليكولوجية؛
اج التنوع البيولوجي مالمشاركة في العمليات الجارية لضمان إد مواصلةمن خالل  دعم األطراف  )ج(

وغايات وأهداف  2015المتحدة للتنمية لما بعد عام  األممالنظم اإليكولوجية بشكل مناسب في خطة وظائف وخدمات و
 اج التنوع البيولوجيمإد التنمية المستدامة، ومن خالل مواصلة مساعدة األطراف في جهودها الرامية إلىومؤشرات 

  .في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية

                                                           
 .، المرفق66/288قرار الجمعية العامة   61
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  المستدامة التنمية وتحقيق الفقر على القضاء أجل من البيولوجي التنوع  -  12/5المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

  ،11/22والمقرر  10/6المقرر  إلىإذ يشير 
 62في مؤتمر قمة األلفية، 2000اإلنمائية الثمانية لأللفية التي اعتمدت في عام إلى األهداف  أيضا وإذ يشير

الخطة االستراتيجية للتنوع  الواردة فياتفاقية التنوع البيولوجي، وأهداف أيشي العشرين للتنوع البيولوجي  أحكاموأهداف و
  وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، العاشر لمؤتمر األطراف، االجتماع، والتي اعتمدت في 2020- 2011البيولوجي 

المستقبل الذي نصبو "إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة بشان التنمية المستدامة المعنونة  كذلك وإذ يشير
البالغ الدور والتي أكد فيها رؤساء الدول والحكومات جملة أمور، من بينها القيمة المتأصلة للتنوع البيولوجي وكذلك  63،"إليه

 العالمي مدى جسامة فقدان التنوع البيولوجيب وأقروا ،على خدمات النظم اإليكولوجيةاألهمية الذي يؤديه في الحفاظ 
القضاء على الفقر هو أكبر تحد وشددوا على أن ذلك يقوض التنمية العالمية، وأكدوا أيضا أن م اإليكولوجي اوتدهور النظ

  طا ال غنى عنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة،عالمي يواجه العالم اآلن ويمثل شر
والوثيقة  وأهداف التنمية المستدامة 2015بالعمليات المتصلة بخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  وإذ يرحب

  ،2014تموز /الختامية للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة الصادرة في يوليه
أن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  حظوإذ يال

وتدخل في هذه الفئة سلع . جميع المنافع التي تحصل عليها اإلنسانية من الطبيعة"لإلشارة إلى " منافع الطبيعة للناس"عرف 
وفي سياق نُظم المعرفة األخرى، تشير هبات الطبيعة . فصلة أو مجتمعةالنُظم اإليكولوجية وخدماتها، سواء نظر إليها من

وتدخل في هذه الفئة العريضة أيضا جوانب . والمفاهيم المماثلة إلى منافع الطبيعة التي يستمد منها الناس نوعية حياة طيبة
طوي جميع منافع الطبيعة على قيمة وتن. الطبيعة التي قد تكون سلبية للناس، مثل اآلفات أو مسببات األمراض أو الضواري

وهي المساهمات المباشرة وغير المباشرة لخدمات النُظم اإليكولوجية في  - مرتكزة على اإلنسان، بما في ذلك القيم العملية 
قية، التي تسهم في عالقات مرغوبة، مثل ئنوعية حياة طيبة، يمكن أن ينظر إليها من حيث إشباع التفضيل والقيم العال

  64،"العيش في وئام مع الطبيعة”القات فيما بين الناس والعالقات بين الناس والطبيعة، مثل فكرة الع
عمليات القضاء  فيبالحاجة إلى القدرات المتزايدة لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  وإذ يقر

شراكة بوسان بدراك اإلاعات والجهات الفاعلة، مع على الفقر وتحقيق التنمية على جميع المستويات وبالنسبة لجميع القط
  65للتعاون اإلنمائي الفعال من المنتدى الرابع رفيع المستوى بشأن فعالية المعونة،

بالعمل ضمن اإلطار االستراتيجي المستعرض لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة للفترة  وإذ يحيط علما
، وال سيما فيما 2013ي وافق عليها مؤتمر منظمة األغذية والزراعة في عام وأهدافه االستراتيجية الت 201966–2010

  يتعلق باألمن الغذائي والتغذية؛
الطبيعة  حفظحاليا عملت بشكل تقليدي على  الفقيرةأن العديد من المجتمعات المحلية في االعتبار  يضعوإذ 

المجتمعات األصلية  المحفوظة بواسطةق واألقاليم مثال من خالل مختلف أشكال المناط ،البيولوجي بفعالية هاوتنوع
  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، كانت من مستخدميو ،والمحلية

                                                           
 .55/2انظر قرار الجمعية العامة   62
  .، المرفق66/288قرار الجمعية العامة   63
نوع البيولوجي وخدمات النظم تقرير الدورة الثانية لالجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال الت  64

 ).44، الصفحة IPBES/2/17( 2013كانون األول /ديسمبر 14-9اإليكولوجية، والتي عقدت في أنطاليا، تركيا، 
 .www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT-FINAL_EN.pdf :انظر  65
  www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf  :انظر  66

http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT-FINAL_EN.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf
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 10/32بما يتسق مع المقررين  ،المبادرات ذات الصلة مثل مبادرة ساتوياما في االعتبار أيضا يضعوإذ 
 المحفوظة بواسطةالمناطق واألراضي  منوالمبادرات  67،األرضنا أم، العيش بحالة جيدة في انسجام وتوازن مع 11/25و

  ،(TEEB) دراسة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيفضال عن المجتمعات األصلية والمحلية و
لفريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية  يعرب عن تقديره - 1

تشيناي، التي /توصيات وإرشادات دهرادون ويستقبل مع التقدير؛ 11/22و 10/6المقررين  فيعمال المطلوبة األ إلكمال
والتي استخلص منها الفريق  ،التنميةتحقيق أعدها فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر و

، على النحو المرفق بهذا عناصر في اجتماعه الخامس ونقحها قيةالمفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفا العامل
 ؛المقرر

  بإرشادات تشيناي إلدماج التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر، المرفقة بهذا المقرر؛ يرحب - 2
الطبيعة للناس، بما في ذلك خدمات النظم  ومنافعالتنوع البيولوجي  جمتداألطراف على أن  يشجع - 3

من ها، في استراتيجيات ومبادرات وعمليات القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، على جميع المستويات، اإليكولوجية ووظائف
اج شواغل وأولويات القضاء على الفقر وتحقيق التنمية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي مإدأجل 

وتحقيق  2020- 2011طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخ لتنفيذوغيرها من الخطط والسياسات والبرامج المالئمة 
، من خالل المؤشرات واألدوات عن جهود اإلدماج هذه ورصد وتقييم وإعداد تقارير ،أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 المالئمة، وإدراج هذه المعلومات ضمن أمور أخرى في تقريرها الوطني؛

البيولوجي والنظم اإليكولوجية، بما في ذلك الخدمات  التنوعمنافع  إدماجاألطراف على  أيضا يشجع - 4
الوطني  اإلنمائيقيمة التنوع البيولوجي في التخطيط  أن تنعكسالميزانية الوطنية من أجل  إعدادوالوظائف، في عمليات 

نوع وكذلك تحقيق أهداف أيشي للت 2020- 2011جميع القطاعات لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  عبر
  البيولوجي؛
لتنمية المستدامة والحد من الفقر من خالل لتعزيز مساهمة التنوع البيولوجي على األطراف  يشجع كذلك - 5

التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وحفظ التنوع 
  ه؛البيولوجي واالستخدام المستدام لمكونات

النظم اإليكولوجية على الصمود أمام وخدمات وظائف  ةاألطراف على وضع نُهج لبناء قدر يشجع - 6
كي  ، فضال عن للتكيف مع اإلجهاد البيئي،والضغوط األخرى التي يحدثها اإلنسان ،مخاطر تغير المناخ والمخاطر الطبيعية

 ية، ضمن أمور أخرى؛القطاعية الوطن/اإلنمائيةفي االستراتيجيات وخطط العمل  تُراعى

إلى زيادة التوعية عن أفضل ممارسات االستخدام المستدام، بما في ذلك النُهج الزراعية األطراف  يدعو - 7
  اإليكولوجية ذات اآلثار اإليجابية على حفظ التنوع البيولوجي من أجل مواجهة الضغوط على التنوع البيولوجي؛

قة مع حفظ التنوع البيولوجي لتعزيز األمن الغذائي متوافالاإلجراءات النهوض بلى عاألطراف  يشجع - 8
  آليات للقضاء على الفقر في المناطق الريفية؛كوالتغذوي 

والمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف  ،والمنظمات الدولية ،والحكومات األخرى ،األطرافكذلك  يشجع - 9
للتنوع البيولوجي، بما في  والمتأصلة متنوعة والشاملةعلى إقرار ومراعاة القيم الوالمجتمعات والقطاع الخاص  ،واإلقليمية

مع  ،التي تستند إلى الحقوقالنُهج و يةالسوقو يةهج المالئمة والفعالة غير السوقواستخدام النُ ،ذلك قيمه الروحية والثقافية
وإقامة مجتمع فعال  ض،أمنا األرمثل العيش بحالة جيدة في انسجام وتوازن مع  ،هج الوطنيةالرؤى والنُومراعاة الظروف 
 أعاله؛ المشار إليهافي سياق الجهود المبذولة ، من حيث الموارد

                                                           
67  http://ucordillera.edu.bo/descarga/livingwell.pdf.  

http://ucordillera.edu.bo/descarga/livingwell.pdf
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والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة المعنيين على التأكد  ،والحكومات األخرى ،األطراف أيضا يشجع - 10
درات والعمليات المتعلقة اج التنوع البيولوجي في االستراتيجيات والمباممن أنها تقوم، في سياق جهودها المبذولة إلد

التنمية، بتحديد وتعزيز السياسات واألنشطة والمشاريع واآلليات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالقضاء على الفقر وبتحقيق 
والفئات الفقيرة والمهمشة والمستضعفة التي تعتمد مباشرة على التنوع  ،المجتمعات األصلية والمحلية تمكنوالتنمية التي 

إقرار دور العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي مع سبل عيشها،  فيجي وخدمات النظم اإليكولوجية البيولو
  واالستخدام المستدام لمكوناته؛

والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة المعنيين على دعم  ،والحكومات األخرى ،األطراف كذلك يشجع - 11
المستدام المألوف ، واالستخدام المجتمعيةواإلدارة  ،محلية واألصليةالمجتمعات ال المحفوظة بواسطة قاليمالمناطق واأل

في عمليات صنع للمجتمعات األصلية والمحلية الكاملة والفعالة  ةمشاركالوضمان  ،ة للتنوع البيولوجيمجتمعيالحوكمة الو
  وطنية؛الدولية والقوانين المتصلة بحقوق اإلنسان وفقا للتشريعات ال الصكوكمع مراعاة  ،القرار

 ،اآلخرينالمعنيين والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة  ،والحكومات األخرى ،األطراف يشجع - 12
اج التنوع البيولوجي مإد ، بشأن كيفيةوالمجتمعات األصلية والمحلية على تحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة

ومات باستخدام آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقية، وتبادل هذه المعلالمستدامة،  التنميةتحقيق والقضاء على الفقر و
 السبل األخرى ذات الصلة؛ ،وحسب االقتضاء

األطراف على مراعاة المعارف التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي في سياساتها ومبادراتها  يشجع - 13
  الوطنية؛

مجتمعات الو المعنيينحاب المصلحة وأص ،والمنظمات الدوليةوالحكومات األخرى،  ،األطراف يشجع - 14
انعدام مثل ألصلية والمحلية على اتخاذ خطوات لتحديد وتجاوز الحواجز التي تعترض تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف، ا

اج التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر وتحقيق ممن أجل إد ،وترتيب األولويات السياسيةوالموارد التنسيق بين القطاعات 
المستخدمة في تجاوز الحواجز باستخدام آلية غرفة تبادل  ساليبهج أو األالدروس المستفادة والنُ شاركبشكل فعال، وت التنمية

  المعلومات؛
األطراف وغيرها، حسب االقتضاء، إلى تهيئة أو تعزيز البيئة التمكينية وقدرات األطراف  يدعو - 15

وتحقيق التنمية بين التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر  الروابط إدماجوالمجتمعات المحلية والمنظمات واألفراد من أجل 
  والموارد المالية الالزمة؛ تقديم الدعم التقني والعلميبشكل فعال من خالل  والقضايا الشاملة ذات الصلةالمستدامة، 

فقة بهذا ، المرالتنوع البيولوجي والقضاء على الفقر اجمدإل إرشادات تشيناي األطراف على تطبيق يشجع - 16
ذات الصلة، وفي  اوإجراءاته اوسياساته اظروف واألولويات الوطنية، في خططهقوانين وال، حسب االقتضاء، وفقا للالمقرر

  تنفيذ البرامج ذات الصلة؛
  :إلى األمين التنفيذي أن يضطلع، رهنا بتوافر التمويل والموارد البشرية، بما يلييطلب  - 17

ج الفعال مدل، من أجل ا11/22و 10/6األطراف القيام به في المقررين  مواصلة العمل الذي طلب مؤتمر  )أ(
المقررات ذات الصلة لمؤتمر األطراف في  مع مراعاةالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية،  من أجلللتنوع البيولوجي 

  اجتماعه الثاني عشر؛
يولوجي والقضاء على الفقر اج التنوع البمإرشادات تشيناي إلد نشر واستخداممساعدة األطراف على   )ب(

تلك المرتبطة وتقديم الدعم خاصة بشأن القضايا المشتركة بين القطاعات، بما في ذلك  الواردة في المرفق بهذه الوثيقة
من ) ب(3عمل بشأن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي في اإلجراءات المحددة بموجب المادة الخطة  بإدماج

  .واإلبالغ إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول، إرشادات تشيناي
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  مرفق
  والقضاء على الفقر اج التنوع البيولوجيمإرشادات تشيناي المتعلقة بإد

التنوع البيولوجي أهمية بالغة في القضاء على الفقر، بسبب ما يوفره من سلع أساسية ووظائف وخدمات يكتسي   - 1
جزءا ال يتجزأ من قطاعات التنمية الرئيسية مثل الزراعة، والحراجة، ومصايد األسماك،  وهو يشكل. ةالنظم اإليكولوجي

وتكون آثار . مليار شخص اعتمادا كبيرا في كسب رزقهم 1,5 حواليغيرها، والتي يعتمد عليها ضمن والسياحة،  ،والرعي
األشخاص الذين يعيشون بالفعل في فقر  أشد وطأة على بوجه خاصالتدهور البيئي بوجه عام وفقدان التنوع البيولوجي 

  . نظرا لعدم امتالكهم لخيارات سبل عيش أخرى
بيئية، واجتماعية، (على الرغم من أن العالقة بين التنوع البيولوجي والفقر هي عالقة معقدة ومتعددة األبعاد و  - 2

فإن إدراج التنوع البيولوجي في القضاء على  وتشمل أطرافا فاعلة متعددة، اتومتعددة النطاق) وسياسية، وثقافية، واقتصادية
الفرص ونقاط االنطالق المحددة لكل سياق، وذلك بالنظر في  واغتنامالتنمية يمكن أن يتحقق عن طريق تحديد تحقيق الفقر و

تدابير الالزمة واتخاذ ال ،مختلف األسباب الجذرية والدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي الذي يؤدي إلى تفاقم الفقر
هج التي تتبناها البلدان لتحقيق التنمية المستدامة اعتمادا كبيرا على مختلف الرؤى والنُ ويعتمد هذا اإلجراء. للتغلب عليها

المستقبل الذي نصبو "والقضاء على الفقر على النحو المعترف به في الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
ويمكن أن تشتمل هذه الرؤى والنهج على االقتصاد المراعي للبيئة كأداة متاحة لتحقيق التنمية المستدامة ). 56 الفقرة(" إليه

األرض، وتعزيز اإلدماج أمنا والمساهمة في القضاء على الفقر فضال عن الحياة بحالة جيدة في انسجام وتوازن مع 
عمل الئق للجميع، مع الحفاظ على عمل النظم توفير فرص عمل واالجتماعي وتحسين الرفاهية البشرية واستحداث 

  .اإليكولوجية لألرض بشكل صحي
إلى مراعاة االختالفات القائمة في الظروف واألهداف  التنوع البيولوجي والقضاء على الفقريحتاج إدراج و  - 3

وأصحاب  ، والمجتمعات األصلية والمحلية،بالمساواة بين الجنسينواألولويات الوطنية، وكذلك القضايا الشاملة المتعلقة 
التنوع البيولوجي ال يمثل مشكلة يتعين حلها بقدر ما يمثل  حفظ إدراك أنوأوجه عدم المساواة، وتعزيز  الحيازات الصغيرة،

وهذا . فرصة تساعد على تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقا، باإلضافة إلى تهيئة بيئة صحية وبناء مجتمع سليم
ومن األهمية . االقتصاديةو اإلجراء مهم للتكيف والقدرة على التأقلم مع التغير المستمر في الظروف البيئية واالجتماعية

بمكان أيضا إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية والشاملة لعدة قطاعات على المستويين اإلقليمي 
وكذلك إدراج أبعاد التنمية المستدامة ومسألة القضاء على الفقر  نية على المستوى الوطني،وفي عملية إعداد الميزا والوطني،

  .في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط العمل دون الوطنية
تحقيق التنمية، من أجل لفقر إدراج التنوع البيولوجي والقضاء على التيسير التالية الطوعية وتُقترح اإلرشادات   - 4
والدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي والتي تحول دون  الرئيسية التغلب على بعض األسباب الجذريةبالتالي و

القضايا الرئيسية من أجل تعزيز السياسات ذات الصلة وتيسير سبل القضاء على الفقر مع معالجة القضاء على الفقر، و
، بالمساواة بين الجنسينالنُهج التي تعتمدها البلدان واألولويات الوطنية وكذلك القضايا الشاملة المتعلقة مراعاة الرؤى و

الوثيقة فضال عن والمجتمعات األصلية والمحلية، وأوجه عدم المساواة، والظروف الخاصة للبلدان، وال سيما البلدان النامية، 
 أنه ال يوجدفي االعتبار  األخذومن المهم للغاية ". المستقبل الذي نصبو إليه" مستدامةاألمم المتحدة للتنمية الالختامية لمؤتمر 

  .طبقت، إلى التكيف مع الظروف واألولويات الوطنيةنهج واحد يصلح لجميع البلدان، وأن هذه اإلرشادات تحتاج، إذا ماُ 
بقضايا التنوع البيولوجي والقضاء على والهدف من اإلرشادات هو أن تستخدمها األطراف والمنظمات المعنية   - 5

ظروف واألولويات الوطنية، ومراعاتها في خططهم وسياساتهم قوانين والالتنمية، حسب االقتضاء، وفقا للتحقيق الفقر و
  .وإجراءاتهم ذات الصلة وفي تنفيذ البرامج ذات الصلة
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  تدامةاج التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر لتحقيق التنمية المسمإد  - 1
القضاء على الفقر لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك بين تحديد الروابط القائمة بين التنوع البيولوجي و  )أ(

الدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي والفقر، بوسائل منها استخدام أدوات طوعية محددة مثل رسم معالم الهشاشة 
قليمية لبيئة الفقر، والدراسات التوزيعية التي تُقيم الصالت المحددة على المستويين االجتماعية والبيئية، وتحديد السمات اإل

القطري واإلقليمي بين التنوع البيولوجي والفقر؛ وضمان أن تراعي األدوات المختارة االعتبارات الجنسانية، وأن تنظر في 
  ء والفقراء والمهمشون والمستضعفون؛تنوع وجهات النظر التي تبديها المجتمعات األصلية والمحلية والنسا

التنمية في االستراتيجيات وخطط العمل تحقيق تعزيز إدراج شواغل وأولويات القضاء على الفقر و  )ب(
الوطنية للتنوع البيولوجي، وخطط العمل االستراتيجية المحلية واإلقليمية للتنوع البيولوجي، وغيرها من الخطط والسياسات 

، مع مراعاة الرؤى والنهج 2020- 2011لتحقيق أهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي والبرامج المالئمة 
  المختلفة التي تعتمدها البلدان لتحقيق التنمية المستدامة؛

تعزيز إدراج شواغل التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية في استراتيجيات التنمية   )ج(
. واإلبالغ عنها القطاعية الوطنية، وفي نظم المحاسبة الوطنية والنظم الضريبية، حسب االقتضاء، وتنفيذها وخطط التنمية

والميزانيات  وقد يساهم استخدام أدوات اقتصادية وطنية مساهمة فعالة في دمج موضوع الفقر والبيئة في التخطيط الوطني
  ؛الوطنية

ع البيولوجي التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع استخدام، حسب االقتضاء، مؤشرات التنو  )د(
البيولوجي، وكذلك المؤشرات المستخدمة في األهداف اإلنمائية لأللفية، ومعالم ريو، ومؤشرات معالجة كل من التنوع 

  ات الوطنية؛لظروف واألولوي، التي يتم تكييفها حسب االقتضاء وفقا لالبيولوجي والفقر لتحقيق التنمية المستدامة
االتفاقات التي تم التوصل إليها إدراج التنوع البيولوجي وخدمات ووظائف النظم اإليكولوجية، في تنفيذ   )ه(

  ؛أهداف التنمية المستدامةو 2015الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  في
  ةتقليل اآلثار السلبية وتيسير المشارك  - 2
أو تخفيف حدة أي أثر من اآلثار /إعداد وتنفيذ خطط فعالة إلدارة التنوع البيولوجي من أجل تقليل و  )أ(

السلبية المحتملة على الموارد البيولوجية ورفاهية المجتمع، في سياق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية بوسائل من بينها ما 
  :يلي

 ةالتابع ةاالتصال الوطني نقطةمثل (ت على المستوى الوطني تحديد األشخاص ذوي الخبرة والمنظما  )1(
مثل المجتمعات األصلية (والمستوى دون الوطني ) التفاقية التنوع البيولوجي أو وكالة التعاون اإلنمائي

لتقديم المساعدة التقنية أو المشورة بشأن وضع هذه الخطط لكل قطاع يجري فيه إدراج التنوع ) والمحلية
  تعزيز تنفيذ هذه الخطط؛والتنمية؛ تحقيق في القضاء على الفقر والبيولوجي 

آليات تتيح تجنب اآلثار السلبية على االستخدام العرفي والحصول على الموارد /واستخدام أدوات تصميم  )2(
  البيولوجية التي تتمتع بها المجتمعات المحلية، وفقا للتشريعات الوطنية؛

  وحفظ التنوع البيولوجي في الوقت نفسه؛والتغذوي يضمن األمن الغذائي تحسين مستوى نظم الرعي بما   )3(
، حسب في جميع العملياتوالمحلية وأصحاب الحيازات الصغيرة إدراج خبراء المجتمعات االصلية   )4(

  االقتضاء؛
ألسماك وتنفيذ المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد ا فهمتشجيع   )ب(

من أجل تعزيز حقوق  68ألغذية والزراعةلألمم المتحدة ا والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني الصادرة عن منظمة
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لى األراضي ومصايد األسماك والغابات كوسيلة للقضاء على الجوع والفقر، ودعم إ المنصفصول ووال اآلمنة الحيازة
  ؛التنمية المستدامة وتعزيز البيئة

ع المشاورات الواسعة النطاق مع أصحاب المصلحة، التي تراعي االعتبارات الجنسانية، بوسائل تشجي  )ج(
وتأخذ في االعتبار المدخالت المتأتية من هذه العملية خالل أو الموافقة والمشاركة،  عن علممنها مبدأ الموافقة المسبقة 

تخفيف حدتها، وتنفيذ / لة، ووضع التدابير المناسبة لتقليلهاوضع خطط اإلدراج القطاعي من أجل تحديد اآلثار السلبية المحتم
  رصدها وتقييمها؛والخطط، 

التشجيع، حسب االقتضاء، على تنفيذ تدابير وقائية مثل التسلسل الهرمي للتخفيف لتفادي اآلثار السلبية   )د(
وأصحاب الحيازات لية والمحلية المجتمعات األص على التنوع البيولوجي وتكامل النظام اإليكولوجي وتحسين سبل عيش

ورفاهيتها على المدى الطويل، مع إيالء اهتمام خاص للنساء والفقراء والمهمشين والمستضعفين على وجه الصغيرة 
 :الخصوص، وفقا للظروف واألولويات الوطنية، وذلك من خالل االضطالع بما يلي

راضي، وحصول الفقراء والذين ال يملكون أرضا على اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الشفافية في إدارة األ  )1(
  الموارد الطبيعية، مع إيالء اهتمام خاص للنساء والمجتمعات األصلية والمحلية والفئات المهمشة؛

اتخاذ تدابير، حسب االقتضاء، في جميع القطاعات من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني، لتعزيز   )2(
استخدام الموارد التي تحافظ على التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم  األنماط األكثر استدامة في

شى مع الوثيقة الختامية لمؤتمر ااإليكولوجية للمجتمعات الفقيرة والضعيفة على وجه الخصوص، بما يتم
  ؛"المستقبل الذي نصبو إليه" األمم المتحدة للتنمية المستدامة

عمل الجماعي في إدارة الموارد الطبيعية ونظم المعارف التقليدية تعزيز اإلدارة المجتمعية ودور ال  )3(
  ؛وأصحاب الحيازات الصغيرةالمجتمعات األصلية والمحلية وللشعوب األصلية 

وضع آليات للجبر على المستويين الوطني والمحلي، بما في ذلك إصالح الضرر والتعويض عن   )4(
قوانين وفقا لل، ل التكاليف الطرف المسؤولمحت، على أن ياألضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي والفقر

  .ظروف واألولويات الوطنيةوال
  البيئة التمكينية ودعم التمويلتهيئة بناء القدرات و  - 3

  تعزيز بناء القدرات  -  ألف
دعم وضع المناهج الدراسية المراعية لالعتبارات الجنسانية بشأن أهمية الروابط وأوجه التفاعل بين   )أ(

لتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية والقضاء على الفقر لتحقيق التنمية المستدامة، السيما أنماط اإلنتاج واالستهالك ا
  ؛ ، مع مراعاة المعارف التقليديةالمستدامين، لمراحل التعليم االبتدائي والثانوي، والعالي

بشأن استخدام (خرى ذات الصلة ودعم التدريب المشترك للممارسين في الوزارات والهيئات األ  )ب(
  ؛)المؤشرات ونظم الرصد من بين أمثلة أخرى

  :بناء القدرات من خالل ما يليالقائمين بتشجيع األنشطة وتنسيقها وتحقيق التآزر فيما بين   )ج(
 ضمان تنفيذ برامج بناء القدرات التي تتضمن المعارف العلمية والتقليدية على حد سواء، وتشمل العمليات  )1(

التشاركية، واإلدارة المجتمعية، واستخدام نهج النظام اإليكولوجي، وإدارة نظم الحياة، وتضع في االعتبار احتياجات 
  ، وال سيما المجتمعات األصلية والمحلية والنساء والشباب والمستضعفون والمهمشون؛ المعنيينأصحاب المصلحة 

الة االجتماعية، والحصول على الموارد الجينية والتقاسم إيالء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين والعد  )2(
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك النهج غير القائمة على السوق، واإلدارة 
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ع نطاق أفضل المستدامة لخدمات النظم اإليكولوجية، وآليات الحفز المناسبة وفقا التفاقية التنوع البيولوجي، وتوسي
  الممارسات، وتمكين المجتمعات األصلية والمحلية؛

بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، وتبادل والشمال والجنوب  بلدان بينفيما تشجيع وتيسير التعاون   )3(
  الخبرات؛

ا يخص القضاء تمكين صناع القرار المحليين من تقييم النتائج الفعالة لالستثمارات والمشاريع اإلنمائية فيم  )4(
  . على الفقر وحماية التنوع البيولوجي

  تعزيز البيئة التمكينية  -  باء
مثل نهج  ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني المستوياتمراعاة الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة على   )أ(

للتكيف والضمانات البيئية  المناظر الطبيعية والتكيف القائم على النظام اإليكولوجي واإلشراف البيئي والتسلسل الهرمي
إدراج التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية واإلدارة الشفافة لألراضي من أجل 

الشاملة ودرجة فهم التنوع البيولوجي وقيمه، من خالل التنسيق بين القطاعات، وتعزيز هيئات  اآلراءتعزيز من أجل 
  الرقابة؛

بشأن االستخدام المألوف، مراعاة جملة أمور من بينها العمل المتصل  )ج( 10مع المادة  بما يتسق  )ب(
وإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب  واألحكام المتصلة بها) ي(8باالستخدام المألوف للفريق العامل المعني بالمادة 

لطبيعية، وضرورة االعتراف على النحو الواجب باألقاليم والمناطق لدى تناول القضايا المتعلقة بإدارة الموارد ا 69األصلية
المحمية للشعوب والمجتمعات األصلية ومعارفها التقليدية، وممارسات الحفظ كأساس للخطط المحلية لحفظ التنوع البيولوجي 

ووضع خطط  ،)البيولوجيمن أهداف أيشي للتنوع  11المساعدة على تحقيق الهدف (دون التدخل في نظم إدارتها العرفية 
القضاء على الفقر لخدمة سبل العيش المستدامة من أجل تعزيز تهدف إلى محلية لحفظ التنوع البيولوجي كأساس لبرامج 
  .األساس الالزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

  توفير التمويل الكافي  -  جيم
ن أجل تحقيق التنمية المستدامة في برامج تعميم الصلة بين التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر م  )أ(

  التعاون اإلنمائي والمساعدة التقنية؛
تنمية القدرات التي تجمع بين التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر نشطة توفير الدعم التقني والمالي أل  )ب(

  .لتحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق آليات تمويل التنوع البيولوجي
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  التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى  -  12/6المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

  التعاون مع االتفاقيات األخرى  - ألف 
  70،المحرزعن التقدم األمين التنفيذي تقرير  إذ يالحظ

التآزر فيما الذي حث فيه األطراف على متابعة الجهود لتعزيز  3بما في ذلك الفقرة ، 11/6 إلى المقرر إذ يشيرو
بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتعزيز اتساق السياسات، وتحسين الفعالية وتعزيز التنسيق والتعاون على جميع 

  ،وبغرض تعزيز ملكية األطراف للعمليةالمستويات، 
باالستناد إلى ولوجي، بالتنوع البي المتعلقةالحاجة إلى تعزيز عمليات التآزر بين االتفاقيات  ؤكد من جديدوإذ ي

الركيزة األساسية، بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم المتحدة باعتبارها  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
األخرى ذات  الكياناتو ،غذية والزراعةمم المتحدة لألللبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األ

 ،التفاقياتاتمكين تنفيذ على نطاق المنظومة لاألدوات واإلجراءات  مواصلة تطويرهدف ب ،ي منظومة األمم المتحدةالصلة ف
مجموعة المواد الكيميائية المنفذة في إطار عملية الوالتعلم من العمليات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك بطريقة منسقة، 

  والنفايات،
األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن العالقة بين برنامج لجمعية  1/12القرار  وإذ يالحظ

  األمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية متعددة األطراف التي يقدم لها خدمات األمانة،
ومع منظمات األمم ة بالتنوع البيولوجي لتعزيز التآزر فيما بينها المتعلق، مع التقدير، عمل االتفاقيات وإذ يالحظ

  ،ذات الصلةالمتحدة 
التآزر لتنفيذ الخطة االستراتيجية أوجه كبر من جانب الحكومات الوطنية في تعزيز األمشاركة الفوائد  وإذ يالحظ
إلى  وإذ يشيربالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني، المتعلقة واالتفاقيات المعنية  2020- 2011للتنوع البيولوجي 

شجع األطراف في االتفاقات البيئية المتعددة تي تال 71من الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 89 الفقرة
مزيد من التدابير لتعزيز اتساق السياسات على جميع المستويات ذات الصلة، وتحسين اللنظر في اتخاذ على ااألطراف 

  ، وتعزيز التنسيق والتعاون بين االتفاقات البيئية متعددة األطراف،ينالضروري الكفاءة، والحد من التداخل واالزدواجية غير
على أهمية دعم االتفاقيات المتعلقلة بالتنوع البيولوجي لتحسين التعاون واالتصال والتنسيق مع المنظمات وإذ يشدد 

  لى المستوى الوطني،والعمليات ذات الصلة وكذلك مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة ع
  والية كل من هذه االتفاقيات،ومع االقرار بمحددة الهداف األب مساسدون ال

باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات كعضو في فريق التنسيق بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  يرحب - 1
من أهداف أيشي  9دة على تحقيق الهدف مع التقدير دور االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في المساع ويالحظالبيولوجي 

 للتنوع البيولوجي؛

ة بالتنوع البيولوجي لمواءمة استراتيجياتها المتعلقبالجهود التي تبذلها مجالس إدارة االتفاقيات  يرحب - 2
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة وخططها مع 

بالتنوع البيولوجي إلى مواصلة عمله لتعزيز االتساق  المتعلقةالتفاقيات ن االتنسيق بيفريق  يدعو - 3
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ومواصلة الجهود  2020- 2011والتعاون في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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تويات ذات الصلة فيما بين على جميع المسين ضروريالالمبذولة لتحسين الكفاءة وخفض التداخل واالزدواجية غير 
 بالتنوع البيولوجي؛ المتعلقةاالتفاقيات 

 ة بالتنوع البيولوجيالمتعلقالتفاقيات التنسيق بين اأعضاء فريق  يدعو، 10/20المقرر  وإذ يؤكد من جديد - 4
  :إلى ما يلي
لك نظم اإلبالغ عن واالهتمام بالتآزر في وضع نظم اإلبالغ الخاصة بها بما في ذزيادة التعاون والتنسيق   )أ(

  بالتنوع البيولوجي؛ المتعلقةالوطني بموجب االتفاقيات  اإلبالغالتآزر في أوجه كوسيلة لزيادة في المستقبل االنترنت  طريق
  استراتيجيات التوعية واالتصال؛ بشأنالنظر في سبل ووسائل زيادة التعاون   )ب(
د واإلبالغ وتحسين الفعالية من خالل استخدام أطر الرصبالتآزر فيما يتعلق أوجه بذل الجهود لزيادة   )ج(

  ات؛المؤشر نظمرصد متماسكة و
لمساهمة في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ل الوسائلالنظر في   )د(

  ؛2020- 2011
ة بالتنوع البيولوجي لقالمتعاألطراف على تحسين التعاون فيما بين االتفاقيات والمنظمات األخرى  يشجع - 5

  تفاقية؛العلى جميع المستويات لتعزيز الفعالية والكفاءة في تنفيذ أهداف ا
من عضوين من  يتألفرسمي متوازن إقليميا، غير ، رهنا بتوافر الموارد، إنشاء فريق استشاري يقرر - 6

، من أجل رشيحات من األطراف، يختارهم مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على أساس تمنطقةكل 
إعداد خيارات يمكن أن تشمل  بهدفعمل  حلقةتنفيذ، للقبل االجتماع األول للهيئة الفرعية  إعداد، بالتشاور مع األمانة،

 وزيادةالتآزر أوجه ة بالتنوع البيولوجي لتعزيز المتعلقمختلف االتفاقيات  فيرطة طريق محتملة، لألطراف اخلعناصر 
هذه االتفاقيات،  لدىورهنا بتوافر الموارد منها والية كل باالعتراف مع محددة والهداف األبينها، دون المساس ب كفاءة فيماال

فريق التنسيق بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى المشاركة  ويدعو، بهدف تعزيز تنفيذها على جميع المستويات
  ؛في الفريق االستشاري غير الرسمي

 6المشار إليها في الفقرة  العمل حلقةة بالتنوع البيولوجي في المتعلقإشراك االتفاقيات األخرى  وبهدف - 7
إلى ة بالتنوع البيولوجي المتعلقالرؤساء التنفيذيين لالتفاقيات األخرى  دعويوالية كل من هذه االتفاقيات، ب واعترافا، أعاله

األخرى، حسب االقتضاء؛  هاأو عمليات هامكاتب وأجانها الدائمة لل ، من خالهممشاركة ممثلي األطراف في اتفاقيات يسيرت
ة بالتنوع البيولوجي؛ والمراقبين، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة المتعلقممثلي كل من أمانات االتفاقيات و

على أنها ، االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةو غذية والزراعةمم المتحدة لألاألمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األ
  المحلية؛ة وهذه االتفاقيات، فضال عن ممثلي المجتمعات األصليخدمات األمانة إلى المنظمات التي تقدم 

من اتفاقية كل في أن يحيل إلى مؤتمر األطراف إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  يدعو - 8
 فيما ة بالتنوع البيولوجي والتعاونالمتعلقتحسين فعالية االتفاقيات ه بشأن نوع البيولوجي نتائج مشروعة بالتالمتعلقاالتفاقيات 

  مزيد من التآزر؛تحقيق واستكشاف الفرص ل هابين
، أعاله 6العمل المشار إليها في الفقرة إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، تنظيم حلقة  يطلب - 9

من  مناقشات، مثال يجريرسمي لالستشاري غير االفريق لل التكاليففعالة من حيث ال ء، الوسائلحسب االقتضا، تيسيرو
، قبل االجتماع األول للهيئة الفرعية لكترونية، أو غيرها من الوسائلعن طريق المراسلة اإلأو خالل مؤتمر بالفيديو، 

  ؛للتنفيذ
لمدخالت ذات الصلة، بما في ذلك استجابة افي لنظر ارسمي الستشاري غير اال إلى الفريق طلب أيضاي - 10

لمؤتمر األمم المتحدة ، والوثيقة الختامية 11/6من المقرر ) و(و) ج(و )ب(17 اتللطلب الوارد في الفقر ين التنفيذياألم
تفاقيات تحسين فعالية اال بشأن، ونتائج مشروع برنامج األمم المتحدة للبيئة "المستقبل الذي نصبو إليه" للتنمية المستدامة
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مزيد من التآزر، والنتائج المترتبة على عمل تحقيق واستكشاف الفرص لها بينفيما ة بالتنوع البيولوجي والتعاون المتعلق
أوجه المواد الكيميائية في تحسين المعنية بتفاقيات االتجربة وة بالتنوع البيولوجي، المتعلقالتفاقيات التنسيق بين افريق 

  التآزر؛ بأوجهذات الصلة  المؤخرةمال التآزر، وغيرها من األع
  :ضطالع بما يلياالاألمين التنفيذي  إلى يطلب - 11

أن يعد، رهنا بتوافر الموارد، دراسة عن االحتياجات من بناء القدرات وزيادة التوعية فيما يتعلق   )أ(
  حلقة العمل؛بالتعاون مع االتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطراف على المستوى الوطني كمدخالت ل

 وبعد ذلك إلىاألول،  افي اجتماعهللنظر فيه لتنفيذ، لأن يحيل تقرير حلقة العمل إلى الهيئة الفرعية   )ب(
 ؛في اجتماعه الثالث عشرللنظر فيه مؤتمر األطراف 

وكيانات منظومة  ،إلى األمين التنفيذي مواصلة التماس التعاون والشراكات مع األطراف أيضايطلب  - 12
تحدة، والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية األمم الم

  ؛2020-2011للتنوع البيولوجي 
  التعاون مع المنظمات والمبادرات األخرى  - باء 

مع  بيولوجي،العمليات ذات الصلة لتحقيق أهداف أيشي للتنوع ال من جانب جميعبضرورة بذل جهد شامل  إذ يقر
  مراعاة مختلف اآلراء والنُهج لتحقيق حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتنمية المستدامة،

أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة األمم المتحدة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  تأكيد عيدي - 13
في إطار عقد األمم المتحدة للتنوع واردة فيها الأهداف أيشي للتنوع البيولوجي تحقيق و 2020- 2011البيولوجي 
ن األنشطة ذات الصلة التي اضطلع بها فريق إدارة القضايا المعني عبتقرير فريق إدارة البيئة  يرحبو 72البيولوجي؛

   73بالتنوع البيولوجي
أيشي  إدماج أهداف المزيد مناألمم المتحدة والمنظمات األخرى إلى مواصلة جهودها الرامية إلى  يدعو - 14

  من خالل فريق إدارة البيئة وغيره من المبادرات ذات الصلة؛ والسيماللتنوع البيولوجي في منظومة األمم المتحدة برمتها، 
بنتائج المؤتمر األوروبي األول المتعلق بتنفيذ البرنامج المشترك بين منظمة األمم المتحدة  يحيط علما - 15

لبيولوجي بشأن أوجه الترابط بين التنوع الثقافي والبيولوجي، بما في ذلك، على وجه للتربية والعلم والثقافة واتفاقية التنوع ا
  74الخصوص، إعالن فلورنسا بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي والثقافي؛

لألدوات واإلرشادات المتاحة  موجزغذية والزراعة لتقديم مم المتحدة لأللمنظمة األ عرب عن امتنانهي - 16
من لتنوع البيولوجي في العالم حالة اإعداد ب رحبي، و2020- 2011خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لدعم تنفيذ ال لديها

  ؛ألغذية والزراعةأجل ا
األغذية أن التقدم نحو يشير إلى  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالرابع من  إلصدارأن ا الحظيوإذ  - 17

سوف  2020-2011ما إذا كانت الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يد تحديمثل أهمية بالغة في  تينوالزراعة المستدام
 الذي يتناول، األمم المتحدة لألغذية والزراعةلمنظمة  2019-2010المنقح اإلطار االستراتيجي بأن  يقر، تكلل بالنجاح
 ،وانعدام األمن الغذائي ،لى الجوعلقضاء علمتعاضدة ال هأهدافبومصايد األسماك وتربية األحياء المائية،  حراجةالزراعة وال

مساهمة هامة في تنفيذ الخطة االستراتيجية كإدارة واستخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام، مع وسوء التغذية والفقر 
                                                           

  .65/161انظر قرار الجمعية العامة   72
73  UNEP/CBD/COP/12/INF/48 . برنامج األمم المتحدة للبيئةانظر أيضا ،Advancing the Biodiversity Agenda: A UN 

System-wide Contribution . فريق إدارة البيئةصادر عن تقرير )EMG/1320/GEN( ) ،متاح )2010برنامج األمم المتحدة للبيئة ،
 .http://unemg.org :على الموقع التالي

 .http://landscapeunifi.it/en/call : انظر  74

http://unemg.org
http://landscapeunifi.it/en/call
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األمم منظمة  ويدعوإلى األمين التنفيذي  ويطلبوتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  2020-2011للتنوع البيولوجي 
  لى مواصلة تعزيز التعاون بينهما في المسائل ذات الصلة؛إألغذية والزراعة حدة لالمت

لى مواصلة تعزيز دعمها التقني إمبادرة التجارة البيولوجية لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  دعوي - 18
ذلك ممارسات الحصاد ، وكالتجارة البيولوجية إدراجوالشركات وأصحاب المصلحة اآلخرين لتمكينهم من  ،للحكومات
تسليط الضوء على أهمية مع في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، حسب االقتضاء،  المستدامة

  من خالل إشراك القطاع الخاص؛ وحفظهالتجارة البيولوجية كمحرك لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 
بتوسيع التعاون بين  رحبيوالتنوع البيولوجي للغابات  بأهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجال يقر - 19

لغابات لاتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية نحو تنفيذ المبادرة التعاونية للتنوع البيولوجي 
ة لألخشاب االستوائية كجزء من مذكرة التفاهم بين أمانتي المنظمة الدولي االستوائيةاالستوائية في العديد من المناطق 

التنوع البيولوجي للغابات، المتعلق بتفاقية االتحقيق عمل ل اواتفاقية التنوع البيولوجي، لتعزيز التعاون والعمل المشترك دعم
  والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة لدعم هذا المبادرة المشتركة؛ ،دعوته إلى األطراف كرريو

وع البيولوجي في الشراكة التعاونية في مجال الغابات ال تزال هامة من أجل أن مشاركة اتفاقية التن يؤكد - 20
إلى األمين التنفيذي، بوصفه عضوا في الشراكة  ويطلبالتنوع البيولوجي للغابات، المتعلق بالتنفيذ الفعال لبرنامج العمل 
لشراكة التعاونية في مجال الغابات، بما في في عمل ا بفعالية الموارد، أن يشارك رهنا بتوافرالتعاونية في مجال الغابات، 

ذلك مشاركته في العملية الجارية الستعراض الترتيب الدولي المتعلق بالغابات في إطار منتدى األمم المتحدة المعني 
  ؛بالغابات، بغية معالجة القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي معالجة كافية

إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، إعداد  يطلب، 10/36اإلجراءات المبينة في المقرر  وإذ يؤكد - 21
دراسة عن الوسائل التي تساعد بها المنظمات الدولية واألمانات التي لديها برامج موضوعية بشأن الغابات، في تنفيذ الخطة 

األعضاء  ويدعوة بالغابات، وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصل 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
اآلخرين في الشراكة التعاونية في مجال الغابات إلى اإلسهام في الدراسة، ويطلب كذلك إلى األمين التنفيذي إبالغ الهيئة 
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، بما في ذلك بشأن الخيارات 

لمزيد من اإلجراءات لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات، وبطريقة تكفل الدعم المتبادل،  األخرى
باالستعراض الجاري للترتيب الدولي بشأن الغابات الذي سيجري مناقشته خالل الدورة الحادية عشرة لمنتدى  إقرارمع 

  .2015أيار /األمم المتحدة المعني بالغابات في مايو
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  ت الجنسانيةاتعميم مراعاة االعتبار  -  12/7المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ ةالجنساني عتباراتبأهمية اال قري - 1

في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية  ةالجنساني عتباراتاألطراف على إيالء العناية الواجبة لاليشجع  - 2
 في إعداد المؤشرات الوطنية؛ ةالجنساني عتباراتمج االلتنوع البيولوجي ودل

خطوات مهمة فيما يتصل برصد وتقييم اتخذت بالفعل  ذات الصلةاألطراف والمنظمات أن ب قري - 3
ذات الصلة باالتفاقية، وإن كان البد من زيادة العمل، بما في ذلك ما يتعلق بجمع واستخدام ومؤشراتها  ةالجنساني عتباراتاال

 األطراف والمنظمات ذات الصلة على زيادة العمل في هذا الصدد؛ يشجعحسب نوع الجنس، وعليه،  المصنفةت البيانا

األطراف على بناء القدرات من أجل دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في السياسات وخطط العمل يشجع  - 4
 ؛ةالجنساني عتباراتالوطنية المتعلقة باال

، مع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فيما مؤشرات التنوع البيولوجيالمعنية بشراكة ال أن تواصل يطلب - 5
حسب نوع الجنس في عملية  المصنفةالنظر في كيفية تعميم البيانات  يتعلق بعمله بشأن مؤشر البيئة واالعتبارات الجنسانية،

المؤشرات األولية المحددة  ، وأن يتخذ خطوات لالنتهاء من مجموعة منإعداد المؤشرات ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 ؛للتنوع البيولوجي واالعتبارات الجنسانية

اإلرشادات المتعلقة بتعميم االعتبارات الجنسانية في العمل الجاري في إطار  75بوثيقة يحيط علما - 6
يذ في اجتماعها ها إلى الهيئة الفرعية للتنفعن تنفيذ ينتهي من إعدادها وأن يبلغويطلب إلى األمين التنفيذي أن  االتفاقية،

 ؛األول

تجميع دراسات ورهنا بتوافر الموارد، إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة،  يطلب - 7
المجتمعات األصلية والمحلية، بشأن الرصد والتقييم و ، بما في ذلك التي تقدمها األطرافالممارساتأفضل الحالة و

ونشر هذه المعلومات من خالل آلية غرفة التنوع البيولوجي، بخصوص نسانية والمؤشرات الخاصة بتعميم االعتبارات الج
 وستشمل دراسات الحالة هذه وأفضل الممارسات. تبادل المعلومات واستكشاف وسائل للتشجيع على تكرار هذه الممارسات

ة مجدية طريقالنساء بو بناتال التي تشجع على مشاركةلنساء والنماذج لبنات واالتنوع البيولوجي المصممة لعن معلومات 
 ومناسبة التوقيت وفعالة؛

الروابط بين االعتبارات الجنسانية والتنوع  عنيقدم مدخالت إلى األمين التنفيذي أن  أيضايطلب  - 8
، وإطالع وأهداف التنمية المستدامة 2015إلى المناقشات الجارية بشأن خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  البيولوجي

 ؛يستجد في هذا الشأن على ماراف األط

، اتفاقية التنوع البيولوجيفي إطار  2020-2015بخطة العمل بشأن االعتبارات الجنسانية  يرحب - 9
 ؛الواردة في المرفق بهذا المقرر

 وبناء القدرات لتنفيذها؛العمل بشأن االعتبارات الجنسانية على الحاجة إلى زيادة التوعية بخطة  يشدد - 10

ين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، أن يدعم تنفيذ خطة العمل بشأن االعتبارات الجنسانية، إلى األم يطلب - 11
بما في ذلك على المستوى الوطني وذلك لغرض الدمج األفضل للتنوع البيولوجي في السياسات وخطط العمل الجنسانية 

 الوطنية؛

  عمل المتعلقة باالعتبارات الجنسانية؛إلى األطراف اإلبالغ عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ خطة ال يطلب - 12

                                                           
75  UNEP/CBD/WGRI/5/INF/17/Add.1.  
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التدريب بشأن  قديمتيسير تتوفير أو إلى والمنظمات الدولية األخرى برنامج األمم المتحدة للبيئة  يدعو - 13
لموظفي  ،برنامج األمم المتحدة للبيئةاالعتبارات الجنسانية لفي سياق خطة عمل  ، بما في ذلكتعميم االعتبارات الجنسانية

 نقاط االتصال الوطنية لالتفاقية؛ ،سب االقتضاءوح ،األمانة

 من أجلمشتركة بين االتفاقيات البيئية المختلفة  معارفمواصلة تعزيز أوجه التآزر وإنشاء قاعدة  يشجع - 14
مؤشر البيئة ومع مراعاة إنشاء إطار رصد مشترك وشامل ونظام مؤشرات لتعميم االعتبارات الجنسانية، حسب االقتضاء، 

 .لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةت الجنسانية واالعتبارا

  مرفق
  بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي 2020- 2015 يةالجنسان عتباراتخطة عمل اال

بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي الدور الذي ستضطلع به  2020- 2015 االعتبارات الجنسانيةتحدد خطة عمل  - 1
تبذل في نطاق االتفاقية ومع الشركاء واألطراف على المستويات الوطنية أمانة االتفاقية في تحفيز وتيسير الجهود التي 

كما تحدد . في نطاق عملها سينالجنبين لمساواة با لنهوضواإلقليمية العالمية للتغلب على القيود واالستفادة من الفرص ل
. طار اتفاقية التنوع البيولوجياإلجراءات التي يمكن أن تتخذها األطراف لتعميم االعتبارات الجنسانية في العمل في إ

والتى رحب ، UNEP/CBD/COP/9/INF/12/Rev.1في الوثيقة  ةالوارد المساواة بين الجنسينوترتكز على خطة عمل 
 .9/24بها مؤتمر األطراف في المقرر 

توصيات للتزامات العالمية للعقود األخيرة ولالفي إطار االتفاقية ستجابة المستمرة االوتشكل الخطة جزءا من  - 2
كما أنها تجسيد لزيادة الوعي بأن المساواة . منظومة األمم المتحدةضمن الرئيسية  والياتامتثاال لل ،األطراف في االتفاقية

 .تفاقيةاللتحقيق أهداف اوبين الجنسين تمثل شرطا أساسيا مسبقا للتنمية المستدامة 

 ستراتيجيةاألهداف اال

 :ستراتيجيةتتابع هذه الخطة تحقيق أربعة أهداف ا - 3

 تعميم منظور جنساني في تنفيذ االتفاقية وما يرتبط بها من عمل األطراف واألمانة؛  ) أ(

- 2011تفاقية، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اللمساواة بين الجنسين في تحقيق أهداف اتعزيز ا  )ب(
 شي للتنوع البيولوجي؛أيوأهداف  2020

الجنسانية في التدابير التي تتخذ صوب حفظ التنوع البيولوجي،  تعميم االعتباراتلبيان المنافع   )ج(
 واالستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية؛

 .اتفاقية التنوع البيولوجي في إطارزيادة فعالية العمل   )د(

 مكونات الخطة

عتبارات الجنسانية االستراتيجية، عددا من األهداف واإلجراءات لمعالجة هذه األهداف االل ا، دعمتقدم هذه الخطة - 4
 :على جزءين تألفوت. تفاقيةاالفى المجاالت التى تعالج فى إطار 

تعميم االعتبارات الجنسانية بموجب اتفاقية التنوع لتعزيز مقترحات إلجراءات تتخذها األطراف   )أ(
 ؛2020- 2011اق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي البيولوجي في سي

 .2020- 2105ج االعتبارات الجنسانية في عمل األمانة خالل الفترة مإطار لد  )ب(

ة لألطراف ولألمانة فى أربعة نطاقات هي السياساتية والتنظيمية والخاصة بالتسليم جوهريوتجمع األنشطة ال  - 5
 .والتأسيسية
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  التي تتخذها األطرافمكنة المإلجراءات ا  -  أوال
 نطاق السياسات  - الف 

 .تعميم االعتبارات الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي: الهدف المقترح  - 1

 ة لألطرافمكناإلجراءات الم

للتنوع  أن يستعرض خبراء االعتبارات الجنسانية مشروع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيةبطلب ال  1- 1
  الجنسانية، وتوفير اإلرشادات لتحسينها؛ مراعاة االعتباراتالبيولوجي لتقييم 

بوضع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  المرتبطةقييم عمليات التراعي تضمان أن   2- 1
  بصورة كافية الفروق في استخدامات التنوع البيولوجي بين النساء والرجال؛

إشراك النساء بفعالية كأعضاء في جميع فئات أصحاب المصلحة التي يجري مشاورتها خالل ضمان   3- 1
  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ ةوضع االستراتيجية وخط

أو المؤشرات الجنسانية في وضع /والجنس ة حسب نوع مصنفالنظر في إدراج عملية جمع البيانات ال  4- 1
باالرتكاز على العمل ذي الصلة الذي تضطلع به األطراف  ،األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي

لبيئة مؤشر ابما في ذلك  ،والمنظمات المعنية بشأن رصد وتقييم االعتبارات الجنسانية ومؤشراتها
  التحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛لالجنسانية االعتبارات و

طنية في االستراتيجيات وخطط العمل النظر في الكيفية التي يمكن بها إدراج السياسات الجنسانية الو  5- 1
  الوطنية للتنوع البيولوجي وكيفية مساهمتها في تنفيذها بفعالية؛

تحديد الخبراء من المجتمعات األصلية والمحلية في مجال التنوع وتعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية   6- 1
  نية للتنوع البيولوجي؛لدعم إدماج االعتبارات الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل الوط

تحديد أهمية المعارف التقليدية والممارسات العرفية التي يحوزها الرجال والنساء في حماية التنوع   7- 1
  .البيولوجي واستخدامها في دعم تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

أمام تعميم االعتبارات الجنسانية في تنفيذ اتفاقية التنوع تحديد المعوقات السياساتية المحتملة : الهدف المقترح  - 2
 .البيولوجي وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

   ة لألطرافمكناإلجراءات الم
بما في ذلك السياسات ذات الصلة بحقوق  ،استعراض السياسات ذات الصلة لتحديد الفروق الجنسانية  1- 2

 صنعوالتعليم والصحة والحوكمة المحلية و ل،العمفرص و ،ةومحو األمي ،ستخدامحقوق االالحيازة و
  الخطوات التي تعالج ذلك؛في نظر الو ،القرار والحصول على الموارد المالية

بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل  ،تقييم الكيفية التي يمكن بها تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي  2- 2
  العتبارات الجنسانية؛لياسات وخطط العمل الوطنية في الس ،الوطنية للتنوع البيولوجي

التنوع العمل المتصل بالنظر في كيفية ربط السياسات الوطنية لالعتبارات الجنسانية وخطط تنفيذها ب  3- 2
 .عملالبيولوجي على جميع المستويات والكيفية التي يمكن أن تسهم بها في هذا ال
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 .سياسية لتعميم االعتبارات الجنسانية في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجيضمان توافر اإلرادة ال: الهدف المقترح  - 3

 ة لألطرافمكناإلجراءات الم

جمع ونشر دراسات الحالة المحلية والوطنية بشأن المنافع المستمدة من تعميم االعتبارات الجنسانية في   1- 3
 حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

  ها النساء؛تحوزالتي تبرز المعارف الفريدة عن التنوع البيولوجي التي  ت الحالةدراساصياغة ونشر   2- 3
 في إطارالقرار على المستوى الرفيع، والمفاوضات الدولية  صنعضمان أن يكون أولئك المسؤلون عن   3- 3

 .تفاقية على دراية بااللتزامات الجنسانية في إطار العمليات الوطنية والدولية األخرىالا

 النطاق التنظيمي  -  باء

 .تفاقيةالتوفير الدعم الكافي بشأن القضايا الجنسانية للموظفين المشاركين في تنفيذ ا: الهدف المقترح  - 4

 ة لألطرافمكناإلجراءات الم

بين االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي للموظفين  روابطبشأن ال وزيادة التوعيةتوفير التدريب   1- 4
  ؛تمعات األصلية والمحلية وواضعي السياساتالمهتمين، والمج

، بما في ذلك خبراء االعتبارات الجنسانية الذين يمكن للموظفين الوصول إليهم لدعم أعمالهملوضع قائمة   2- 4
 ؛الخبراء من المجتمعات األصلية والمحلية

مجتمعات األصلية ، بما في ذلك الهيئة أو اتفاق الستعراض االعتبارات الجنسانية النظر في إنشاء  3- 4
االعتبارات الجنسانية في الوثائق والخطط التي تعد لدعم  مراعاةوفر مدخالت بشأن ييمكن أن  والمحلية،

 .تفاقيةالتنفيذ ا

تفاقية والخطة االستراتيجية الإتاحة موارد مالية كافية لتعميم االعتبارات الجنسانية في تنفيذ ا: الهدف المقترح - 5
 .2020-2011للتنوع البيولوجي 

 ة لألطرافمكناإلجراءات الم

بشأن عمل الضمان توافر التمويل الكافي لإلجراءات التي يتعين أن تتخذها األطراف في خطة   1- 5
  ؛2020- 2015 يةالجنسان عتباراتاال

تفاقية والتدابير الالنظر في اعتماد ميزانية تراعى االعتبارات الجنسانية لدى تخصيص الموارد لتنفيذ ا  2- 5
 .ية إلى تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجيالرام

 نطاق التسليم  -  جيم

المشاركة الكاملة والفعالة لكل من الرجال والنساء في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي  تحقيق: الهدف المقترح - 6
 .2020-2011والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 ة لألطرافمكناإلجراءات الم

لدى بناء القدرات لتمكين المشاركة الفعالة في عمليات التنفيذ، والنظر في  ين الجنسينبضمان التوازن   1- 6
  حسب مقتضى الحال؛ ،ات النسائيةجماعتوفير بناء القدرات المخصص لل

باللغات  2020-2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةخطة التفاقية والوضع ونشر مواد إعالمية بشأن ا  2- 6
  ن أن يحصل عليها الرجال والنساء؛واألشكال التي يمك

  .الرصد واإلبالغ عن مشاركة الرجال والنساء في عمليات التنفيذ  3- 6
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تنفيذ ل دعمافي االحتياجات المختلفة للرجال والنساء لدى تصميم وتنفيذ اإلجراءات النوعية  النظر: الهدف المقترح - 7
 .2020-2011تفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الا

 ة لألطرافمكناإلجراءات الم

 المخاطر المختلفة التي تواجه الرجال والنساء نتيجة لإلجراءات التي تنفذ في إطار اتفاقيةفي نظر ال  1- 7
  ؛التنوع البيولوجي

  من جانب الرجال والنساء؛ هاضمان أن تتضمن عملية تثمين موارد التنوع البيولوجي استخدامات  2- 7
ة حسب نوع الجنس لدى اإلبالغ عن المنافع المستمدة من تنفيذ االتفاقية والخطة صنفمإدراج البيانات ال  3- 7

  ؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
بما في ذلك من المجتمعات األصلية والمحلية، بشأن رصد  ،جمع دراسات الحالة وأفضل الممارسات  4- 7

لنشرها من خالل آلية غرفة تبادل  ،بالتنوع البيولوجيوتقييم ومؤشرات االعتبارات الجنسانية، فيما يتعلق 
وستشمل دراسات الحالة . المعلومات، واستكشاف الوسائل للتشجيع على تكرار مثل هذه الممارسات

وأفضل الممارسات هذه معلومات عن التنوع البيولوجي مصممة للبنات والنساء ونماذج تشجع على 
  .وفعالة وفي الوقت المناسبمشاركة البنات والنساء بطريقة مجدية 

 النطاق التأسيسى  -  دال

 .وضمان االتساق مع االتفاقيات ذات الصلة ؛إقامة الشراكات :الهدف المقترح - 8

 ة لألطرافمكناإلجراءات الم

  76؛تقييم االلتزامات المتعلقة باالعتبارات الجنسانية على المستوى الوطني والدولي  1- 8
أو النساء في تخطيط وتنفيذ االتفاقية والتدابير /االعتبارات الجنسانية وإشراك الوزارات المسؤولة عن   2- 8

  يشي للتنوع البيولوجي؛أالرامية إلى تحقيق أهداف 
 .االستفادة من الدروس المكتسبة وأمثلة الممارسات الجيدة من القطاعات ذات الصلة: الهدف المقترح - 9

 ة لألطرافمكناإلجراءات الم

  ة حسب نوع الجنس؛مصنفالصلة التي تتولى بالفعل تجميع واستخدام البيانات التحديد القطاعات ذات   1- 9
عات النسائية العاملة بالفعل في القطاعات ذات الصلة مثل الزراعة ومصايد األسماك جماإشراك ال  2- 9

 .حراجةوال

  إطار لإلجراءات التي تتخذها األمانة  -  ثانيا
 نطاق السياسات  -  ألف

والدعم السياسي والموارد لضمان تعميم  واليةبإقامة إطار سياساتي مالئم ليوفر اليتعلق نطاق السياسات  - 1
 .لألمانة في إطار هذا النطاق وقعةوفيما يلي األهداف، واإلجراءات واألنشطة المت. تفاقيةالاالعتبارات الجنسانية في تنفيذ ا

                                                           
الجنسانية والتنوع البيولوجي الوارد في  االعتباراتبالعالقة إلى باالرتكاز على اإلطار القانوني  ،على المستوى الدولي ،مثال  76

 .، المرفق الثانيUNEP/CBD/COP/9/INF/12/Rev.1الوثيقة 
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  لالتفاقية جعل االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي أولوية استراتيجية  - 1
شي للتنوع البيولوجي اإلطار التوجيهي أيوأهداف  2020-2011توفر الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  - 2

وسيكون ضمان أن تكون الصالت بين هذه العمليات . 2020حتى عام  تفاقيةالللعمل والتوجه االستراتيجي لتنفيذ ا
 .االتفاقيةإطار رئيسيا مسبقا لنجاح تعميم االعتبارات الجنسانية في واالعتبارات الجنسانية مفهومة وموضحة شرطا أساسيا 

التقدم المحرز في تنفيذ برامج العمل والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي عن ينبغي أن تتضمن التقارير  ،ولذا - 3
العتبارات بشأن االعمل  في خطة الواردةاألنشطة التقدم المحرز فيما يتعلق ب، معلومات وبيانات مستكملة عن 2020- 2011

 .الجنسانية

ألطراف والشركاء عن التقدم المحرز صوب تحقيق المساواة بين إلى اوينبغي أن توفر األمانة بيانات مستكملة  - 4
 .بما في ذلك، وحيثما يكون ممكنا، من خالل المراجعة السنوية لألمانة ،الجنسين

 بارات الجنسانية والتنوع البيولوجيلدعم االعتالجارية من الممولين  اتضمان االلتزام  - 2

بشأن االعتبارت من المهم ضمان أن تراعي استراتيجية حشد الموارد لدى األمانة بصورة كاملة تنفيذ خطة العمل  - 5
 .من خالل تعيين بند محدد في الميزانية ة، بما في ذلكالجنساني

االعتبارات الجنسانية في تنفيذ  تمويلسهم بها وعالوة على ذلك، ينبغي لألمانة أن تستكشف الكيفية التي يمكن أن ي - 6
 .أنشطة األمانة التي تحتاج إلى مساهمات طوعية

وفيما يتعلق بدعم تعميم االعتبارات الجنسانية في التنفيذ على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية والمحلية،  - 7
نظر الومن المهم كذلك . التفاقيةلوجي بين الجهات المانحة يتعين التوعية بالصالت بين االعتبارات الجنسانية والتنوع البيول

ها فضال عن السياسات والضمانات المتعلقة تعزيزسياسة مرفق البيئة العالمية بشأن تعميم االعتبارات الجنسانية وفي 
 .باالعتبارات الجنسانية في وكاالت مرفق البيئة العالمية

 .االعتبارات الجنسانيةتعميم االستثمار في  من أجلتفاقية الاإطار في  وينبغي بذل الجهود لتحديد مجاالت األولوية - 8

 ضمان االلتزامات الرفيعة المستوى باالعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي في األمانة  - 3

بشأن لنجاح خطة العمل  أساسيااألمانة عنصرا  داخليمثل االلتزام وترتيب األولويات من جانب اإلدارة العليا  - 9
فإن من المهم عرض قضايا االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي على اإلدارة العليا لتعميق  ،ولذا. عتبارات الجنسانيةالا

 .الوعي وضمان دعمها لعملية التعميم

وعلى ذلك، ينبغي توضيح . ومن المهم أن تكون قيمة تعميم االعتبارات الجنسانية واضحة لجميع موظفي األمانة - 10
بما في ذلك من خالل جمع ونشر دراسات الحالة وأمثلة الممارسات  ،ميم االعتبارات الجنسانية في االتفاقيةمبررات تع

 .الجيدة

ضمن اإلطار الزمني لخطة العمل بشأن االعتبارات الجنسانية ينبغي بذل الجهود لتعميم االعتبارات الجنسانية و - 11
دارة في األمانة اإلسهام في تعميم االعتبارات الجنسانية في ولهذا الغرض، ينبغي أن تواصل لجنة اإل. )2015-2020(

 .جميع أنشطة األمانة ذات الصلة

 النطاق التنظيمي  -  باء

والقدرات المؤسسية، وتنمية  ،يعالج النطاق التنظيمي المساواة بين الجنسين في عمليات التوظيف في األمانة - 12
وهناك خمسة إجراءات موصى بها لألمانة . ات الفرص المتساويةمهارات الموظفين، والمساءلة وما يتصل بذلك من سياس

 .في هذا النطاق
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 إنشاء هيئة في إطار األمانة لدعم تعميم االعتبارات الجنسانية  - 1

بغية تعزيز خبرات األمانة فيما يتعلق بالصالت بين االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي، ثمة حاجة مستمرة  - 13
وال يكون لهذا الشخص أي مسؤوليات . وظيفة موظف متفرغ لبرنامج االعتبارات الجنسانية في األمانةإلى توفير التمويل ل

 .أخرى في إطار المؤسسة

 :يلي وتشمل مسؤوليات موظف برنامج االعتبارات الجنسانية ما - 14

 ؛)يونيب( التواصل مع كبير مستشاري االعتبارات الجنسانية في برنامج األمم المتحدة للبيئة  )أ(

 رئاسة فريق مهام معني باالعتبارات الجنسانية؛  )ب(

 إجراء تحليالت جنسانية بشأن العمل الجاري في إطار االتفاقية؛  )ج(

 ج االعتبارات الجنسانية في عملها؛متوجيه اإلدارة وموظفي األمانة بشأن كيفية أفضل الوسائل لد  )د(

 والتدريب؛ زيادة التوعية  )ه(

ودعم األمين التنفيذي في تحديد طرائق الرصد  عتبارات الجنسانية في إطار االتفاقيةرصد تنفيذ تعميم اال  )و(
واإلبالغ المناسبة ليتم دمجها في نظام اإلبالغ الوطني من أجل تتبع التقدم المحرز في بلوغ أهداف االتفاقية والخطة 

المذكورة فيها فيما يتعلق باالعتبارات وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ؛الجنسانية

 ؛مشتركة بين القطاعاتتنقيح ودعم وثائق برامج العمل والمجاالت المواضيعية والقضايا ال  )ز(

 جمع ونشر المعلومات والبيانات ذات الصلة باالعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي؛  )ح(

التنوع البيولوجي من أجل االنتهاء من إعداد مجموعة من  التعاون مع الشراكة المعنية بمؤشرات  )ط(
  المؤشرات بشأن االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي التي حددتها الشراكة مبدئيا؛

االتصال الوطنية وأصحاب المصلحة بشأن الصالت والقضايا ذات الصلة باالعتبارات  نقاطتوجيه ودعم   )ي(
 الجنسانية والتنوع البيولوجي؛

 تقديم التقارير لألمين التنفيذي عن التقدم المحرز في تحقيق عملية تعميم االعتبارات الجنسانية؛  )ك(

 .المنظمات األخرى ذات الصلةإقامة تحالفات مع   )ل(

 .دعم عمل موظف برنامج االعتبارات الجنسانيةبفريق المهام المعني باالعتبارات الجنسانية  سيقومو - 15

 علقة باالعتبارات الجنسانية لدى جميع موظفي األمانةتعزيز القدرات المت  - 2

سيوفر موظف برنامج االعتبارات الجنسانية وفريق المهام المعني باالعتبارات الجنسانية التدريب العملي لموظفي  - 16
عمل الرئيسية وسيوجه هذا التدريب إلى معالجة مجاالت ال. االعتبارات الجنسانية إزاء عمل األمانةمراعاة هج األمانة بشأن نُ

 .لألمانة وبرامج العمل في إطار االتفاقية

بالتعاون مع كبير مستشاري االعتبارات الجنسانية في برنامج  ،وسيضمن موظف برنامج االعتبارات الجنسانية - 17
علق حصول موظفي األمانة على التدريب والدعم الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة للبيئة فيما يت ،األمم المتحدة للبيئة

 .باالعتبارات الجنسانية

ويكشف تحليل الخبرات المكتسبة من العمليات المماثلة عن أن أحد السبل األكثر فعالية في تنمية قدرات الموظفين  - 18
يتمثل في نظام التدريب بالتعلم بالممارسة، وسوف تسفر هذه العملية عن استحداث آلية الستعراض النظراء الداخليين 

 .ات الجنسانيةوالخارجيين لالعتبار
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 ضمان أن تتجسد المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد البشرية  - 3

ينبغي أن تواصل األمانة إتباع سياسة الموارد البشرية لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق باالعتبارات  - 19
 .الجنسانية وأن تقدم تقرير عن االمتثال لها

 الموظفين عن تعميم االعتبارات الجنسانيةبمسؤولية جميع  يةوعتزيادة ال  - 4

االعتبارات الجنسانية في األمانة مراعاة بما فى ذلك تعميم  بشأن االعتبارات الجنسانية،عمل الال يعتبر تنفيذ خطة  - 20
فسوف تكون عملية تعميم . مسؤولية موظف برنامج االعتبارات الجنسانية وفريق مهام االعتبارات الجنسانية وحدهما

وبغية تحديد أدوار الموظفين فيما يتعلق بخطة . ارات الجنسانية مسؤولية جميع موظفي األمانة وتحتاج إلى التزامهماالعتب
عن تعميم االعتبارات الجنسانية العمل هذه، تقوم األمانة بمواءمة دليل برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن مسؤوليات الموظفين 

وينبغي أن يصاحب نجاح المساءلة، تقديم . فيما يتعلق بتعميم االعتبارات الجنسانيةساءلة لتقديم منبر لقياس المسؤولية والم
 .جوائز وحوافز

 وضع مؤشرات لقياس مدى تعميم االعتبارات الجنسانية في نطاق األمانة  - 5

اكتسابها هناك فيما يتعلق بوضع مؤشرات لقياس مدى تعميم االعتبارات الجنسانية في نطاق األمانة، دروس يمكن  - 21
وينبغي أن يدرس فريق . بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،يةنمن وكاالت أخرى مع

 .هج التي اعتمدتها هذه المنظمات وتكييفها لتالئم األمانةالنُالمعني باالعتبارات الجنسانية المهام 

 نطاق التسليم  -  جيم

ستراتيجية للتنوع تفاقية والخطة االالاالعتبارات الجنسانية في تنفيذ ا مراعاة مع تعميم يتعامل نطاق التسليم - 22
في النظرية والمنهجية والبحوث الجنسانية  االعتباراتعالج بها تكما يتعلق بالسبل التي يمكن أن . 2020- 2011البيولوجى 

 .توصيات واردة أدناه على أنها ذات صلة بهذا النطاق وتحدد أربع. التطبيقية ذات الصلة به والذي تستند إليها التدخالت

 الجنسانية والتنوع البيولوجي عن االعتباراتجمع ونشر المعلومات   - 1

سوف تتطلب األسس المفاهيمية والعملية الالزمة إلثراء جهود حفظ التنوع البيولوجي مع االعتبارات الجنسانية  - 23
واألمانة في . وإتاحة أحدث المعلومات المتعلقة بذلك ،ا في ذلك في الميدانبم ،معرفة أدوار كل جهة على جميع المستويات

وضع يمكنها من جمع ونشر المعلومات عن االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي بغرض وضع قاعدة للمعارف لتوفير 
ومصادر . دعم تنفيذ االتفاقيةاالستنارة إلجراءات مؤتمر األطراف، واألطراف المختلفة والشركاء التي يتعين اتخاذها ل

وغيرها من المنظمات الدولية، والشبكات  ،ويمكن أن يساعد الشركاء مثل كيانات األمم المتحدة. المعلومات واسعة النطاق
ويمكن أن . اإلقليمية، والمصادر الوطنية، والمنظمات غير الحكومية في هذه العملية من خالل توفير المعلومات عن أنشطتها

التي تقيم الصالت بين ) مثل خبرات نساء المجتمعات األصلية(مانة دراسات الحالة وغير ذلك من المعلومات تعد األ
تفاقية الإدارة المعارف في ا نبراالعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي لالستخدامات الداخلية والخارجية من خالل م

تفاقية اللويتعين أن يوفر الموقع الشبكي  .وغير ذلك من الوسائلفيها تبادل المعلومات غرفة آلية  من خاللها إتاحتو
 ، والمناسباتاألخرى رادمصويمكنه أن يوفر الصالت إلى ال. محتويات تتعلق باالعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي

 .وإلى شركاء العمل على أرض الواقع

انية وتقييمها بما في ذلك من خالل تسجيل نوع وثمة فرصة لتعزيز مساهمة األمانة في رصد االعتبارات الجنس - 24
 .ةقائمجنس المشاركين في االجتماعات من خالل قواعد بيانات االجتماعات ال

 والتنوع البيولوجي والقضاء على الفقر يةالجنسان االعتباراتالصلة بين   - 2

العمل الجاري في إطار  المساواة بين الجنسين في مجهناك حاجة إلى وضع أو تعزيز مبادىء توجيهية بشأن د - 25
وينبغي وضع هذه . مع إيالء اهتمام خاص ألسباب عدم المساواة بين النساء والرجال ،القضاء على الفقرالمتعلق باالتفاقية 

 .المبادىء التوجيهية بدعم من شركاء خارجيين
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سياق ات الجنسانية في تفاقية أن تبقى األطراف على علم بالمناقشات الجارية بشأن االعتبارالوينبغي ألمانة ا - 26
 .عندما تكون ذات صلة ،، وتوفير مدخالت للعملية لوضعها وتنفيذها في آخر المطافالتنمية المستدامةأهداف 

تعميم االعتبارات الجنسانية لومنهجيات للتنفيذ أدوات  وتعزيز تحسين/ تحديد ووضع  - 3
 التنوع البيولوجيفي األنشطة ذات الصلة ب

من المفاهيم والسياسات إلى العمل في مرحلة التنفيذ المعزز لالتفاقية أدوات للتنفيذ لتعميم سوف يتطلب االنتقال  - 27
بالفعل واعتمد  تفاقيةالوقد وضع مؤتمر األطراف في ا. االعتبارات الجنسانية في األنشطة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

هجهم إزاء وجيه عمل األطراف وغيرهم خالل تنظيمهم نُوالمبادىء التوجيهية لتالعامة عددا من برامج العمل والمبادىء 
األدوات القائمة إليجاد أي صالت مع االعتبارات هذه وينبغي استعراض . حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

جراءات ويتمثل أحد اإل. ويمكن بعد ذلك تحديد العمل الالزم بشأن االعتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي. الجنسانية
الرئيسية في وضع أدوات إضافية تبين لألطراف وغيرهم كيفية دمج االعتبارات الجنسانية في أنشطتها لحفظ التنوع 

 .البيولوجي

وينبغي . شي للتنوع البيولوجيأيومن المهم كذلك تحقيق فهم واضح للصالت بين االعتبارات الجنسانية وأهداف  - 28
 مااالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وغيرهلشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي واأن تضع األمانة وتنشر، بالتعاون مع 

 .مواد للتوعية بشأن االعتبارات الجنسانية وكل هدف من هذه األهداف ،من الشركاء المعنيين

الجنسانية  االعتباراتج موضع أساس لألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لد  - 4
 ني للتنوع البيولوجيفي عملية التخطيط الوط

من خالل عمليات تخطيط وطنية  ،ها بالدرجة األولى على المستوى القطريييتحقق تنفيذ االتفاقية وبروتوكول - 29
. للتنوع البيولوجي، ووضع وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، واألطر الوطنية للسالمة األحيائية

نشر المبادىء التوجيهية لتعميم االعتبارات الجنسانية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  يينبغي التوسع ف ،وعلى ذلك
وعالوة على ذلك، ينبغي  77.التقنية التفاقية التنوع البيولوجى ةمن السلسل 49العدد  التي نشرت بوصفهاللتنوع البيولوجي، 

مؤتمر األطراف في االتفاقية إلى حرز والعقبات التي تواجههم هجهم والتقدم المتوفير الفرص أمام األطراف لإلبالغ عن نُ
 .االتفاقية ليالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكو

العتبارات الجنسانية والتنوع البيولوجي في بشأن اوضع مؤشرات مالئمة على المستوى الوطني لتعزيز ويتعين  - 30
ة بمؤشرات التنوع البيولوجي إلدراج االعتبارات عنيشراكة الموثيق مع الالشي للتنوع البيولوجي، التعاون أيإطار أهداف 

  .والتقارير وغير ذلك من األنشطة ذات الصلة ،الجنسانية في جدول أعمال حلقات العمل
 النطاق التأسيسي  -  دال

لى الجهود تفاقية الشركاء وترتكز عالأن تحشد ا ،من المهم لتعزيز الفعالية والكفاءة في تعميم االعتبارات الجنسانية - 31
، وكاالت األمم المتحدة، أمورضمن جملة ويشمل الشركاء المحتملون،  .القائمة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة

والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك والمؤسسات األكاديمية، والمجتمعات األصلية والمحلية، 
 .من منظمات المجتمع المدني

                                                           
االعتبارات الجنسانية في مراعاة المبادىء التوجيهية لتعميم : تفاقية التنوع البيولوجيمن السلسلة التقنية ال 49العدد    77
  .http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-49-en.pdf ،الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيا

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-49
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االعتبارات الجنسانية  مراعاة تعميمعزيز قامة الشراكات وإنشاء الشبكات لتإ  - 1
 في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

 .ينبغي إجراء عمليات تقييم واستعراض للشركاء المعنيين حتى يمكن تحديد الفرص للتعاون ولتجنب التداخل - 32
ما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة وشبكة التنوع البيولوجي ب ،ويمكن أن يتم هذا التحديد بالتعاون مع الشركاء المعروفين

 .لنساء المجتمعات األصلية، وأفرقة المهام المشتركة بين الوكاالت المعنية باالعتبارات الجنسانية

ذ اتهم، وأنشتطهم الرئيسية وتقييما لصلتهم بتنفيواليهدافهم، وأقاعدة بيانات الشركاء، و النواتج يمكن أن تشملو - 33
 .، وتحقيق أهداف أيشى للتنوع البيولوجى2020-2011ستراتيجية للتنوع البيولوجى الخطة اال

إسداء المشورة ) 1(وينبغي لألمانة أن تطلب، استنادا إلى استعراض الشركاء، الدعم لهذه الجهود من خالل مثال  - 34
ة التي كلف بها مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف الدعم لحشد الموارد لتنفيذ األنشط) 2(التقنية وتقديم المعلومات العلمية 

 .المعارف شاركت) 3(و ينالعامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 ،العتبارات الجنسانيةبشأن اة من الشركاء لتنفيذ خطة العمل إضافيوفي نفس الوقت، ينبغي حشد مساهمات  - 35
ومن المهم، لدى حشد . تها وغير ذلك ذات صلة بتنفيذ الخطةوخاصة فيما يتعلق بالكيفية أن تكون أنشطتها وأدواتها ومنهجيا

. زمنية والشروط الخاصة بالتعاون من خالل األنشطة المشتركةال المواعيدديد األدوار والمسؤوليات وحهذه المساهمات، ت
 ).فاتمثل االتفاقات المشتركة بين الثقا(ويتعين أن تراعي اتفاقات الشراكة بالكامل االعتبارات الثقافية 

من أجل أو المواضيعي /اإلقليمي و ىعلى المستو تكااالشر وحيدوقد يكون أيضا من المفيد استكشاف الفرص لت - 36
 ،وقد يشمل ذلك تيسير تبادل المعلومات من خالل مثال. المعلومات وتدعيم قدرات المنظمات المعنية شاركتعزيز ت

 .تكنولوجيا المعلومات وأدوات االتصال

لتعميم الفعال لالعتبارات لاالتصال الوطنية  نقاطأيضا إقامة الشراكات بين المنظمات المعنية و وسيكون من المهم - 37
وعلى ذلك، ينبغي تجميع التفاصيل المتعلقة بالمنظمات اإلقليمية والوطنية ذات الصلة باالعتبارات الجنسانية، . الجنسانية

المعلومات عن  إتاحةوعالوة على ذلك، ينبغي . تفاقيةلالبكي وإتاحتها في شكل قواعد بيانات إلكترونية ضمن الموقع الش
مرأة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ال ،ذات الصلة باالعتبارات الجنسانية األخرى االتفاقات الدولية

(CEDAW)التآزر على المستوى الوطني وجهاالتصال الوطنية وغيرها لدعم تحديد أ ، إلى نقاط. 

 نشطةاألالبيولوجي ب اتفاقية التنوع في إطار االعتبارات الجنسانية بشأن عملالخطة  ربط  - 2
 منظومة األمم المتحدةفي إطار ذات الصلة 

وتشمل الوسائل لتحقيق . قضايا الجنسانية ينبغي أخذها في االعتبارالات القائمة بشأن تعميم واليهناك عدد من ال - 38
وفي وكاالت  األخرىية باالعتبارات الجنسانية في االتفاقات البيئية المتعددة األطراف االتصال المعن نقاطذلك الشراكات مع 

 .تفاقيةالا في إطارسعيا إلى تعزيز التعاون ودعم عمل موظف برنامج االعتبارات الجنسانية  ،األمم المتحدة

تفاقية من الخبرات وأفضل الويمكن أن تستفيد فعالية تعميم االعتبارات الجنسانية في العمل الجاري في إطار ا - 39
 .الممارسات والدروس المستفادة التي يجري تجميعها من خالل الربط مع الجهود الجارية لتعميم االعتبارات الجنسانية

وستتحقق فوائد أخرى من خالل الربط مع أفرقة المهام المشتركة بين الوكاالت المعنية باالعتبارات الجنسانية  - 40
باتفاقيات ريو، وفريق االتصال  المشترك المعنياالتصال  فريقات الجنسانية في جداول أعمال وعن طريق إدراج االعتبار

 .ة بالتنوع البيولوجيالمتعلقالمعني باالتفاقيات 

 بقضايا التنوع البيولوجي بين المنظمات الجنسانية والنسائية زيادة التوعية  - 3

لزيادة ما بين المنظمات الجنسانية والنسائية تنفيذ حملة من الضروري لزيادة الفهم بقضايا التنوع البيولوجي في - 41
ذلك  سمحوسوف ي. والتوعية العامة ثقيفمن خالل المبادرة العالمية لالتصال والت ،مثال ،ويمكن أن يتم ذلك. التوعية

 .اوفي تنفيذه في عمليات اتفاقية التنوع البيولوجيالكاملة لمشاركتها  صرفحدد الأن نة مشاركلمنظمات الل
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لزيادة التوعية بقضايا التنوع البيولوجي بين المنظمات المتعلقة باالعتبارات وينبغي كذلك إعداد مواد إضافية  - 42
سبل العيش، والثقافة بالنسبة لة التنوع البيولوجي أهمي) 1: (المواد المتعلقة بما يلي الجنسانية وبالمرأة، بما في ذلك

مثل  ،الصلة بين التنوع البيولوجي وتوفير حقوق اإلنسان األساسيةو) 2(؛ ائيوالمعارف التقليدية، والصحة واألمن الغذ
 .القضايا الجنسانيةفي نظر النسبة للة التنوع البيولوجي بأهمينماذج التدريب عن و) 3( مياه؛الحصول على ال

الوطنية التي يمكن أن  وأوسيكون من المفيد لتعزيز عمليات النشر إلى المنظمات المعنية تحديد المنظمات اإلقليمية  - 43
 .يةالبريد القائمةتلك المنظمات في  إدراجتضطلع بدور الوديع للمواد ذات الصلة و

 لمشاركةل ،السيما نساء المجتمعات األصلية ،بناء قدرات النساء  - 4
 في عمليات االتفاقية وصنع القرار

وخاصة نساء  ،نساء على قدم المساواةسوف تستفيد عمليات االتفاقية من بناء قدرات النساء وضمان مشاركة ال - 44
 .تفاقيةالفي جميع مستويات صنع القرار المتعلق با ،المجتمعات األصلية

وينبغي تيسيرا لبناء هذه القدرات والمشاركة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار، إجراء تقييم لالحتياجات  - 45
لتحليل وتخطيط االحتياجات من بناء  ،ة نساء المجتمعات األصليةوخاص ،بالتعاون مع خبراء االعتبارات الجنسانية والنساء

 .القدرات لهذه الفئات

وخاصة قادة نساء  ،واستنادا إلى هذه االحتياجات، ينبغي توفير الدعم لالجتماعات التحضيرية وتدريب النساء - 46
دم لبناء القدرات بشأن التنوع وينبغي أيضا تعزيز الدعم المق .قبل كل اجتماع لمؤتمر األطراف ،المجتمعات األصلية

البيولوجي واالعتبارات الجنسانية التي تنفذها تحالفات نساء المجتمعات األصلية وغيرها من المنظمات ذات الصلة 
  .المنسقين لدعم بناء القدرات/بما في ذلك من خالل إنشاء تجمع للخبراء ،باالعتبارات الجنسانية
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  إشراك أصحاب المصلحة  -  12/8المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

وأهداف أيشي للتنوع  2020- 2011بشأن اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  10/2إلى المقرر إذ يشير 
بشأن تمكين المشاركة على جميع المستويات من أجل تعزيز اإلسهامات ) أ(3وعلى وجه الخصوص الفقرة  البيولوجي،

األصلية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة من مجتمعات الالكاملة والفعالة للمرأة و
  ،2020-2011جميع القطاعات األخرى في التنفيذ الكامل ألهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

االتفاقية في إطار  جتماعاتالا ذات الصلة المقدمة فيأصحاب المصلحة والفرص  خبراتبثراء وأهمية  وإذ يسلم
  ،الفعالتنفيذ الوبروتوكوليها لتعزيز 
وأصحاب المصلحة لدعم األطراف في تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها،  ين التنفيذيبذلها األميالجهود التي وإذ يالحظ 

  ،2020- 2011وإمكانات تعزيز هذه الجهود دعما لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 نفيذتالمتصلة بإلى إبراز التحديات والفرص  التي ترميرسمي الخاص غير الحوار ال لسةبج يرحب  - 1

رشد بها في مداوالت ستُاأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، التي تحقيق و 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  الجزء الرفيع المستوى؛ وكذلكالثاني عشر،  هاجتماعمؤتمر األطراف في 

قبل الذي عقد ألصحاب المصلحة  منتدىمثل  ،بوضع سبل ووسائل وآليات مناسبة يرحب أيضا  - 2
جل تعزيز المشاركة الفعالة وفي الوقت المناسب ألصحاب المصلحة في اجتماعات أاجتماعات مؤتمر األطراف، من 

  وعمليات االتفاقية وبروتوكوليها وهيئاتها الفرعية؛
الممارسات واآلليات من أجل تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، بمن النهوض باألطراف على  يشجع  - 3

  ة باالتفاقية وبروتوكوليها على المستويين اإلقليمي والوطني؛تعلقفيهم الشباب، في المشاورات وعمليات صنع القرار الم
فيذ األطراف إلى العمل بفعالية على إشراك أصحاب المصلحة، بمن فيهم الشباب، في إعداد وتن يدعو  - 4

النهوض ودعم المبادرات التي تسعى إلى  ،الجيل الجديد من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي
  هذه المشاركة؛ب

إلى األمين التنفيذي أن يدرج ممارسات وآليات مناسبة، بما في ذلك أدوات اتصال حديثة، من أجل  يطلب  - 5
التفاقية في إطار اقت المناسب ألصحاب المصلحة في العمليات واالجتماعات المقبلة تعزيز المشاركة الفعالة وفي الو

ية، وذلك بالتشاور مع مكتب االجتماع المعني واالستفادة الكاملة من الدروس المستفادة من فرعها وهيئاتها اليوبروتوكول
  مارسات التشاركية على المستوى الدولي؛التطورات المستجدة في الم، فضال عن االتفاقية وغيرها من الخبرات الدولية

تمكين لإلى األمين التنفيذي أن يقوم، رهنا بتوافر الموارد، بتقديم معلومات عن وسائل يطلب أيضا   - 6
وعن الفرص والخبرات والتجارب التي  في إطار االتفاقية، المشاركة الشاملة ألصحاب المصلحة في المبادرات ذات الصلة

  .اب المصلحة، مع مراعاة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من األنشطة السابقةيمكن أن يتيحها أصح
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  إشراك الحكومات دون الوطنية والمحلية  -  12/9المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

تحديد التحديات والحلول المرتبطة بأنماط التوسع الحضري الجارية ولفت المبذولة لبالجهود  يرحب  - 1
دراسة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي لصناع السياسات على المستويين المحلي منشور  االنتباه إليها، مثل

التحديات : التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوالتوسع الحضري "والتقييم العالمي المعنون  ،واإلقليمي
تصميم في المناطق الحضرية بشأن أولويات التنوع وجدول األعمال البحثي لفريق التنوع البيولوجي وال 78،"والفرص

  ويشجع على نشرها واستعمالها على نطاق واسع؛ البيولوجي في المناطق الحضرية،
ودعم وتوجيه التوسع الحضري االستراتيجي والمستدام عن  مكينلت ااألطراف إلى زيادة جهوده يدعو  - 2

في ، وخاصة للتنوع البيولوجي والمحلية لتحقيق أهداف أيشيطريق العمل جنبا إلى جنب مع الحكومات دون الوطنية 
  ؛لتنوع البيولوجيات وخطط العمل المحلية ودون الوطنية لستراتيجيالنهوض باال
 التنوع البيولوجي في تخطيطهم الحضري وشبه الحضري اعتباراتاألطراف إلى إدراج  يدعو  - 3

العمل، عند و ضمن أمور أخرى،" البنية التحتية الخضراء"مثل  ،ةيتحتوالبنية ال والتخطيط المتعلق باستخدام األراضي
 التخطيط الحضري عملية قدرات الحكومات دون الوطنية والمحلية على إدراج التنوع البيولوجي في عزيزتاالقتضاء، على 

 وعمليات التخطيط المكاني األخرى؛

حقيق األنماط المستدامة للتوسع الحضري، دعم المبادرات ذات الصلة التي تسهم في ت إلىاألطراف  دعوي  - 4
لشراكة العالمية بشأن العمل المحلي ودون الوطني من أجل التنوع التابعة ل نها على سبيل المثال، اللجان االستشاريةم

من  وشبكة مدن البحر المتوسط ،مبادرة المحيط الحيوي الحضري، والشبكة الدولية لألقاليم االبتكارية البحريةو ،البيولوجي
  أجل التنوع البيولوجي ضمن غيرها؛

الحكومات دون الوطنية والمحلية على المساهمة في تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يشجع  - 5
واستخدام  عن طريق دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في خطط التوسع الحضري المستدام: بالتحديد، وذلك 2020- 2011

لى الطبيعة؛ إة مستندالحلول الالنهوض بنقل المحلي، والتخطيط المكاني، وإدارة المياه والنفايات؛ وبما في ذلك ال األراضي
تغير مساهمة هامة للتصدي لحفظ التنوع البيولوجي ك تعزيزورصد وتقييم حالة التنوع البيولوجي والتقدم للحفاظ عليه؛ و

خدمات وظائف واإليجابية للتنوع البيولوجي و تأثيراتل توضيح الالمناخ؛ وإعطاء األولوية لقضايا التنوع البيولوجي من خال
  مواضيع أخرى، مثل الصحة والطاقة المتجددة وسبل العيش؛بالنسبة ل ةالنظم اإليكولوجي

  :إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوفر الموارد، زيادة الجهود الرامية إلى تحقيق ما يلي يطلب  - 6
والشركاء الرئيسيين المنخرطين في العمل ذات الصلة عمل سائر الوكاالت  تعميم التنوع البيولوجي في  )أ (

  على المستويين دون الوطني والمحلي؛
مساعدة األطراف والحكومات دون الوطنية والمحلية، وشركائها، على دمج مساهمة الحكومات دون   )ب (

  ؛2020- 2011للتنوع البيولوجي الوطنية والمحلية على نحو أكثر فعالية في تنفيذ الخطة االستراتيجية 
، بما في ذلك وأصحاب المصلحة اآلخرين التعاون مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى  )ج(
بالتنوع البيولوجي، بشأن القضايا ذات الصلة بالتنفيذ على المستويين دون الوطني والمحلي، مثل العمل  المتعلقةاالتفاقيات 

بشأن المسائل ) اراتفاقية رامس( األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً لطيور الماءمع أمانة اتفاقية 
  .المتعلقة باألراضي الرطبة الحضرية وشبه الحضرية

                                                           
  .2F978http://link.springer.com/book%10.1007/-94-007-7088-1 : للجمهور في مفتوح منشورمتاح ك   78

http://link.springer.com/book


UNEP/CBD/COP/12/29 
Page 78 
 

  إشراك قطاع األعمال  -  12/10المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

لبيولوجي وبالعمل الرائد الذي اضطلعت به بعض لشراكة العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع اابتطور إذ يعترف 
األطراف في االشتراك مع قطاع األعمال من أجل تنفيذ االتفاقية، كما يدل على ذلك العدد المتزايد من المبادرات الوطنية 

  واإلقليمية المتعلقة بقطاع األعمال والتنوع البيولوجي،
للشراكة العالمية بشأن قطاع األعمال  والرابع الثالث ينجتماعبالنتائج والتوصيات المنبثقة عن اال وإذ يحيط علما

بمنتدى قطاع األعمال الذي عقد بالتوازي مع االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، مع  يرحب 79والتنوع البيولوجي،
  ع الخاص بهذه األهداف،االعتراف بأنها تدعم أهداف االتفاقية وبروتوكوليها من خالل زيادة التوعية وإثبات التزامات القطا

بأن العديد من الشركات عبر العالم ليست على إدراك بأهمية أو منافع التنوع البيولوجي فيما يخص  وإذ يعترف
أعمالهم أو باآلثار اإليجابية لتعميم قيم التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية في نماذج أعمالهم وسالسل 

  اإلمداد،
ية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي واحتياجاتها لبناء أهم وإذ يدرك

  القدرات والدعم،
  أن شركات األعمال تضطلع بدور مهم في األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، يدركوإذ 
ى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع ببدء نفاذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عل يرحبوإذ 

  الناشئة عن استخدامها باعتباره صكاً مهما إلشراك قطاع األعمال في المساهمة في تحقيق جميع أهداف االتفاقية؛
بالدور الرئيسي الذي تقوم به الحكومات في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، والعيش في يعترف وإذ 

  سجام مع الطبيعة، وفي تهيئة بيئة تمكينية لتعزيز االستدامة،ان
التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي وجود فجوات فيما يتعلق باإلبالغ عن أنشطة قطاع األعمال  وإذ يالحظ
  ،واستخدامه المستدام

افعا رئيسيا للتغيير في أن الشراء المستدام، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، يمكن أن يكون د يفهموإذ 
  العديد من قطاعات األعمال، ولذلك ينبغي تشجيعه،

  :األطراف، مع مراعاة سياساتها الوطنية واحتياجاتها وأولوياتها، إلى أن تضطلع بما يلي يدعو  - 1
ة لدعم الشراكة العالمية ابتكاري، على وضع آليات ذات الصلة عمل مع أصحاب المصلحة والمنظماتال  )أ(

  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي والمبادرات الوطنية واإلقليمية المرتبطة بها؛ بشأن
الشراكة العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي والمبادرات الوطنية واإلقليمية  تعاون معال  )ب(

، هاهداف االتفاقية وبروتوكوليعن الجهود التي تبذلها لتعميم أفي اإلبالغ المرتبطة بها من أجل مساعدة شركات األعمال 
وتقديم المعلومات ذات الصلة  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011وكذلك الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛

من أجل ، بالتشاور مع المجتمع المدني، إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص السعي  )ج(
التشجيع على وضع وتنفيذ استراتيجيات التنوع البيولوجي داخل قطاع األعمال، بما في ذلك ما يتعلق بحشد الموارد، 

  وتعزيز بناء القدرات؛

                                                           
  http://www.cbd.int/doc/meetings/business/gpbb-03/official/gpbb-03-report-en.pdf  :انظر  79
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، بحيث لمؤتمر األطراف المقررات القائمة مع مراعاةالعمل من أجل تهيئة بيئة تمكينية،  االستمرار في  )د(
، التي يمكن أن تشمل مجموعة من الجهات والمحلية الممولة بأموال عامةالشركات المجتمعية ، بما في ذلك يمكن للشركات

، مع 2020-2011ها، وكذلك الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يأن تنفذ بشكل فعال أهداف االتفاقية وبروتوكول الفاعلة،
لمناسبة لتلبية هذه االحتياجات فيما يخص المسؤولية ات الصغيرة والمتوسطة الحجم ووضع األطر اشركمراعاة احتياجات ال
  االجتماعية والبيئية؛

المتصلة بقطاع األعمال في  ةخدمات النظم اإليكولوجيوظائف ومراعاة التنوع البيولوجي وعلى  تشجعال  )ه(
  ؛هذه المحافل جداول أعمالدمج هذه القضايا في  بهدفالمحافل المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة، 

  :شركات األعمال على أن تضطلع بما يلييشجع   - 2
خدمات النظم وظائف وتحلل آثار قرارات وعمليات شركات األعمال على التنوع البيولوجي وأن   )أ(
  ، وإعداد خطط عمل لدمج التنوع البيولوجي في عملياتها؛ةاإليكولوجي
وخدمات النظم  وظائفع البيولوجي وتدرج في أطر اإلبالغ الخاصة بها اعتبارات متعلقة بالتنوأن   )ب(
سالسل إمداداتها، مع مراعاة أهداف  من خاللوتضمن تجسيد اإلجراءات التي تتخذها الشركات، بما في ذلك  ة،اإليكولوجي

  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2020-2011االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
لعليا في اإلدارة والموظفين التنفيذيين وسالسل اإلمداد بخصوص المعلومات تعزز قدرات المستويات اأن   )ج(

وخدمات النظم  وظائفمنافع التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واآلثار التي تمس التنوع البيولوجي وعن 
  ؛ةاإليكولوجي
  تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في سياسات الشراء؛أن   )د(
بنشاط في استراتيجية حشد الموارد التفاقية التنوع البيولوجي لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية تشارك أن   )ه(

  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛تحقيق و 2020-2011للتنوع البيولوجي 
أن تزيد، حسب االقتضاء، في مستوى المشاركة والتعاون مع مبادرة التجارة البيولوجية التابعة لمؤتمر   )و(

لمتحدة للتجارة والتنمية، ومبادرات المنظمات األخرى المشاركة في التجارة البيولوجية، على المستويات الوطنية األمم ا
واإلقليمية والعالمية، التي تلتزم باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، وممارسات الحصاد المستدامة، والحصول وتقاسم 

حصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن المنافع في إطار بروتوكول ناغويا بشأن ال
  استخدامها؛
مؤتمر  باإلضافة إلى العمل المحدد في مقرراتورهنا بتوافر الموارد، ، إلى األمين التنفيذييطلب   - 3

  :األطراف ذات الصلة
إلى تعزيز دمج اعتبارات التنوع الرامية  ادعم األطراف، وال سيما البلدان النامية، في جهودهيأن   )أ(

  البيولوجي في قطاع األعمال؛
الشراكة العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي والمبادرات الوطنية  دعم ويتعاون معيأن   )ب(

ات شرك تحرزهتقارير عن التقدم الذي  في إعدادوبالتعاون مع برامج أخرى،  ،واإلقليمية المرتبطة بها، حسب االقتضاء
من خالل وسائل منها عقد  ، بما في ذلك عن طريق وضع تصنيف لإلجراءات الممكنة،األعمال في تعميم التنوع البيولوجي

 يعقد قبل االجتماع الثالث عشرتنفيذ ، وذلك لنظر اجتماع للهيئة الفرعية للحلقة عمل تقنية بشأن أطر اإلبالغ في هذا المجال
  مؤتمر األطراف؛ل

الشراكة العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي والمبادرات الوطنية واإلقليمية  عيتعاون مأن   )ج(
  التنوع البيولوجي في قرارات شركات األعمال؛ تعميماألعمال بهدف  شركاتالمرتبطة بها من أجل دعم بناء قدرات 
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والمبادرات الوطنية  ،وجي واألعمالالشراكة العالمية بشأن األعمال والتنوع البيول عزز، بالتعاون معيأن   )د(
من خالل على سبيل المثال، أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  تحقيقفي واإلقليمية المرتبطة بها، مساهمة قطاع األعمال 

  ؛2020- 2011تحديد المعالم الرئيسية وإعداد إرشادات في مجال األعمال لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
التعاون وأوجه التآزر مع المنتديات األخرى بشأن المسائل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي أن يعزز   )ه(

  وإشراك قطاع األعمال فيما يتعلق بأمور منها مؤشرات السلع األساسية واإلنتاج واالستهالك المستدامان؛
ووظائف  بالتنوع البيولوجية ويحلل أفضل الممارسات والمعايير والبحوث المتعلق ،المعلومات يجمعأن   )و(

لتيسير عمليات تقييم المساهمات التي يقدمها قطاع األعمال لتحقيق  وتقدير هذه الخدمات، ،ةالنظم اإليكولوجي خدماتو
 حافلهذه المعلومات على مختلف الم نشرأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والمساعدة في 

  ؛ذات الصلة
أعاله، وجعله متاحا الجتماع قادم لمؤتمر ) ب(1أن يقدم تقريرا عن المعلومات المشار إليها في الفقرة   )ز(

  .األطراف
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  التنوع البيولوجي وتنمية السياحة  -  12/11المقرر 
 إن مؤتمر األطراف، 

بادئ التوجيهية بشأن التنوع أهمية العالقة بين السياحة والتنوع البيولوجي، وصلتها، في هذا الصدد، بالم إذ يالحظ
 البيولوجي وتنمية السياحة،

بشأن أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة في الوثيقة الختامية للبرامج العشر  السنواتاعتماد إطار  إلى يشيروإذ 
 20،80+لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو

، بما في ذلك لسياحةلمستدامة لفي اإلدارة الصكوك وافي الخبرات من تطبيق طائفة من األدوات  وإذ ينظر
 ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، السياحة األيكولوجية المستدامة

األطراف والحكومات األخرى، بدعم من المنظمات ذات الصلة، وبالتعاون مع أصحاب المصلحة يدعو    - 1
   :إلى في صناعة السياحة، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية

، بشأن خيارات السفر المستدامة للجمهور العام والسياح ةوالتوعية العام االتصال والتثقيفتعزيز أنشطة   )أ(
  ؛وبشأن استخدام العالمات اإليكولوجية والمعايير وخطط إصدار الشهادات، حسب االقتضاء

أو محتملة من األنشطة  من التنوع البيولوجي وضغوط كبيرة بمستويات مهمةتحديد المناطق التي تتسم و  )ب(
، بما في ذلك على "حفظالالمناطق الساخنة في مجالي السياحة و"هذه ودعم المشروعات في  إعدادالسياحية على السواء، و

 المحققة من السياحة؛اإليجابية ثار اآلخفض اآلثار السلبية وزيادة بهدف توضيح كيفية المستوى اإلقليمي، 

فضال يه والزيارات وغيرها من األنشطة السياحية في المناطق المحمية، أنشطة الترف رصد واستعراض  )ج(
من خالل آلية غرفة تبادل  وتشارك النتائجاآلثار والعمليات اإلدارية ذات الصلة في المناطق الحساسة إيكولوجيا،  عن

 ؛المعلومات وغيرها من اآلليات ذات الصلة

أو الهيئات المناسبة مناطق المحمية الوطنية ودون الوطنية، بناء قدرات الوكاالت المعنية بالحدائق وال  )د(
من أجل االنخراط في شراكات مع صناعة السياحة للمساهمة ماليا وتقنيا في إنشاء المناطق األخرى، عند االقتضاء، 

اص، وآليات والشراكات بين القطاعين العام والخ ،مثل االمتيازاتمالئمة أدوات  من خاللالمحمية وتشغيلها وصيانتها 
، تكميال لمخصصات الميزانية العامة ةخدمات النظم اإليكولوجي المدفوعات مقابلالسداد، وغيرها من األشكال المتعلقة ب

 ؛للتنوع البيولوجي من أهداف أيشي 11الهدف  ودون المساس بالواليات وااللتزامات العامة نحو تحقيق

تمويل من أجل دعم البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا لتقديم ا النظر في الجهات المانحة إلى يدعو  - 2
بالمناطق "، في المشروعات اإليضاحية المتعلقة التحول االقتصاديبلدان  فضال عنوالدول الجزرية الصغيرة النامية، 

 ؛أعاله) ب(1، المشار إليها في الفقرة "حفظالالساخنة في مجالي السياحة و

ات الصلة إلى إجراء دراسات عن األثر التراكمي للسياحة على النظم اإليكولوجية البحوث ذ هيئات يدعو  - 3
بالتعاون مع الوكاالت ، من أجل التنوع البيولوجي مبادرات سبل العيش المستدامة، بما في ذلك السياحة وعواقبالحساسة، 

 ؛فباعتبارها وسائل إضافية لبناء قدرات األطرا ونشر نتائجهاالوطنية المناسبة، 

 :إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوفر الموارد، القيام بما يلي يطلب  - 4

تطبيق المبادئ التوجيهية للتنوع  طوعية عنتقارير لسبل ووسائل لتيسير إعداد األطراف  تطوير  )أ (
 البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي وتنمية السياحة، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة؛

والعلم  تربيةومنظمة السياحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لل للبيئة،م المتحدة التعاون مع برنامج األم  )ب (
المبادئ التوجيهية  في تطبيق لمساعدة األطراف، حسب االقتضاء،، وغيرها من المنظمات ذات الصلة )اليونسكو(والثقافة 

                                                           
  .، المرفق288/66قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   80
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المناطق الساخنة في مجالي "في لبيولوجي وذلك التي أعدتها اتفاقية التنوع التنوع البيولوجي وتنمية السياحة المتعلقة با
 أعاله؛ ) ب(1المشار إليها في الفقرة على النحو ، "حفظالالسياحة و

الممارسات بشأن أفضل برامج بناء القدرات وعن ذات الصلة، والمعلومات  واإلرشاداتتجميع األدوات   )ج (
ن خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ووسائل أخرى، ، وإتاحة هذه المعلومات مالصالت بين السياحة والتنوع البيولوجي

 .األطراف والمنظمات ذات الصلة والشركاء اآلخرينوذلك بالتعاون مع 
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  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة   -  12/12المقرر 
واألحكام المتصلة بها ) ي(8تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمادة   -  ألف

  مشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقيةوآليات تعزيز ال
  إن مؤتمر األطراف،

واألحكام المتصلة بها ) ي(8بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات المتعلق بتنفيذ المادة  10/43إلى مقرره  إذ يشير
  واألحكام المتصلة بها،) ي(8بشأن المادة  11/14في االتفاقية ومقرره 

  لمحرز والمشاركةالتقدم ا
بالمساهمة التي يمكن أن تقدمها الشبكة العالمية للشعوب األصلية، التي افتتحتها أستراليا واستضافتها  يسلم  - 1

مبادرة خط االستواء، في ربط خبرات المجتمعات األصلية والتكنولوجيا الحديثة عن طريق إقامة عالقات ثابتة لتشارك 
  المعلومات وتبادل المعارف؛

الجهات المانحة إلى المساهمة في التنفيذ  ويدعومشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في الشبكة،  شجعي  - 2
  الجاري للشبكة؛

الصادرة عن االجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة  81بنتائج الوثيقة يحيط علما مع التقدير  - 3
، التي جددت االلتزام بتنفيذ 2014أيلول /في نيويورك في سبتمبرالمعروف بالمؤتمر العالمي للشعوب األصلية، الذي عقد 

  82إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛
 2020،83- 2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تنفيذ ااستعراض منتصف المدة ل نتائج في ضوء  - 4

األطراف والحكومات األخرى  يدعوللتنوع البيولوجي، أيشي من أهداف  18الهدف التقدم المحرز نحو تحقيق بما في ذلك 
) ي(8إلى تقديم معلومات عن تنفيذ المادة  المعنيةوالمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات األخرى  ،والمنظمات الدولية

المفتوح لفريق ا نظرل ويتيحها الواردةإلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع وتحليل المعلومات  ويطلبواألحكام المتصلة بها، 
في اجتماعه التاسع، وحسب مقتضى الحال، أثناء واألحكام المتصلة ) ي(8لمادة بين الدورات المخصص لالعامل العضوية 
  ؛2020- 2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ا فترة تنفيذ

واألحكام ) ي(8للمادة عقد اجتماع واحد للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص  يقرر  - 5
  المتصلة بها قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية؛

  المؤشرات المرتبطة بالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام
ات التابع للمنتدى الدولي للشعوب بالعمل المضطلع به بقيادة الفريق العامل المعني بالمؤشر يرحب  - 6

، من "نظام الرصد والمعلومات المجتمعي"سيما نهج  األصلية المعني بالتنوع البيولوجي وغيره من المنظمات الدولية، ال
أجل تشغيل المؤشرات بشأن حالة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع 

وتحقيق أهداف أيشي للتنوع  2020-2011لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  البيولوجي،
  البيولوجي؛
إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ذات الصلة،  يطلب  - 7

الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، والشراكة المعنية  والفريق العامل المعني بالمؤشرات التابع للمنتدى
بمؤشرات التنوع البيولوجي وأصحاب المصلحة المهتمين، ورهنا بتوافر الموارد، أن يواصل تنظيم وتيسير حلقات العمل 

ممارسات التقليدية واالستخدام التقنية الدولية وحلقات العمل اإلقليمية المتعلقة بمؤشرات حالة المعارف واالبتكارات وال
                                                           

 .69/2انظر قرار الجمعية العامة   81
 .)التي أبدتها األطرافالتحفظات  يرجى مالحظة( 61/295قرار الجمعية العامة   82
 .12/1انظر المقرر   83
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المألوف المستدام من أجل زيادة استكشاف القيمة المضافة لنظم الرصد والمعلومات المجتمعية وتطبيق نهج قائم على األدلة 
المتعددة عند رصد مؤشرات حالة المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية واالستخدام المألوف المستدام، بغرض تقييم 

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ومن أجل  2020-2011م المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي التقد
  إطالع األطراف والمنظمات والجهات المعنية على التقدم المحرز من خالل بوابة معلومات المعارف التقليدية؛

لرصد والمعلومات المجتمعية، وكذلك المذكرة إلى األمين التنفيذي أن يحيل معلومات بشأن نظم ا يطلب  - 8
إلى أمانة المنبر  84المؤشرات المرتبطة بالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدامالتي أعدها األمين التنفيذي بشأن 

  ؛الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية
المجتمعات األصلية والمحلية على النظر في كيفية مشاركة المجتمعات األصلية األطراف و يشجع  - 9

والمحلية بفعالية في عملية إعداد وجمع وتحليل البيانات، بما في ذلك عن طريق عملية الرصد المجتمعية، ومواصلة 
رصد مؤشرات أهداف أيشي،  استكشاف كيفية مساهمة نظم الرصد والمعلومات المجتمعية للمجتمعات األصلية والمحلية في

ويمكن . وكيفية تطبيق نهج قائم على األدلة في التحقق من هذه البيانات المولدة من مختلف نظم المعارف على قدم المساواة
 2020- 2011أن تساهم هذه الجهود في التقارير الوطنية القادمة واستعراض تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  ؛18  سيما الهدف ف أيشي للتنوع البيولوجي، الوتحقيق أهدا
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية  يدعو  - 10

إلى النظر في المساهمات المحتملة من خدمات الرصد والمعلومات المجتمعية في تحقيق أهداف المنبر لدى وضع برامج 
  لصلة مثل عمل فرقة العمل المعنية بالمعارف األصلية والمحلية؛العمل ذات ا
إلى األمين التنفيذي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  يطلب  - 11

عن أعمال المنبر واألحكام المتصلة بها ) ي(8المادة النظم االيكولوجية أن يطلع االجتماع المقبل للفريق العامل المعني ب
  المتصلة بالمعارف التقليدية؛

أعضاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  يدعو  - 12
االيكولوجية إلى النظر في إشراك ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في ترشيح أعضاء لفريق الخبراء المتعدد 

لعمليات في إطار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات التخصصات وغيره من ا
  النظم االيكولوجية؛

األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب  يدعو  - 13
جاهات في المهن التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي المصلحة المهتمين إلى تقديم معلومات وبيانات عن الحالة واالت

إلى األمين التنفيذي إتاحة تجميع المعلومات لنظر الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات ويطلب واستخدامه المستدام، 
  واألحكام المتصلة بها، في اجتماعه التاسع؛) ي(8المخصص للمادة 

  الت المواضيعية وغير ذلك من القضايا الشاملةالحوار المتعمق بشأن المجا
والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية األطراف،  يشجع  - 14

  :إلى األمين التنفيذي النظر في المشورة والتوصيات الناتجة عن الحوار المتعمق بشأن ويطلب، وأصحاب المصلحة المهتمين
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات معارف التقليدية والعلوم، مثل النظم المعمول بها في إطار ربط نظم ال"

، لدى تنفيذ مجاالت عمل االتفاقية "، بما في ذلك األبعاد الجنسانيةفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية
  الغ عن التقدم المحرز في التقارير الوطنية المقبلة؛األطراف في النظر في اإلبومواصلة تشجيع ذات الصلة؛ 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في إلى األمين التنفيذي إحالة موجز الحوار المتعمق إلى  يطلب  - 15

اعاة مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية، من أجل المساهمة في أعماله المتعلقة بوضع مبادئ توجيهية لمر
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المعارف التقليدية في العملية في إطار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

  االيكولوجية؛
أن يكون الموضوع الرئيسي للحوار المتعمق الثالث الذي سيجري خالل االجتماع التاسع للفريق  يقرر  - 16

التحديات والفرص الممكنة : "واألحكام المتصلة بها هو) ي(8ورات المخصص للمادة المفتوح العضوية العامل بين الد
للتعاون الدولي واإلقليمي من أجل حماية المعارف التقليدية المتبادلة عبر الحدود لتعزيز المعارف التقليدية والوفاء باألهداف 

  ."أمنا األرض/ الثالثة لالتفاقية، في انسجام مع الطبيعة
، كعنصر رئيسي من برنامج العمل )ج(10، مع التركيز على المادة 10مادة ال  -  باء

  واألحكام المتصلة بها في االتفاقية) ي(8المتعلق بالمادة 
  إن مؤتمر األطراف،

خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، على النحو الوارد في المرفق يؤيد   - 1
  بهذا المقرر؛
األطراف والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمجتمعات األصلية والمحلية دعو ي  - 2

وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تنفيذ خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة 
، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى األمين التنفيذي وكذلك الظروف الوطنية المختلفة بما في ذلك النظم القانونية والسياسية

  من خالل عملية إعداد التقارير الوطنية؛
أنه ينبغي وضع وتنفيذ جميع أنشطة خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع  يقرر  - 3

السيما النساء والشباب، مع مراعاة إعالن األمم  البيولوجي مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية،
  85المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛

4 -  رين  يقر10/32بأن مبادرات أخرى، مثل الشراكة الدولية بشأن مبادرة ساتوياما، باالتساق مع المقر 
  دام للتنوع البيولوجي؛، ووفقا لاللتزامات الدولية األخرى، تساهم في تيسير االستخدام المألوف المست11/25و

األطراف إلى أن تدرج في الطلبات الموجهة إلى الجهات المانحة، دعم المجتمعات األصلية  يدعو  - 5
والمحلية من أجل تنظيم نفسها، ووضع خطط وبروتوكوالت مجتمعية لتوثيق ورسم معالم وتسجيل المناطق المحفوظة 

المجتمعية لديها لدعم البلدان لتعزيز االعتراف بالمناطق المحفوظة  بواسطتها، فضال عن إعداد وتنفيذ ورصد خطط الحفظ
  بواسطة المجتمعات األصلية والمحلية؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية والبرامج والصناديق إلى تقديم األموال والدعم  يدعو  - 6
ن أجل تنفيذ برامج ومشاريع تشجع االستخدام المألوف التقني للبلدان النامية األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية م

  .المستدام للتنوع البيولوجي
أعاله وإتاحة هذه  2إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع وتحليل المعلومات الواردة عمال بالفقرة  يطلب  - 7

واألحكام المتصلة بها ) ي(8لمادة المعلومات إلى االجتماع القادم للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص ل
  ومن خالل بوابة معلومات المعارف التقليدية في االتفاقية؛

إلى األمين التنفيذي، بالشراكة مع المنظمات المعنية ورهنا بتوافر األموال، دعم تنفيذ خطة  يطلب أيضا  - 8
ظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية وغيرها العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي عن طريق تن

  .من األنشطة في مجال بناء القدرات التي تشترك فيها المجتمعات األصلية والمحلية

                                                           
 ).يرجى مالحظة التحفظات التي أبدتها األطراف( 61/295قرار الجمعية العامة   85



UNEP/CBD/COP/12/29 
Page 86 
 

  مرفق
  خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي

  الهدف  -  أوال
واألحكام المتصلة بها في إطار ) ج(10للمادة يتمثل الهدف من خطة العمل هذه في تعزيز التنفيذ العادل   - 1

االتفاقية على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية 
  .والمحلية في جميع مراحل ومستويات التنفيذ

  المبادئ العامة  -  ثانيا
طار خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع ينبغي إعداد وتنفيذ جميع األنشطة في إ  - 2

  .البيولوجي مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، ال سيما النساء والشباب
وينبغي تحديد قيمة المعارف التقليدية بطريقة متساوية ألشكال المعارف األخرى، واحترامها واعتبارها   - 3

 .رية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستداممفيدة وضرو

ونهج النظام اإليكولوجي، وهو استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألراضي والمياه والموارد الحية من شأنه   - 4
ات أن يعزز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام بطريقة منصفة، يتماشى مع القيم الروحانية والثقافية وكذلك الممارس

  .المألوفة للعديد من المجتمعات األصلية والمحلية والمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية المتعلقة بها
ومع اإلقرار بأن المجتمعات األصلية والمحلية هي صاحبة الحقوق أو الحائزة لمعارفها وابتكاراتها   - 5

بتكاراتها وممارساتها التقليدية لموافقتها المسبقة عن علم أو وممارساتها التقليدية، ينبغي أن يخضع الحصول على معارفها وا
  .مصادقتها ومشاركتها

  اعتبارات ذات أهمية خاصة  - ثالثا
  :تشمل االعتبارات الخاصة لخطة العمل هذه ما يلي  - 6
ل وتُشكّ. يرتبط التنوع البيولوجي واالستخدام المألوف المستدام والمعارف التقليدية ارتباطا متأصال  )أ(

المجتمعات األصلية والمحلية، من خالل االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، باستمرار وتعيد تشكيل النظم 
االجتماعية واإليكولوجية، والمناظر الطبيعية، والمناظر البحرية ومجموعات النباتات والحيوانات والموارد الجينية 

ي في وضع يؤهلها للتكيف مع الظروف المتغيرة مثل تغير المناخ، والمساهمة وممارسات اإلدارة ذات الصلة، وبالتالي فه
وتسهم المجتمعات . في حفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وتعزيز مرونة النظم االجتماعية واإليكولوجية

م للتنوع البيولوجي أيضا في توليد معارف األصلية والمحلية وحائزو المعارف التقليدية المتعلقة باالستخدام المألوف المستدا
  جديدة ال تعود بالفائدة على المجتمعات األصلية والمحلية فحسب، ولكن أيضا على رفاه اإلنسان بصفة عامة؛

تعتمد العديد من المجتمعات األصلية والمحلية اعتمادا مباشرا على التنوع البيولوجي واستخدامه المألوف   )ب(
سبل عيشها وقدرتها على الصمود وثقافاتها وبالتالي فهي في وضع يؤهلها، من خالل عملها الجماعي، المستدام وإدارته ل

  إلدارة النظم اإليكولوجية على نحو كفؤ واقتصادي باستخدام نهج النظام اإليكولوجي؛
في حفظ  يمكن أن تؤدي القيم والممارسات الثقافية والروحية للمجتمعات األصلية والمحلية دورا هاما  )ج(

  التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ونقل أهميته إلى الجيل التالي؛
المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، السيما النساء، تكتسي أهمية قصوى لنجاح   )د(

  عمليات إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج لالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي؛
ينبغي أن يراعي إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج لالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي تماما   )ه(

) المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام( 18و) خدمات النظام اإليكولوجي( 14هدفي أيشي للتنوع البيولوجي 
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لتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وبرنامج وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وا
  واألحكام المتصلة بها، وذلك بغرض تجنب االزدواجية وتحقيق أوجه التكامل؛) ي(8العمل المتعلق بالمادة 

 ينبغي االعتراف بالعناصر الثقافية واالجتماعية واإليكولوجية المرتبطة بنظم اإلدارة التقليدية لألراضي  )و(
والمياه واألقاليم التابعة للمجتمعات األصلية والمحلية ومشاركتها في إدارة هذه المناطق، وتأمينها وحمايتها ألنها تساهم في 

  االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي؛
امل لنهج المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي عنصر أساسي في التنفيذ الك  )ز(

النظام اإليكولوجي، الذي يوفر أداة هامة لتعزيز قدرة المجتمعات األصلية والمحلية على ممارسة االستخدام المألوف 
  المستدام للتنوع البيولوجي، عند االقتضاء؛

لوجية االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي مفيد لتيسير التعلم المتعلق بالنظم االجتماعية اإليكو  )ح(
  واالبتكارات المحتملة للنظم اإليكولوجية المنتجة واستمرار رفاهية اإلنسان؛

ينبغي اتخاذ تدابير لمعالجة االستخدام غير المستدام للتنوع البيولوجي وإعادة إحياء النظم اإليكولوجية   )ط(
  .المتدهورة واستعادتها

  األساس المنطقي  -  رابعا
لمستدام للتنوع البيولوجي مع المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية إن إدراج االستخدام المألوف ا  - 7

وتنفيذها ) ج(10والمحلية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وسيلة هامة واستراتيجية إلدماج المادة 
ذولة لتحقيق أهداف أيشي للتنوع والجهود المب 2020- 2011بوصفها قضية شاملة في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  11/14.86 البيولوجي، التي أعيد تأكيد أهميتها في المقرر
على ) ج(10وينخرط العديد من المجتمعات األصلية والمحلية في مبادرات مجتمعية لتعزيز تنفيذ المادة   - 8

والممارسات المألوفة، ومشاريع تعليم  وتشمل هذه المبادرات بحوث وتوثيقاً للمعارف التقليدية. المستويين الوطني والمحلي
إلعادة إحياء اللغات األصلية والمعارف التقليدية المرتبطة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، ورسم خرائط 

. المجتمعات، وخطط مجتمعية إلدارة الموارد المستدامة، والرصد والبحث فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ
كعنصر ) ج(10مع التركيز على المادة ) ج(10وعرضت نظرة عامة على مثل هذه المبادرات في االجتماع المتعلق بالمادة 

وعرضت حاالت أكثر تفصيال في حلقة العمل  87واألحكام المتصلة بها) ي(8رئيسي من برنامج العمل المتعلق بالمادة 
ومن خالل دعم هذه المبادرات، أو . الرصد المجتمعي ونظم المعلوماتبشأن  201388شباط /المعقودة في الفلبين في فبراير

المشاركة في مشاريع تعاونية على أرض الواقع ورصد المؤشرات ذات الصلة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، تكتسب 
ويمكنها أن . بلدانهااألطراف ومنظمات الحفظ رؤى أفضل عن االستخدام المألوف المستدام لقضايا التنوع البيولوجي في 

وفي المساهمة ) ج(10تستجيب أيضا بشكل أنسب لالحتياجات أو التحديات القائمة، وأن تصبح أكثر فعالية في تنفيذ المادة 
  .2020-2011واألهداف األخرى ذات الصلة الواردة في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  18في تحقيق الهدف 

التي أنشئت بدون الموافقة المسبقة عن علم أو القبول ومشاركة المجتمعات  ويمكن للمناطق المحمية  - 9
األصلية والمحلية أن تقيد الوصول إلى المناطق التقليدية واستخدامها، وبالتالي تؤدي إلى إضعاف الممارسات المألوفة 

وع البيولوجي أمر حيوي لحماية وفي الوقت نفسه، فإن حفظ التن. والمعارف المرتبطة بمناطق أو موارد بيولوجية معينة
                                                           

 .UNEP/CBD/COP/DEC/XI/14 الوثيقةمن في القسم واو يباجة الد  86
وتحديات  ألمثلةتجميعية ورقة  إلىالعرض  هذا واستند. UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1 من الوثيقة 33الفقرة  انظر  87

برنامج شعوب الغابات والشركاء من اتفاقية التنوع البيولوجي قدمها ) ج(10لمادة بامتعلقة مجتمعية توصيات وومبادرات 
 studies-use-sustainable-http://www.forestpeoples.org/customary. ):2011 تشرين األول/أكتوبر(

بون، ألمانيا، من حلقة العمل العالمية بشأن النظم المجتمعية للرصد والمعلومات التي عقدت في تقرير يمكن االطالع على   88
 .UNEP/CBD/WG8J/8/INF/11 ،2013 نيسان/أبريل 28إلى  26

http://www.forestpeoples.org/customary
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ويمكن لالستخدام المألوف المستدام . وصون االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي والمعارف التقليدية المرتبطة به
للتنوع البيولوجي والمعارف التقليدية أن تسهم في الحفظ الفعال لمواقع التنوع البيولوجي الهامة، إما من خالل الحوكمة 

لمشتركة أو اإلدارة المشتركة للمناطق المحمية الرسمية أو من خالل األقاليم والمناطق المحفظة بواسطة المجتمعات ا
ويمكن أن تستخدم المجتمعات األصلية والمحلية البروتوكوالت المجتمعية واإلجراءات المجتمعية . األصلية والمجتمعية

مثل الوكاالت الحكومية (ها والدخول في حوار وتعاون مع جهات خارجية األخرى للتعبير عن قيمها وإجراءاتها وأولويات
نحو أهداف مشتركة، على سبيل المثال، وسائل مناسبة الحترام االستخدام المألوف المستدام للتنوع ) ومنظمات الحفظ

  .البيولوجي والممارسات الثقافية التقليدية في المناطق المحمية واالعتراف بها ودعمها
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  عناصر المرحلة األولى من مشروع خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي  -  اخامس
األطر الزمنية للتنفيذ  89اإلجراءات المحتملة الجهات الفاعلة الرئيسية المهام

 التدريجي
 المؤشرات المحتملة ووسائل التحقق

إدراج ممارسات أو سياسات  - 1
، حسب ف المستداماالستخدام المألو

االقتضاء، مع المشاركة الكاملة والفعالة 
في للمجتمعات األصلية والمحلية، 

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
، كوسيلة استراتيجية للتنوع البيولوجي

للحفاظ على القيم البيولوجية الثقافية 
وتحقيق رفاهية اإلنسان، واإلبالغ عن 

 ذلك في التقارير الوطنية؛

راف مع المشاركة األط
الكاملة والفعالة 
للمجتمعات األصلية 

 .والمحلية

تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي إلدماج 

  .االستخدام المألوف المستدام
 

من خالل تنقيح وتنفيذ 
االستراتيجيات وخطط العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي 

المبلغ عنها من  2015- 2014
تقارير الوطنية، خالل ال

اعتبارا من التقارير الوطنية 
الخامسة، عند اإلمكان، وإلى 
الفريق العامل المعني بالمادة 

واألحكام المتصلة بها، ) ي(8
في الوقت المناسب 

 .الستعراض منتصف العقد

االستخدام المألوف المستدام : المؤشر
للتنوع البيولوجي الذي تدرجه 

ة والفعالة األطراف، مع المشاركة الكامل
للمجتمعات األصلية والمحلية، في 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

  .للتنوع البيولوجي
  :وسائل التحقق

التقارير الوطنية المقبلة، اعتبارا من 
 .التقارير الوطنية الخامسة، عند اإلمكان

     

تشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية  - 2
ة التي تدعم وتسهم في تنفيذ الماد

وتعزيز االستخدام المألوف  )ج(10
؛ والتعاون مع للتنوع البيولوجي المستدام

المجتمعات األصلية والمحلية في أنشطة 
مشتركة لتحقيق التنفيذ المعزز للمادة 

 ؛)ج(10

األطراف، والحكومات 
األخرى، وأمانة اتفاقية 
التنوع البيولوجي، 
والمنظمات الدولية ذات 
الصلة، والجهات المانحة 
والجهات الممولة، 
والمؤسسات األكاديمية 
والمؤسسات البحثية 
والمجتمعات األصلية 

 .والمحلية

حشد األموال وغيرها من أشكال الدعم 
لتشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية 
التي تدعم وتسهم في تنفيذ المادة 

  .وتعزيز الممارسات الجيدة) ج(10
جمع دراسات الحالة، والخبرات والنُهج 

حتها من خالل بوابة معلومات وإتا
المعارف التقليدية وبوابة المعلومات 
التابعة للمنتدى الدولي للشعوب 

  .االصلية المعني بالتنوع البيولوجي
 

المبلغ عنها من خالل التقارير 
الوطنية المقبلة، اعتبارا من 
التقارير الوطنية الخامسة، عند 

 .اإلمكان

إدراج أمثلة متنوعة عن  :المؤشر
بادرات المجتمعية التي تدعم وتسهم الم

في التقارير ) ج(10في تنفيذ المادة 
الوطنية وبوابة معلومات المعارف 

  .التقليدية
  :وسائل التحقق

التقرير المرحلي للفريق العامل المعني 
واألحكام المتصلة بها، ) ي(8بالمادة 

 .اعتباراً من االجتماع التاسع فصاعدا

                                                           
 .لإلجراءات المحتملة توجيهات بشأن السادس القسم لىالرجوع إيرجى   89
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األطر الزمنية للتنفيذ  87اإلجراءات المحتملة رئيسيةالجهات الفاعلة ال المهام
 التدريجي

 المؤشرات المحتملة ووسائل التحقق

توطيد التعاون مع االتفاقات الدولية     
األخرى ذات الصلة باالستخدام 
المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، 
بما في ذلك مع المعاهدة الدولية بشأن 

غذية الموارد الوراثية النباتية لأل
والزراعة، من أجل تعزيز آليات 

  .المبادرات المجتمعية

    

     

مثل ( أفضل الممارساتتحديد  - 3
دراسات الحالة واآلليات والتشريعات 

من ) وغيرها من المبادرات المالئمة
  :أجل

األطراف والحكومات 
األخرى، والمجتمعات 
األصلية والمحلية وأمانة 
اتفاقية التنوع البيولوجي 

نظمات والبرامج والم
والصناديق األخرى ذات 

  .الصلة

اإلبالغ عن أفضل الممارسات 
دراسات الحالة واآلليات والتشريعات (

التي ) وغيرها من المبادرات المالئمة
تدعم االستخدام المألوف المستدام 
للتنوع البيولوجي كمساهمة في تجميع 
ينبغي نشره ضمن السلسلة التقنية 

  . ولوجيالتفاقية التنوع البي

المبلغ عنها من خالل التقارير 
الوطنية المقبلة، اعتبارا من 
التقارير الوطنية الخامسة، عند 

 .اإلمكان

نشر وتوزيع عدد من السلسلة : المؤشر
التقنية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن 
أفضل الممارسات ودراسات الحالة 
واآلليات والتشريعات وغيرها من 

التي تدعم االستخدام المبادرات المالئمة 
 .المألوف المستدام للتنوع البيولوجي

تعزيز، وفقا للتشريعات الوطنية ) 1(
وااللتزامات الدولية المطبقة، المشاركة 
الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية 

موافقتها المسبقة عن والمحلية وأيضا 
 إنشاءوالمشاركة في  قبولعلم أو ال

اطق وتوسيع وحوكمة وإدارة المن
، بما في ذلك المناطق المحمية المحمية

البحرية التي قد تؤثر على المجتمعات 
  ؛األصلية والمحلية

الفريق العامل المعني ) 1(
، واألطراف )ي(8بالمادة 

والحكومات األخرى، مع 
المشاركة الكاملة والفعالة 
للمجتمعات األصلية 

  .والمحلية

جمع أفضل الممارسات والمبادئ 
قائمة بشأن الموافقة المسبقة التوجيهية ال

عن علم أو القبول ومشاركة 
المجتمعات األصلية والمحلية في إنشاء 
وتوسيع وحوكمة وإدارة المناطق 
المحمية وتشغيلها عن طريق إتاحتها 
من خالل وحدات وأدوات التعليم 

  .اإللكتروني لفائدة المناطق المحمية
  

جمع أفضل الممارسات 
قائمة والمبادئ التوجيهية ال

بشأن الموافقة المسبقة عن علم 
أو القبول ومشاركة 
المجتمعات األصلية والمحلية 
التي يمكن أن ينظر فيها 
االجتماع التاسع للفريق العامل 

واألحكام ) ي(8المعني بالمادة 
  المتصلة بها

اإلجراءات التي تدعم مهام  :المؤشر
خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف 

  .تنوع البيولوجيالمستدام لل
إتاحة أفضل الممارسات والمبادئ 

  .التوجيهية
  :وسائل التحقق

التقارير الوطنية المقبلة، اعتبارا من 
  .التقارير الوطنية الخامسة، عند اإلمكان
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األطر الزمنية للتنفيذ  87اإلجراءات المحتملة الجهات الفاعلة الرئيسية المهام

 التدريجي
 ئل التحققالمؤشرات المحتملة ووسا

تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة     
من خالل  المجتمعات األصلية والمحلية

  المشاورات والعالقات االستشارية

تجميع ألفضل الممارسات والمبادئ   
  التوجيهية القائمة

تشجيع تطبيق المعارف التقليدية ) 2(
للتنوع  واالستخدام المألوف المستدام

، بما في حميةفي المناطق المالبيولوجي 
ذلك المناطق المحمية البحرية، حسب 

  االقتضاء ووفقا للتشريعات الوطنية؛
  

األطراف ) 2(
والحكومات األخرى، مع 
المشاركة الفعالة 
للمجتمعات األصلية 

 والمحلية

تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي إلدراج 

م للتنوع االستخدام المألوف المستدا
  .لبيولوجي والمعارف التقليديةا

المشاركة النشطة والمشاركة الفعالة 
للمجتمعات األصلية والمحلية ذات 
الصلة في تخطيط وإنشاء وإدارة 
المناطق المحمية والمناظر الطبيعية 

 .والمناظر البحرية األوسع نطاقا

تنقيح االستراتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع 

  2015- 2014البيولوجي 
مبلغ عنها في التقارير ال

الوطنية المقبلة، اعتبارا من 
التقارير الوطنية الخامسة، عند 

 .اإلمكان

االستراتيجيات وخطط العمل : المؤشر
الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي تشمل 
تعزيز المعارف التقليدية واالستخدام 

  .المألوف المستدام للتنوع البيولوجي
  :وسائل التحقق
طنية المقبلة، اعتبارا من التقارير الو

 .التقارير الوطنية الخامسة، عند اإلمكان

تشجيع استخدام البروتوكوالت ) 3(
في مساعدة المجتمعات  المجتمعية

األصلية والمحلية لتأكيد وتشجيع 
االستخدام المألوف المستدام للتنوع 
البيولوجي في المناطق المحمية، بما في 

وفقا  ذلك المناطق المحمية البحرية،
للممارسات الثقافية التقليدية والتشريعات 

  .الوطنية
  

األطراف، ) 3(
والحكومات األخرى، 
وأمانة اتفاقية التنوع 
البيولوجي، والمنظمات 
والبرامج والصناديق 
األخرى ذات الصلة، 
ومنظمات المجتمعات 
األصلية والمحلية 

 .والمنظمات غير الحكومية

ية إعداد المجتمعات األصلية والمحل
  .لبروتوكوالت مجتمعية

التشجيع الفعال من األطراف على 
إعداد البروتوكوالت المجتمعية 
واستخدامها واحترامها، واآلليات 
األخرى التي تؤكد االستخدام المألوف 
المستدام للتنوع البيولوجي والمعارف 

 .التقليدية

الجارية والمبلغ عنها من 
خالل التقارير الوطنية المقبلة، 

ا من التقارير الوطنية اعتبار
 .الخامسة، عند اإلمكان

اعتراف األطراف ودعمها، : المؤشر
وإعداد المجتمعات األصلية والمحلية 
لبروتوكوالت مجتمعية وآليات أخرى، 
حسب االقتضاء، تؤكد المعارف التقليدية 
واالستخدام المألوف المستدام للتنوع 

  .البيولوجي
  :وسائل التحقق

المقبلة، اعتبارا من التقارير الوطنية 
 . التقارير الوطنية الخامسة، عند اإلمكان
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  إرشادات بشأن اإلجراءات المحتملة  -  سادسا
المشاركة الكاملة والفعالة مع إدراج ممارسات أو سياسية االستخدام المألوف المستدام، حسب االقتضاء، : 1المهمة 

ط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كوسيلة استراتيجية للحفاظ للمجتمعات األصلية والمحلية، في االستراتيجيات وخط
  .عن ذلك في التقارير الوطنية واإلبالغعلى القيم البيولوجية الثقافية وتحقيق رفاهية اإلنسان، 

  اإلرشادات
دورها و) أو نقطة االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي) (ي(8النظر في إنشاء نقطة اتصال وطنية للمادة  •

المحتمل في تعزيز الحوار وبناء جسور مع المجتمعات األصلية والمحلية لتعزيز إدماج ممارسات االستخدام المألوف 
  .المستدام والمعارف التقليدية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

حات االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تشجيع المشاركة الفعالة لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في تنقي •
  .للتنوع البيولوجي وفي صياغة األقسام ذات الصلة من التقارير الوطنية

وتعزيز االستخدام المألوف ) ج(10تشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تدعم وتسهم في تنفيذ المادة : 2المهمة 
ت األصلية والمحلية في أنشطة مشتركة لتحقيق التنفيذ المعزز للمادة ؛ والتعاون مع المجتمعاللتنوع البيولوجي المستدام

  .)ج(10
  اإلرشادات

، في تيسير المناقشات مع المجتمعات )ي(8قد ترغب األطراف، من خالل نقطة االتصال الوطنية المعنية بالمادة  •
مقررة على المستويين المحلي ودون الوطني، األصلية والمحلية ذات الصلة، وتجميع قائمة بالمبادرات المجتمعية القائمة أو ال

 .من أجل المساعدة في تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وإدراجها في التقارير الوطنية

، في تيسير المناقشات مع المجتمعات )ي(8قد ترغب األطراف، من خالل نقطة االتصال الوطنية المعنية بالمادة  •
محلية ذات الصلة فيما يتعلق بقيمة ومساهمات هذه المبادرات في االستخدام المألوف المستدام، فضال عن األصلية وال

  .العقبات القائمة والمتصورة لإلجراءات المحتملة للتغلب عليها
المجتمعات  في تيسير المناقشات مع) ي(8قد ترغب األطراف، من خالل نقطة االتصال الوطنية المعنية بالمادة  •

  .لدعم المبادرات المجتمعية والتعاون المحتمل صلية والمحلية ذات الصلةاأل
  .)المبادرات المالئمةغيرها من والتشريعات و ،واآلليات ،مثل دراسات الحالة(تحديد أفضل الممارسات : 3المهمة 

  اإلرشادات
أو نقاط (بالمناطق المحمية والمعنية ) ي(8قد ترغب األطراف، من خالل نقطة االتصال الوطنية المعنية بالمادة  •

، مع )وللمناطق المحمية) ي(8االتصال التفاقية التنوع البيولوجي في الحاالت التي لم تنشئ فيها نقاط اتصال للمادة 
المشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، في تحديد نطاق المبادئ التوجيهية القائمة وتجميعها، وإعداد قائمة بأفضل 

  .ت من أجل التعزيز والتشغيلالممارسا
عند تحديد أفضل الممارسات، قد ترغب األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرون في االستفادة من المبادرات  •

الدولية القائمة، والمواد المرجعية واألدوات الخاصة بأفضل الممارسات فيما يتعلق بالمناطق المحمية واالستخدام المألوف 
االعتراف باألقاليم والمناطق المحفوظة : من السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي 64دد للتنوع البيولوجي، مثل الع



UNEP/CBD/COP/12/29 
Page 93 
 

بشأن األقاليم والمناطق  نظرة عامة عالمية ودراسات حالة وطنية - بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وتدعمها 
 .91والبروتوكوالت المجتمعية  90واكاتاني،المحفوظة بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وآلية 

معارف التقليدية المبادئ توجيهية ألفضل الممارسات إلعادة توطين إعداد   - جيم 
  ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

 إن مؤتمر األطراف،

ة، أن تحترم، قدر اإلمكان وحسب من االتفاقي) ي(8إلى أنه يتعين على األطراف في االتفاقية، وفقا للمادة  إذ يشير
االقتضاء، ووفقا لتشريعاتها الوطنية، معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية التي تجسد أساليب العيش 

ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وتحافظ ") المعارف التقليدية"يشار إليها فيما بعد باسم (التقليدية 
عليها وتصونها، وأن تنهض بتطبيقها الواسع مع موافقة وإشراك حائزي هذه المعارف واالبتكارات والممارسات، وتشجع 

 على التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف واالبتكارات والممارسات،

من االتفاقية، تيسير تبادل المعلومات،  17مادة إلى أنه يتعين على األطراف في االتفاقية، وفقا لل وإذ يشير أيضا
من جميع المصادر المتاحة للجمهور، وذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة المستقاة 

ن يشمل ويمكن أ. االحتياجات الخاصة للبلدان النامية، بحيث يشمل تبادل المعلومات هذا جملة أمور منها المعارف التقليدية
خارج الموارد والمواد البيولوجية  تبادل المعلومات أيضا إعادة توطين المعلومات من بنوك الجينات وغيرها من مخازن

  ،الموقع الطبيعي
المعلومات  شاركالمعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية من خالل تتوطين إعادة عملية أن  يدركوإذ 

ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ومع التشريعات ة مع االتفاقات الدولية ينبغي أن تكون متسق هاوتبادل
 ،الوطنية

أهمية التعاون الدولي في مجال توفير وصول المجتمعات األصلية والمحلية إلى المعارف  وإذ يضع في الحسبان
 لة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،التقليدية، من أجل تيسير إعادة توطين المعارف التقليدية ذات الص

مختلف الهيئات الدولية، واألدوات، والبرامج، واالستراتيجيات، والمعايير، والمبادئ وإذ يضع في اعتباره 
 التوجيهية، والتقارير والعمليات ذات الصلة وأهمية تجانسها وتكاملها وتنفيذها الفعال،

د اجتماع لفريق متوازن إقليميا من الخبراء الذين ترشحهم الحكومات بشأن رهنا بتوفر الموارد، عق يقرر،  - 1
إعادة توطين المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك عددا متوازنا من 

 منظمةة ومراقبين آخرين من مرشحين من المجتمعات األصلية والمحلي 92المراقبين، من بينهم على األقل سبعة مراقبين
، ومنتدى األمم المتحدة الدائم )ويبو(، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية )اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم

المعني بقضايا الشعوب األصلية، وكذلك المنظمات األخرى ذات الصلة، بما يعكس خبرة المجموعة الواسعة من الجهات 
ة المنخرطة في إعادة توطين المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وذلك بهدف الفاعل

                                                           
تهدف هذه اآللية، المنبثقة عن المؤتمر العالمي الرابع لحفظ الطبيعة، إلى دعم تسوية الصراعات وأفضل الممارسات في   90

  :انظر( .المناطق المحمية من خالل ضمان أن تحترم ممارسات الحفظ حقوق المجتمعات األصلية والمحلية
 mechanism.org-http://whakatane.( 

  .protocols.org-www.community:  انظر  91
عني بقضايا الشعوب ن قبل منتدى األمم المتحدة الدائم الميستند هذا الرقم إلى سبعة مناطق جغرافية ثقافية معترف بها م  92

أمريكا و، الوسطى والشرقية أوروبابلدان و ،، وآسيا، وأمريكا الالتينية والكاريبي)أوروبا(القطب الشمالي وأفريقيا،  :وهياألصلية 
 .الشمالية، والمحيط الهادئ
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إعادة توطين المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي لتشجيع وتعزيز  وضع مشروع مبادئ توجيهية طوعية
) ي(8ع للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة ، لينظر فيه االجتماع التاسواستخدامه المستدام

 واألحكام المتصلة بها؛

األطراف، والحكومات األخرى واليونسكو والويبو ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا  يدعو  - 2
المحلية، إلى تزويد األمين الشعوب األصلية والمنظمات األخرى ذات الصلة، فضال عن منظمات المجتمعات األصلية و

 التنفيذي بالمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك أفضل الممارسات، وبآرائها بشأن وضع مشروع مبادئ توجيهية طوعية
إعادة توطين المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة التقارير لتشجيع وتعزيز 

، وكذلك أفضل الممارسات التي جرى UNEP/CBD/WG8J/8/INF/7تسنى بالفعل تجميعها في الوثيقة المقدمة التي 
تلخيصها في القسم الخامس من المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي بشأن إعداد مبادئ توجيهية إلعادة توطين المعارف 

 ؛)UNEP/CBD/WG8J/8/5(التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام 

  :الخبراء التقنيين في عمله فريقاألمين التنفيذي أن يقوم بما يلي لمساعدة  يطلب إلى  - 3
  تجميع المعلومات واآلراء الواردة وإتاحة التجميع الجتماع فريق الخبراء التقنيين؛  )أ(
لينظر فيها  هية الطوعيةمع مراعاة المعلومات واآلراء الواردة، إعداد مشروع عناصر المبادئ التوجي  )ب(

  اجتماع فريق الخبراء التقنيين؛
تجميع النتيجة عمل فريق الخبراء التقنيين بشأن مشروع المبادئ التوجيهية الطوعية فضال عن  إحالة  )ج(

ادة لملأعاله، إلى الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص ) أ(3للمعلومات واآلراء المشار إليه في الفقرة 
 نظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر؛بغرض نظر فيها، ويواألحكام المتصلة بها في اجتماعه التاسع ل) ي(8

األمين التنفيذي إتاحة المعلومات واآلراء المقدمة فضال عن التجميع على صفحة شبكية  يطلب إلى  - 4
كأداة لمساعدة المجتمعات األصلية والمحلية والكيانات  مخصصة في بوابة معلومات المعارف التقليدية التابعة لالتفاقية

ذات الصلة بحفظ المحتملة التي التي تعيد توطين المعارف التقليدية، في جهودها الرامية إلى إعادة توطين المعارف التقليدية 
  ؛التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

وأفضل الممارسات لتيسير إعادة توطين المعارف إلى الحكومات، قدر اإلمكان، ترجمة المعلومات  يطلب  - 5
  .التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام إلى اللغات المحلية الرئيسية

 في العمل بموجب االتفاقية وفي تنفيذ بروتوكول ناغويا 12و 10و 7كيفية تعظيم مساهمة المهام   - دال 

  إن مؤتمر األطراف،
من برنامج العمل المتعدد  12و 10و 7المهام  الكيفية التي يمكن أن تساهم بها لخبراء بشأنادراسة ب حيط علمايإذ 

  في إطار االتفاقية وبروتوكول ناغويا،المضطلع به لعمل على أفضل وجه في االسنوات المنقح 
 بيناألحكام المتصلة بها، وو) ي(8المادة المتعلق ببرنامج العمل  نطاقفي  استصواب االلتزام باالتساق وإذ يالحظ

  ،وبروتوكول ناغويا االتفاقية
  ،لتوثيق المعارف التقليدية جيم بشأن اعتبارات لمبادئ توجيهية 9/13إلى المقرر  شيريإذ و
لإلبالغ عن الحصول في الوقت الحاضر آلية مركزية للمجتمعات األصلية والمحلية ال توجد  أنه الحظ أيضايإذ و

  ،التقليدية ارفهاعلى مع غير المشروع
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بطريقة تتجنب أي وجه من أوجه عدم االتساق مع  12و 10و 7الحاجة إلى المضي قدما بالمهام  وإذ يالحظ كذلك
بروتوكول ناغويا، وتتجنب االزدواجية والتداخل مع األعمال المضطلع بها في إطار منتديات دولية أخرى، وتراعي 

وتوكول ناغويا، ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية التطورات ذات الصلة، بما في ذلك بموجب بر
واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية التابعة للمنظمة 

  لشعوب األصلية،، وإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق ا)ويبو(العالمية للملكية الفكرية 
  أن بروتوكول ناغويا يسري على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وإذ يالحظ أيضا
ري لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات :مدونة السلوك األخالقي تغاريواييإلى  وإذ يشير أيضا

  خدامه المستدام،ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واست األصلية والمحلية
واألحكام المتصلة بها يساهم ) ي(8أن الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  وإذ يالحظ

  مساهمة إيجابية في تنفيذ بروتوكول ناغويا،
سيساهم في بناء القدرات الالزمة لتنفيذ االتفاقية  12و 10و 7أن وضع مبادئ توجيهية للمهام  وإذ يدرك

  وتوكول ناغويا،وبر
بطريقة متكاملة يميزها التعاضد بين بروتوكول ناغويا واألعمال  12و 10و 7المهام فيذ تن قرري  - 1

طوعية مع المشاركة الكاملة والفعالة  مبادئ توجيهية المضطلع بها في إطار منتديات دولية أخرى من خالل وضع
خطط العمل ها ومات في وضع تشريعات أو آليات أخرى، بما فياألطراف والحك تساعد للمجتمعات األصلية والمحلية بحيث

حقوق ب فرعتالتي توواألحكام المتصلة بها، ) ي(8لمادة ل الفعال تنفيذمن أجل ال، حسب االقتضاء، والنظم الفريدة الوطنية
  ؛االتفاقية سياقي ، فوتصونها وتكفلها بشكل كامل معارفها وابتكاراتها وممارساتها علىالمجتمعات األصلية والمحلية 

  :ترتيب األولوية حسب التالية المهام الفرعية إدراج قرري  - 2
  المرحلة األولى

واألحكام المتصلة بها في اتفاقية ) ي(8المخصص للمادة العامل بين الدورات يتعين على الفريق المفتوح العضوية 
  :االضطالع بما يلي ")الفريق العامل("التنوع البيولوجي 

ضمان حصول مبادئ توجيهية من أجل وضع آليات أو تشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى لإعداد   )1(
 الموافقة علىالمؤسسات الخاصة والعامة المهتمة باستخدام هذه المعارف والممارسات واالبتكارات 

  ؛من جانب المجتمعات األصلية والمحلية أو القبول والمشاركة عن علم ةالمسبق
 حصول ضمانهية من أجل وضع آليات أو تشريعات أو مبادرات مناسبة أخرى لإعداد مبادئ توجي  )2(

لمنافع الناشئة عن استخدام وتطبيق من االمجتمعات األصلية والمحلية على نصيب عادل ومنصف 
  معارفها وابتكاراتها وممارساتها؛

التقليدية معارف المن أجل اإلبالغ عن االستيالء غير المشروع على  ومبادئ توجيهية وضع معايير  )3(
  ومنعه؛

واألحكام ) ي(8 مسرد بالمصطلحات والمفاهيم األساسية ذات الصلة الستخدامها في سياق المادة إعداد  )4(
  .المتصلة بها
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  المرحلة الثانية
) 1(يات في ضوء التقدم المحرز في األولو ،التالية الفرعية المهمة بشأنقد ينظر الفريق العامل في مواصلة العمل 

  :الواردة أعاله، بما في ذلك) 4(و) 3(و) 2(و
هذه  فيها وكذلك األطراف والحكومات التي تستخدم، تحديد التزامات بلدان المنشأ المضي قدما في  )1(

  المعارف واالبتكارات والممارسات؛
تنفيذ الفعال لالتفاقية والخطة في الفي الوقت المناسب  التقدم المحرز إمكانية أن يساهم ضمانل  - 3

 قرري بروتوكول ناغويا،تنفيذ  وكذلك، للتنوع البيولوجي أهداف أيشيتحقيق و 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 في إطار كل مهمة فرعيةالتي وضعت  الطوعية اترشاداإل سينظر في اعتماد أن مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر

  مكمل للمهمة الشاملة؛ هكعنصر مستقل ولكن
قدم ت أن األطراف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية إلى يدعو  - 4

من المرحلة األولى أعاله،  2المشار إليها في الفقرة ) 4(و) 3(و) 2(و) 1(ة الفرعيءها بشأن المهام آرا إلى األمين التنفيذي
ية والشروط النموذجية وأفضل الممارسات والخبرات واألمثلة العملية بما في ذلك تقديم معلومات عن البروتوكوالت المجتمع

المتعلقة بالموافقة المسبقة عن علم أو القبول والمشاركة في عمليات الحصول على معارف المجتمعات األصلية والمحلية 
نافع الناشئة عن استخدام هذه وابتكاراتها وممارساتها ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وبتقاسم الم

  المعارف مع تلك المجتمعات، وتكاملها مع بروتوكول ناغويا؛
في المضطلع بها األعمال ذات الصلة  مراعاةمع ها هذه اآلراء وتحليل تجميعإلى األمين التنفيذي  يطلب  - 5

ووضع مسرد مصطلحات بشأن ) 3(و) 2(و) 1(لمهام الفرعية بشأن ا وصياغة مبادئ توجيهيةالعمليات الدولية ذات الصلة، 
) ي(8ة ذلك إلى االجتماع التاسع للفريق العامل المعني بالمادة وإتاح، عقب إجراء تحليل للثغرات، )4(المهمة الفرعية 

  واألحكام المتصلة بها لينظر فيه؛
 10و 7فضال عن مشروع مسرد المصطلحات المتعلق بالمهام  الفريدةأهمية عناصر النظم  إذ يالحظ  - 6

  .حسب االقتضاء، في أعماله بشأن هذه المهام 93،الفريدةالفريق العامل إلى استخدام عناصر النظم  يدعوالمنقحة،  12و
  حماية وحفظ وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات التقليديةمن أجل النظم الفريدة   - هاء 

  إن مؤتمر األطراف،
1 -   التقليدية ية وحفظ وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارساتحمامن أجل  الفريدةالنظم  بمساهمةيقر 

  ؛تنوع البيولوجيمن أهداف أيشي لل 18للمجتمعات األصلية والمحلية في تحقيق الهدف 
وتعزيز المعارف واالبتكارات  حفظحماية ومن أجل  الفريدة للنظمالعناصر المنقحة ب حيط علماي  - 2

صلية والمحلية على النحو الوارد في المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي عن الموضوع للمجتمعات األ والممارسات التقليدية
  ؛ووفقا للتشريعات الوطنية ظروفها الخاصة وفقا لما تتطلبهاألطراف إلى االستفادة منها  يدعوو

ات وتعزيز المعارف واالبتكار حفظحماية ومن أجل  الفريدةلنظم لممكنة لعناصر ابأهمية ال يعترف  - 3
على النحو الوارد في المذكرة التي  لمصطلحاتامشروع مسرد  وكذلك للمجتمعات األصلية والمحلية والممارسات التقليدية

ومع مراعاة الحاجة إلى مواصلة تحسين مسرد  ،12و 10و 7 أعدها األمين التنفيذي في هذا الشأن فيما يتعلق بالمهام
إلى أن واألحكام المتصلة بها ) ي(8لعامل بين الدورات المخصص للمادة الفريق المفتوح العضوية ا يدعو المصطلحات،

  ؛لمصطلحاتاومشروع مسرد  لممكنةعناصر اال يستخدم في عمله بشأن هذه المهام، حسب االقتضاء،
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األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات األصلية  يدعو  - 4
، على النحو الوارد في المذكرة التي أعدها األمين الفريدةالعناصر الممكنة للنظم  بشأنها بآرائ تزويد األمانةوالمحلية إلى 

 التقليدية من أجل حماية وحفظ وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات الفريدةوالخبرات بخصوص النظم  94التنفيذي
  ؛ةالقانوني حكاموالت المجتمعية وغيرها من أشكال األبما في ذلك البروتوك، للمجتمعات األصلية والمحلية

إلى األمين التنفيذي إصدار نشرة من السلسلة التقنية تستند إلى مجموعة متوازنة جغرافيا من  يطلب  - 5
عة مع مراعاة المعلومات المقدمة والخبرات المجم الفريدةالعناصر الممكنة للنظم دراسات الحالة القائمة واألمثلة المتصلة ب

 التقليدية من أجل حماية وحفظ وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات الفريدةلنظم بشأن مجموعة واسعة من ا
بغية توجيه أعمال األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية بشأن وضع ، للمجتمعات األصلية والمحلية

إجراء استعراض للنظراء ، و12و 10و 7األولوية بشأن تنفيذ المهام  ، بما في ذلك األعمال المقبلة ذاتالفريدةالنظم 
  للمشروع النهائي؛

ودعمها والتشجيع على المحلية  الفريدةالنظم بعلى االعتراف األخرى األطراف والحكومات  يحث  - 6
خطط  زء منكجبما في ذلك من خالل وضع بروتوكوالت مجتمعية، إعدادها من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، 

االستراتيجيات وخطط العمل  ضمن التقليديةواالبتكارات والممارسات وتعزيز المعارف  حفظوطنية لحماية والعمل ال
عن هذه المبادرات من خالل عملية اإلبالغ األطراف والحكومات األخرى إلى اإلبالغ  ويدعوالوطنية للتنوع البيولوجي، 

التابعة  ومن خالل بوابة معلومات المعارف التقليدية واألحكام المتصلة بها، )ي(8دة الوطني، والفريق العامل المعني بالما
  لالتفاقية؛

 حفظلحماية و الفريدةاألطراف والحكومات األخرى على وضع آليات لتعزيز االمتثال للنظم  يشجع  - 7
ى الصعيد الوطني، وكذلك أدوات للمجتمعات األصلية والمحلية عل وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية

  للنهوض بالتعاون الدولي في هذا الصدد؛
إبالغ اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد  مواصلةإلى األمين التنفيذي  يطلب  - 8

األعمال المنجزة بشأن  نعلمنظمة العالمية للملكية الفكرية ل التابعة (IGC)فنون الشعبية الوراثية والمعارف التقليدية وال
، بما في ذلك للمجتمعات األصلية والمحلية وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية حفظلحماية و الفريدةالنظم 

اللجنة  ، ومواصلة المشاركة فيطرائق العمل للنظر مستقبال في هذا البند، وغيرها من المسائل ذات االهتمام المشترك
لمنظمة العالمية ل فنون الشعبية التابعةولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والالحكومية الد

  .بغية ضمان أوجه التكامل وتجنب التداخالت للملكية الفكرية
  "الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"مصطلح   - واو 

  إن مؤتمر األطراف،
زاي، التي طلب فيه إلى الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات  11/14مقرر من ال 2إلى الفقرة إذ يشير 
واألحكام المتصلة بها أن ينظر في توصيات منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب ) ي(8المخصص للمادة 

  انعكاسات ذلك على االتفاقية، وجميع" الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"األصلية فيما يتعلق باستخدام مصطلح 
) ي(8الصادرة عن الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  8/6بالتوصية وإذ يحاط علماً 

  واألحكام المتصلة بها،
هو المعارف التقليدية، التي تخضع للتشريعات الوطنية واألحكام المتصلة بها، ) ي(8أن موضوع المادة وإذ يؤكد 

التي تتعلق باالستخدام المألوف المستدام في نطاق االتفاقية، وأن من المتوقع أن ينفذ كل طرف ) ج(10في ذلك المادة  بما
  متعاقد هذه األحكام قدر المستطاع، حسب مقتضى الحال،
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ضمن لكي ت ..."على أساس غير رسمي بأنه 95بالمشورة المقدمة من مكتب األمم المتحدة للشؤون القانونيةوإذ يقر 
، عليهم أن يوضحوا في هذا "اتفاق الحق"األطراف أن استخدام مصطلحات مختلفة في أحد المقررات لن يعول على أنه 

المقرر أن استخدام مصطلحات مختلفة يتم على أساس استثنائي دون المساس بالمصطلحات المستخدمة في االتفاقية وعدم 
  ،"فاقيةأخذها في االعتبار ألغراض تفسير أو تطبيق االت

 المقبلة في المقررات" الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"أن هذا القرار المتعلق باستخدام مصطلح وإذ يؤكد 
المجتمعات األصلية "والوثائق الفرعية يحدث على أساس استثنائي مع اإلدراك بأن المصطلح المستخدم في االتفاقية هو 

  ،"والمحلية
إال باستخدام  ''المجتمعات األصلية والمحلية"تغيير في المعني القانوني لمصطلح عدم إجراء أي وإذ يؤكد أيضاً 

  من اتفاقية التنوع البيولوجي، 29إجراء التعديل الوارد في المادة 
في المقررات القادمة والوثائق الفرعية " الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"استخدام مصطلح يقرر  - 1

 الحال،بموجب االتفاقية حسب مقتضى 

 :أيضاً يقرر - 2

في أي مقررات قادمة ووثائق فرعية لن " الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"أن استخدام مصطلح   )أ(
  واألحكام المتصلة بها في االتفاقية،) ي(8يؤثر بأي حال من األحوال في المعني القانوني للمادة 

على أنه ينطوي بالنسبة ألي " ت المحليةالشعوب األصلية والمجتمعا"أنه ال يجوز استخدام مصطلح   )ب(
  طرف على تغيير في الحقوق أو االلتزامات بمقتضى االتفاقية،

في المقررات القادمة والوثائق الفرعية ال " الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية"أن استخدم مصطلح   )ج(
من اتفاقية فيينا  31من المادة  2ليه في الفقرة يشكل سياقاً لغرض تفسير اتفاقية التنوع البيولوجي على النحو المنصوص ع

أو اتفاق الحق أو ممارسة الحقة فيما بين األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على النحو المنصوص  96لقانون المعاهدات
من  31من المادة  4أو معنى خاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة  31من المادة ) ب(و) أ(3عليه في الفقرتين 

من اتفاقية  31من المادة ) ج(3ويتم ذلك دون المساس بتفسير أو تطبيق االتفاقية وفقاً للفقرة . اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  فيينا لقانون المعاهدات،

لمنتدى األمم المتحدة الدائم  98والثانية عشرة 97التوصيات الناشئة عن الدورتين الحادية عشرةيالحظ  - 3
إلى األمين التنفيذي أن يواصل إبالغ منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا  ويطلبشعوب األصلية، المعني بقضايا ال

  .الشعوب األصلية بالتطورات ذات االهتمام المتبادل
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  الحصول وتقاسم المنافع  -  12/13المقرر 
 إن مؤتمر األطراف،

والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، إلى أن الهدف الثالث لالتفاقية هو التقاسم العادل  إذ يشير
بما في ذلك عن طريق الحصول على الموارد الجينية على نحو مالئم، ونقل التكنولوجيات المالئمة ذات الصلة، مع مراعاة 

  كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المناسب،
المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع تستمر في السريان على جميع األطراف في  أن أحكام االتفاقية وإذ يؤكد

  االتفاقية،
ببدء نفاذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  يرحب - 1

 الناشئة عن استخدامها، الذي يمثل خطوة هامة نحو الوفاء بالهدف الثالث لالتفاقية؛

 جميع األطراف في االتفاقية التي لم تصدق بعد على بروتوكول ناغويا، أن تفعل ذلك؛ ثيح - 2

من االتفاقية، التي تقتضي بأن تبلغ األطراف عن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام  26إلى المادة  يشير - 3
ة بالعالقة إلى األحكام المتصلة إلى أن هذه التقارير ينبغي أن تتضمن معلومات عن التدابير المتخذ ويشير أيضااالتفاقية، 

 من االتفاقية؛ 15بالحصول وتقاسم المنافع واألحكام ذات الصلة في االتفاقية، السيما بالعالقة إلى المادة 

إلى األمين التنفيذي أن يعد مذكرة عن السبل والوسائل الممكنة للنهوض بالنُهج المتكاملة للقضايا  يطلب - 4
كام المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع في االتفاقية وأحكام بروتوكول ناغويا، مع مراعاة عند الواجهة البينية بين األح

التقارير الوطنية األخيرة بموجب االتفاقية، والمعلومات المتاحة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، والتقارير 
أخرى تُقدم إلى األمين التنفيذي، وذلك لنظر مؤتمر الوطنية المؤقتة بموجب بروتوكول ناغويا، فضال عن أي معلومات 

األطراف في اجتماعه الرابع عشر فضال عن االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
 .ناغويا
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  من االتفاقية 14من المادة  2في سياق الفقرة  المسؤولية والجبر التعويضي  -  12/14المقرر 
 ألطراف،إن مؤتمر ا

كوااللمبور بشأن المسؤولية والجبر التعويضي التكميلي لبروتوكول قرطاجنة  - ببروتوكول ناغويا يحيط علماإذ 
 للسالمة األحيائية،

لوضع تشريعات وطنية بشأن المسؤولية، بالمبادئ التوجيهية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  يحيط علما أيضاوإذ 
 ،خطرة على البيئةالنشطة األض عن األضرار الناجمة عن والتعوي ،ستجابةاال وإجراءات

كوااللمبور التكميلي قد تكون ذات صلة  -أن بعض األحكام والنُهج الواردة في بروتوكول ناغويا وإذ يالحظ
  من االتفاقية، 14من المادة  2بمسألة المسؤولية والجبر التعويضي في سياق الفقرة 

من  2القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق الفقرة  إلى تقرير فريق الخبراء وإذ يشير
أهمية وضع إرشادات بشأن واالستنتاجات المرفقة بالتقرير، السيما االستنتاجات  99من اتفاقية التنوع البيولوجي، 14المادة 

دير قيمة ومنهجيات لتق ة النظم اإليكولوجيةالستعادمنهجيات وبالتنوع البيولوجي؛ الذي يلحق تعريف الضرر بذات صلة 
  التنوع البيولوجي؛ وبناء القدرات على المستوى الوطني،

من  3مبدأ المشار إليه في المادة البشأن البيئة والتنمية و 100من إعالن ريو 13والمبدأ  2إلى المبدأ  وإذ يشير أيضا
  اتفاقية التنوع البيولوجي،

 االستنتاجاتجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في وضع إرشادات تتناول أيضا منذ اال المحرزالتقدم  يالحظ  - 1
  :ةالتي توصل إليها فريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضي، السيما في المجاالت التالي

اء القدرات في هذا المجال، استعادة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك بناإلرشادات المتعلقة ب: ستعادةاال  )أ(
 UNEP/CBD/COP/11/INF/17، فضال عن الوثيقتين اإلعالميتين 11/16المقرر على النحو الوارد في 

  ؛UNEP/CBD/COP/11/INF/18و
، على النحو الوارد في المرفق بالمقرر خيارات لتطبيق أدوات التقييم البيئي: التنوع البيولوجي دير قيمةتق  )ب(

 ؛)8/25

وضع أو مبذولة لما يلي، في أية جهود األطراف إلى أن تأخذ في االعتبار، حسب مقتضى الحال،  يدعو  - 2
عن  يالتعويضالجبر المسؤولية والوطنية المتعلقة بالتدابير اإلدارية أو المبادئ التوجيهية  وأالتشريعات أو تعديل السياسات 

  :التنوع البيولوجيالتي تلحق باألضرار 
  ي؛التعويضالجبر المسؤولية وكوااللمبور التكميلي بشأن  - هج ذات الصلة ببروتوكول ناغويااألحكام والنُ  )أ(
 وإجراءاتلوضع تشريعات وطنية بشأن المسؤولية، المبادئ التوجيهية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة   )ب(

  ؛خطرة على البيئةالنشطة األوالتعويض عن األضرار الناجمة عن  ،ستجابةاال
من  2في سياق الفقرة  فريق الخبراء القانونيين والتقنيين المعني بالمسؤولية والجبر التعويضيتاجات استن  )ج(

  101من اتفاقية التنوع البيولوجي؛ 14المادة 

                                                           
99  UNEP/CBD/COP/8/27/Add.3. 

القرارات  ، المجلد األول،1992 حزيران/هيوني 14-3تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،   100
 .، المرفق األول1، القرار )والتصويب E.93.I.8 منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع( التي اتخذها المؤتمر
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التقرير التجميعي عن المعلومات التقنية ذات الصلة باألضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي، ونُهج تثمين   )د(
  102المحلية؛/ لتنوع البيولوجي واستعادته، فضال عن المعلومات عن التدابير والخبرات الوطنية األضرار التي تلحق با

، فضال عن 11/16المقرر النظم اإليكولوجية، على النحو الوارد في اإلرشادات المتعلقة باستعادة   )ه(
  ؛UNEP/CBD/COP/11/INF/18و UNEP/CBD/COP/11/INF/17الوثيقتين اإلعالميتين 

  ؛8/25ات التقييم اإليكولوجي المشار إليها في المرفق بالمقرر أدو  )و(
مواصلة استعراض هذا البند في اجتماعه الرابع عشر على أساس المعلومات التي يتيحها األمين  يقرر  - 3

ي التنفيذي بخصوص المسؤولية والجبر التعويضي عن األضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك معلومات عن أ
تطورات جديدة في اعتماد وتنفيذ تدابير االستجابة لألضرار التي تلحق بالبيئة عموما وبالتنوع البيولوجي على وجه 

  .الخصوص، بما في ذلك االستعادة والتعويض
  

                                                           
102  UNEP/CBD/COP/9/20/Add.1.  
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  2020- 2011 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  -  12/15المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

، التي دعا فيها األطراف، والحكومات األخرى، واآللية المالية ومنظمات 10/17رر من المق 5إلى الفقرة  إذ يشير
-2011التمويل إلى تقديم ما يلزم من دعم مستدام وكاف وفي الوقت المناسب إلى تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 

لدول الجزرية الصغيرة النامية وأطراف التحول ، خصوصا إلى البلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان نموا وا2020
  االقتصادي؛

إعداد أو  إلىوالحكومات األخرى ، التي دعا فيها األطراف 10/17من المقرر ) أ(6إلى الفقرة وإذ يشير أيضا 
درات تحديث األهداف الوطنية واإلقليمية، حسب مقتضى الحال، وإلى إدراجها، حسب االقتضاء، في الخطط والبرامج والمبا

ذات الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ومواءمة عملية مواصلة تنفيذ االستراتيجية 
 ؛2020-2011أو اإلقليمية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي /العالمية لحفظ النباتات مع الجهود الوطنية و

- 2011 أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات بعضحو تحقيق محرز نولي البالتقدم األ يرحب - 1
الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  في لها تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المقابلة بمساهمة ذلك في ويقر ،2020
 يحثز حاليا، وبالتالي أن معظم األهداف قد ال تتحقق على أساس التقدم المحر يالحظ مع القلقغير أنه  2020،103- 2011

الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز تنفيذ االستراتيجية العالمية  ويدعواألطراف، 
 ؛لحفظ النباتات، السيما نحو تحقيق األهداف التي لم يحرز بشأنها سوى تقدم محدود

إلى األمين التنفيذي أن يقوم، رهنا يطلب  ،15ف التقدم المحدود المحرز في تحقيق الهد وإذ يالحظ - 2
بتوافر الموارد وبالتعاون مع المنظمات المعنية، بتجميع المعلومات ذات الصلة عن الفرص المتاحة لتعزيز أنشطة بناء 

النباتات القدرات في مجال علم النباتات والتخصصات واألنشطة األخرى ذات الصلة لدعم تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ 
وإعداد تقرير تجميعي لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الثالث عشر 

 لمؤتمر األطراف؛

وأعضاء الشراكة  المركز الدولي لحفظ الحدائق النباتية،األمين التنفيذي، بالتعاون مع  إلى يطلب أيضا - 3
 :اتات وغيرها من الشركاء، ورهنا بتوافر األموالالعالمية لحفظ النب

  مواصلة دعم األنشطة المتعلقة ببناء القدرات في مجال حفظ النباتات؛  )أ(
  تيسير التعاون التقني والعلمي وتعزيز البحث التعاوني، حسب مقتضى الحال؛  )ب(
لمعنية بالزراعة والصحة إن أمكن، تحفيز وتوطيد الروابط متعددة القطاعات فيما بين الوكاالت ا  )ج(

  واألغذية والبيئة فيما يخص حفظ النباتات؛
أهداف تحقيق التقدم نحو  تعجيلهج قد تكون فعالة في المساعدة على نُمجموعة من البأن  يسلم - 4

المؤسسات الرائدة فضال عن أو  المتخصصةالمؤسسات  وأ ،أصحاب المصلحةحسب االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 
 ؛وف الوطنيةالظر

أصحاب المصلحة ووأعضاء الشراكة العالمية لحفظ النباتات  ،الحكومات األخرى ويدعواألطراف يحث  - 5
، عن طريق تعزيز وتيسير االتصال والتنسيق والشراكات بين جميع تنفيذ االستراتيجيةل متعزيز جهودهاآلخرين إلى 

 :آلية غرفة تبادل المعلومات، وكذلك ما يليالقطاعات ذات الصلة، بما في ذلك من خالل تحسين استخدام 

                                                           
على النحو المبين في المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي بشأن التقدم المحرز في تحقيق أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ   103

المدة  ووثيقة المعلومات األساسية التقنية دعما الستعراض منتصف) UNEP/CBD/SBSTTA/18/3( 2020-2011النباتات 
  .)UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/10(لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 
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 العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيينيكون هداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات حيث ألبالنسبة   )أ(
من  ،)14و 13و 10و 6السيما األهداف (ات خارج مجتمع حفظ النبات المؤسسات الرائدة منأو  المتخصصةالمؤسسات أو 

االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة  المقابلة فيلتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  الحيويةم األنشطة ودع تنفيذخالل 
التوقعات الرابع من  صدارواإللالستراتيجية تي تم تحديدها من خالل استعراض منتصف المدة وتلك ال، 2011-2020

 ؛العالمية للتنوع البيولوجي

من قبل جهات  مدفوعا في األساسالتقدم  يكونيجية العالمية لحفظ النباتات حيث هداف االستراتألبالنسبة   )ب(
دعم سياسي تقديم من خالل  ،)16و 15و 12و 9و 8و 7و 5إلى  1السيما األهداف (ات فاعلة من داخل مجتمع حفظ النبات

 والتقارير؛سمية الر، بما في ذلك من خالل االتصاالت هاجهودبواالعتراف  ،حسب االقتضاء ،ومؤسسي ومالي

 نتيجةالنباتات المهددة باالنقراض  بشأنالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات من ا 11 أن الهدف يالحظ - 6
 النقراضباة هددمع أهداف وأنشطة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية الميتسق  الدولية التجارة

(CITES) ذات الصلة الوطنية المعنية بالنباتات والهيئات اللجنة باالعتراف على  ند االقتضاء،، عشجع األطرافي، وبالتالي
والسلطات الوطنية ذات الصلة باالتفاقية  النقراضباة هددتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المالتابعة ال

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات الصادر عن  5- 16 رارقال ، مع مراعاةالرائدة لتنفيذ هذا الهدف بوصفها الكيانات
 ؛النقراضباة هددوالنباتات البرية الم

مع المنظمات الشريكة، بما انخراطها في العمل تعزيز  إلىالحكومات األخرى  يدعوواألطراف  يشجع - 7
مع مشاركة المجتمعات حفظ النباتات ية لوطنشراكات  إقامةودعم  وتيسير ،في ذلك أعضاء الشراكة العالمية لحفظ النباتات

األصلية والمحلية وأكبر مجموعة من أصحاب المصلحة، مع االعتراف بالدور الهام للنساء، من أجل تعزيز تنفيذ 
 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛

ت األمثلة ودراسا شاركلى مواصلة تع والمنظمات ذات الصلة الحكومات األخرى، واألطراف يشجع - 8
 ة أدواتحزممن خالل ، بما في ذلك تلك التي تتيحها األطراف من خالل تقاريرها الوطنية الخامسة، الحالة ذات الصلة

ناد إلى االستووآلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية ) www.plants2020.net(االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 
 .، حسب االقتضاءتخطيط وتنفيذ أنشطة حفظ النباتات المتاحة عند واإلرشاداتاألدوات 

  

http://www.plants2020.net
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إدارة المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة : األنواع الغريبة الغازية  -  12/16المقرر 
كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات 

  وأغذية حية، والمسائل ذات الصلة األرضية، وكطعم حي
  إن مؤتمر األطراف،

باآلثار السلبية لألنواع الغريبة الغازية المدخلة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية  إذ يقر
  وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، على التنوع البيولوجي، ومخاطر هروبها وإطالقها،

دخول وإدخال األنواع الغريبة الغازية التي تهدد سالمة النظم  لمنعالمبادئ التوجيهية  أن أكيدوإذ يعيد ت
ال تزال توفر اإلرشادات  *6/23والواردة في المرفق بالمقرر  اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع والتخفيف من آثارها

  المصلحة المعنيين بالتنوع البيولوجي، لألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة وجميع أصحاب
إرشادات تقييم المخاطر واإلجراءات والمعايير  االستفادة منعلى  9/4إلى تشجيعه لألطراف في المقرر  وإذ يشير

  ،األخرى التي أعدتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمات األخرى ذات الصلة
منصوص مواصلة السعي إلى تنفيذ المهام ال، 11/28إلى الطلب إلى األمين التنفيذي، في المقرر  يشير أيضاوإذ 

، وخصوصا فيما يتعلق بالتقدم 10/38من المقرر  13والفقرة ألف  9/4المقرر من  13و 12و 11في الفقرات  عليها
، اية النباتاتوقاالتفاقية الدولية ل(التجارة العالمية  المحرز في العالقة مع هيئات وضع المعايير التي تعترف بها منظمة

  ، وغيرها من المنظمات المعنية،)، وهيئة الدستور الغذائيالمنظمة العالمية لصحة الحيوانو
اإلرشادات الطوعية المتعلقة بصياغة وتنفيذ التدابير الالزمة للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال  يعتمد - 1

ت أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، األنواع الغريبة كحيوانا
مع مالحظة أن التدابير المتخذة في إطار هذه اإلرشادات يجب أن تكون متسقة  ،على النحو الوارد في المرفق بهذا المقرر

 ؛الدولية الساريةو الوطنية مع االلتزامات

ومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة على نشر هذه اإلرشادات بشكل موسع األطراف، والحك يحث - 2
أو إرشادات أخرى، حسب االقتضاء، من قبل الدول، وقطاع /وتعزيز استخدامها من أجل وضع لوائح أو مدونات سلوك و

 الصناعة والمنظمات ذات الصلة على جميع المستويات، وتيسير التجانس في التدابير؛

والحكومات والهيئات األخرى ذات الصلة إلى إتاحة المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك  األطراف، يدعو - 3
وكذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لألنواع الغازية نتائج تقييمات المخاطر لألنواع الغريبة الغازية وقوائم األنواع، 

 ومات األنواع الغريبة الغازية؛أو الشراكة العالمية لمعل/من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات و

إلى األمين التنفيذي أن يضطلع، بالتعاون مع اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات يطلب  - 4
البرية المهددة باالنقراض والمنظمات ذات الصلة، باستكشاف السبل والوسائل للتصدي للمخاطر المرتبطة باالتجار بالحياة 

وانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، البرية المدخلة كحي
غير مشروع، بما في ذلك عن طريق تعزيز التعاون مع  وأمع مالحظة أن بعض االتجار يكون غير منظم وغير مبلغ عنه 

ئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في السلطات المسؤولة عن مكافحة االتجار بالحياة البرية وإبالغ الهي
  .االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف يعقد قبلاجتماع 

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

عرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء وأ. أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه
 ).UNEP/CBD/COP/6/20 من 324- 294 انظر الفقرات(اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 
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  مرفق
  صياغة وتنفيذ تدابير للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيواناتبشأن إرشادات 

  رضية، وكطعم حيأليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األ
  وأغذية حية

 أهداف هذه اإلرشادات وطبيعتها

تهدف هذه اإلرشادات إلى مساعدة البلدان والمنظمات ذات الصلة على صياغة وتنفيذ تدابير على المستويات الوطنية   - 1
الغريبة واإلقليمية ودون اإلقليمية وغيرها من المستويات، من أجل التصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع 
وتوفر . كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية

اإلرشادات العناصر التي يمكن للسلطات المعنية استخدامها إلعداد لوائح أو مدونات سلوك، أو التي قد تستخدمها 
 .مدني في مدونات سلوك طوعية وإرشادات أخرىالمنظمات الدولية والصناعة ومنظمات المجتمع ال

كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات الغازية ويعتبر إدخال األنواع الغريبة   - 2
والهروب عبارة عن حركة الكائنات الحية ". الهروب"األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، فئة فرعية من مسارات 

وعبر هذا المسار، يتم أوال استيراد الكائنات بطريقة متعمدة أو . وضاع معزولة إلى البيئة الطبيعيةمن حبسها أو أ
العرضي أو غير المقصود  المقصود أو وقد يتضمن ذلك اإلطالق. نقلها إلى أوضاع معزولة، ومن ثم هروبها

البيئة أو استخدام الطعوم الحية في نظم للكائنات الحية في البيئة، ومنها حاالت مثل التخلص من األغذية الحية في 
 .مائية غير معزولة

ولغرض هذه اإلرشادات، يفهم أن الحيوانات األليفة، وأنواع أحواض الكائنات المائية وأحواض الكائنات األرضية،   - 3
هجينة ما بين بما في ذلك األنواع ال(والطعم الحي واألغذية الحية تشتمل على األصناف في الفئة األدنى أو المهجنة 

 ). الكائنات المحلية والكائنات الغريبة في المنطقة التي من المقصود أن تستورد أو تنقل اليها

الحيوانات األليفة واألنواع ألحواض الكائنات أو نقل والغرض من هذه اإلرشادات هو أن يتم تطبيقها على استيراد   - 4
 جغرافية محددةبيوالحية، عند االقتضاء، إلى بلد ما أو منطقة  المائية والكائنات األرضية، والطعم الحي واألغذية

وتُعد هذه اإلرشادات هامة للدول والمنظمات ذات الصلة . ، بما في ذلك من خالل التجارة عبر اإلنترنتداخل البلد
الكائنات  مثل المستوردين ومربيي(في سلسلة اإلمداد  ةفاعلالجهات الوالصناعة والمستهلكين، بما في ذلك جميع 

 .أما بالنسبة لألغذية الحية، فهذا األمر يشمل المطاعم واألسواق أيضا). والزبائن تجار التجزئةالحية وتجار الجملة و

والغرض منها هو . الدولية القائمةو الوطنية وهذه اإلرشادات طوعية وال تهدف إلى التأثير على أي من االلتزامات  - 5
مع اإلرشادات األخرى ذات الصلة، مثل المبادئ التوجيهية لمنع دخول وإدخال األنواع وبالتداعم بالترافق  استخدامها

الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية والموائل واألنواع والتخفيف من آثارها؛ والمعايير والمبادئ التوجيهية 
وهيئة منظمة العالمية لصحة الحيوان والتوصيات التي أعدت في إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو في إطار ال

 .والمنظمات األخرى ذات الصلة؛ والمدونات الطوعية القائمةالدستور الغذائي 

  الوقاية والسلوك المسؤول
أن تتحول الكائنات الغريبة إلى أنواع  بخطر كونوا مدركينأن ي ةالفاعلالجهات ينبغي على الصناعة وعلى كل   - 6

حتملة على التنوع البيولوجي على مستويات النظم اإليكولوجية والموائل واألنواع غازية وآثارها السلبية الم
وينبغي أن تضطلع الدول والصناعة . ، وآثارها ذات الصلة على صحة اإلنسان وسبل العيش واالقتصاداتوالجينات

 .والمنظمات ذات الصلة بحمالت توعية الجمهور في هذا الشأن
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أولوية، ينبغي على الدول والمنظمات ذات الصلة والصناعة تعزيز استخدام األنواع وبصفة عامة، وكمسألة ذات   - 7
كحيوانات أليفة وكأنواع ألحواض الكائنات المائية  في حالة األنواع المستخدمة التي تم اعتبارها غير غازية،

 .وألحواض الكائنات األرضية

استخدام الطعم الحي الذي قد يشكل مخاطر  حظرأو  والمنظمات ذات الصلة والصناعة عدم تشجيع للدولوينبغي   - 8
  .أو انتشار مسببات األمراض أو الطفيليات/الغزوات و

والبائعين ، والمشترين المحتملين والموردين والمنظمات ذات الصلة والصناعة زيادة وعي المشترين للدولوينبغي   - 9
كحيوانات أليفة، نة والعناية المالئمة بالكائنات الحية اآلممناولة البأهمية  ، والمستهلكين المحتملينوالمستهلكين

طعم حي أو األنواع الغازية المستخدمة كومناولة  وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية
  .أغذية حية والتخلص منها بطريقة آمنة

أي نوع من الحيوانات األليفة التي يحتمل أن والمنظمات ذات الصلة والصناعة والمستهلكين مناولة  للدولوينبغي   - 10
تكون غازية، واألنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، أو األنواع المستخدمة كطعم حي 

وعليهم أن يتخذوا، حيثما يكون ممكنا ومناسبا، التدابير المذكورة في . وأغذية حية بطريقة مسؤولة وبعناية قصوى
 .أدناه 18الفقرة 

 تقييم المخاطر وإدارتها

عند التخطيط الستيراد أو نقل الحيوانات األليفة أو أنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض الكائنات األرضية   - 11
، ينبغي على داخل البلد جغرافية محددةبيووالطعم الحي واألغذية الحية التي ال تكون محلية، إلى بلد ما أو منطقة 

ويمكن أن يستند تقييم المخاطر إلى تقييمات أجريت . مات ذات الصلة والصناعة إجراء تقييم للمخاطرالدول والمنظ
 :وينبغي أن ينظر تقييم المخاطر في جملة أمور، منها. لى معلومات أخرى متاحةإفي السابق و

بما في ( لةالكائنات الحية، خالل أي مرحلة من مراحل دورة حياتها، من أوضاع معزوهروب  احتمال  )أ(
  ؛)ذلك نتيجة اإلطالق العرضي أو غير المتعمد

  احتمال توطن األنواع وانتشارها؛  )ب(
المحلية مما يفضي  ، بما في ذلك التهجين باألنواعآثار توطن األنواع وانتشارها على التنوع البيولوجي  )ج(

  وأهمية هذه اآلثار؛نسان إلى فقدان التنوع الجيني، واآلثار ذات الصلة باألنشطة اإلنتاجية وصحة اإل
 .المخاطر المقترنة بانتشار مسببات األمراض والطفيليات  )د(

الهروب في الحسبان الخصائص المحددة لألنواع وكذلك التدابير القائمة التي وضعت  إمكانيةوينبغي أن يأخذ تقييم   - 12
 .إلبقائها في أوضاع معزولة

ر المرتبطة بالحيوانات األليفة وبأنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض وإذا أشار تقييم المخاطر إلى أن المخاط - 13
الكائنات األرضية والطعم الحي واألغذية الحية مقبولة، يجوز حينها استيراد األنواع أو نقلها إلى بلد ما أو إلى منطقة 

إلى إعادة تقييم المخاطر إذا ما  وقد تحتاج الدول والمنظمات ذات الصلة والصناعة. جغرافية محددة داخل بلد مابيو
 .توافرت معلومات جديدة قد تغير نتيجة التقييم

أما إذا أشار تقييم المخاطر إلى أن المخاطر المرتبطة بالحيوانات األليفة وبأنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض   - 14
ويمكن أن تشمل . اذ تدابير إلدارة المخاطرالكائنات األرضية والطعم الحي واألغذية الحية غير مقبولة، فينبغي اتخ
 .أدناه 18التدابير مطلب اتخاذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات المذكورة في الفقرة 
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وإذا أشار تقييم المخاطر إلى أن المخاطر المرتبطة بالحيوانات األليفة وبأنواع أحواض الكائنات المائية أو أحواض   - 15
واألغذية الحية غير مقبولة وأن تدابير إدارة المخاطر ال تكفي لتقليل المخاطر، فال الكائنات األرضية والطعم الحي 

أي استيراد أو نقل لألنواع كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات ب سمحينبغي أن ي
 .األرضية، وكطعم حي وأغذية حية

أحواض الكائنات المائية أو أحواض الكائنات األرضية أنواع يوانات األليفة، واألنواع الغريبة من الح وينبغي معالجة  - 16
 .باعتبار أن لديها إمكانية أن تصبح أنواعا غازيةالمخاطر التي لم تخضع لتقييم  األغذية الحيةأو والطعم الحي 

بوضع المعايير المعترف بها من وقد تكون المعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات التي وضعتها المنظمات المعنية   - 17
قبل االتفاق بشأن تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية مهمة من أجل إجراء 

 .تقييمات المخاطر

 التدابير

وكأنواع ألحواض  هناك عدد من التدابير المتاحة للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة،  - 18
وتتضمن أمثلة هذه التدابير، ضمن جملة . الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية

 :تدابير، ما يلي

 ؛)مثال، وجود وسائل آمنة للعزل، والمناولة والنقل(ضمان وجود تدابير فعالة لمنع الهروب   )أ(

 ا بين جميع األشخاص المعنيين بنقل األنواع أو مناولتها أو بيعها أوزيادة التوعية وتنمية القدرات فيم  )ب(
 ؛)مثال، وسائل آمنة للعزل والمناولة والنقل(ها بمخاطرها وبالتدابير المناسبة لمنع هروبها رعايتاستخدامها أو 

تي تقوم الكائنات الحية والمتاجرين فيها والجهات الالمستخدمين والمستهلكين وأصحاب  ثني أو منع  )ج(
اتخاذ تحثهم أو تطلب منهم ، اتكائنأحد في البيئة الطبيعية، وفي حال هروب  هذه الكائنات إطالقمن  برعايتها

، بغية تيسير استجابة حسب مقتضى الحالوإبالغ السلطات المختصة بهذا الهروب،  ة الكائناتادعتدابير فورية الست
 سريعة؛

أو إعادة بيعها أو إعادة توطينها أو التخلص  ةاألنواع غير المرغوبتوفير خدمات إنسانية وآمنة إلرجاع   )د(
 منها؛

ضمان وجود تدابير استجابة مناسبة، بما في ذلك تدابير االستئصال والرقابة للتصدي الحتمال إدخال   )ه(
 األنواع أو توطينها أو انتشارها؛

  األغذية الحية؛الطعم الحي ولتخلص من ضمان أن المشترين والبائعين يستخدمون وسائل مناسبة وآمنة ل  )و(
لهذه األنواع ونقلها وتصديرها أو  ضمان اتخاذ تدابير الرقابة المناسبة لمنع االستيراد غير المشروع  )ز(

 ؛إعادة تصديرها

وكأنواع ألحواض الكائنات تشجيع استعمال الكائنات العقيمة، حسب مقتضى الحال، كحيوانات أليفة   )ح(
  ؛، وكطعم حي وأغذية حية الكائنات األرضية المائية وألحواض

حواض الكائنات ألحواض الكائنات المائية أو ألجميع الشحنات التي تضم حيوانات أليفة وأنواع  أن تشيروينبغي   - 19
إلى أدنى رتبة تصنيفية معروفة وإن (األرضية والطعم الحي واألغذية الحية أن تشير بوضوح إلى فئة التصنيف 

، وكذلك أي شروط ذات )الجيني، باستخدام االسم العلمي والرقم التصنيفي المسلسل أو بدائل هذه األرقام أمكن، النمط
  .صلة بعزلها ومناولتها ونقلها
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ويمكن وضع ملصقات على الشحنات تفيد بأنها تشكل خطرا محتمال على التنوع البيولوجي، إال اذا تم إثبات أن   - 20
  .جغرافية داخل البلد قيد البحثبيودها أي خطر للبلد المعني أو المنطقة الاألنواع آمنة وال يشكل استيرا

 المعلومات شاركت

وتشاركها مع األطراف من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات أو  ينبغي إتاحة نتائج تقييمات المخاطر لعامة الجمهور  - 21
 .وسائل مناسبة أخرى

جغرافية معينة داخل بيولتي يعتبر استيرادها آمنا في إقليمها أو في مناطق ويمكن أن تحتفظ الدول بقائمة باألنواع ا  - 22
وتعريف واضح للبلدان أو المناطق  مداها المحليإقليمها، ولقطاعات محددة، بما في ذلك معلومات تفصيلية عن 

 .جغرافية التي ثبت أنها آمنة فيهابيوال

المحتمل أن تصبح غازية وترتبط بمخاطر غير مقبولة للتنوع  وينبغي أن تحتفظ الدول بقائمة باألنواع التي من  - 23
 .أو وسائل مناسبة أخرى غرفة تبادل المعلومات ةالبيولوجي وإتاحتها من خالل آلي

 األخرى االتساق مع االلتزامات الدولية

اتفاق  ،مثال، المنطبقةينبغي اتخاذ التدابير الواردة في إطار هذه اإلرشادات بطريقة تتسق مع االلتزامات الدولية   - 24
، والمنظمات المعنية بوضع المعايير المعترف تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية

 .النقراضباة هدداالتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المبها من قبل هذا االتفاق، وكذلك اتفاقية 
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  استعراض العمل واعتبارات للعمل في المستقبل: األنواع الغريبة الغازية  -  12/17المقرر 
 إن مؤتمر األطراف،

على أن األنواع الغريبة الغازية تشكل خطرا شديدا على التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان  يعيد التأكيد - 1
 والتنمية المستدامة؛

بمساهمات أعضائها  ويسلم مع التقديرغازية بإقامة الشراكة العالمية لمعلومات األنواع الغريبة ال يرحب - 2
 ؛على المستوى العالمي للوصول إلى معلومات موحدة ومجانية ومفتوحة عن األنواع الغريبة الغازية والمسارات

فريق الخبراء المتخصصين المعني باألنواع الغازية في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والشركاء  يدعو - 3
 الغازية لة العمل على تحليل المسارات واستكماله، ومواصلة إعداد نظام لتصنيف األنواع الغريبةالتقنيين اآلخرين إلى مواص

  استنادا إلى طبيعة آثارها ومدى حجمها؛
التي يمكن أن تعمل  وآفات النباتات الروابط القوية بين األنواع الغريبة الغازية واألمراض المعدية يالحظ - 4

  والحياة البرية؛المدجنة نسان وصحة الحيوان والنباتات تؤثر على صحة اإل ناقالتمباشرة ك
الجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع الدورة الثانية لبموافقة  يرحب - 5

بالبدء في تحديد  توافق آراء أنطاليا، ومن 2018- 2014البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، كجزء من برنامج عمله 
  104طاق نظام تقييم مواضيعي لألنواع الغريبة الغازية، لنظر االجتماع العام للمنبر في دورته الرابعة؛ن

الحكومات األخرى، عند وضع أو تحديث وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية أو  ويدعواألطراف  يناشد - 6
ران مع البنود المذكورة في المقرر على أساس طوعي وباالقت فيما يلي، اإلقليمية لألنواع الغريبة الغازية، إلى النظر

6/23:* 

 ، بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي،االستفادة بشكل فعال من استراتيجيات وأدوات ونُهج االتصال  )أ(
لزيادة التوعية بالمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغازية واألنواع الغريبة الغازية المحتملة، بما في ذلك من خالل رسائل 

 نظم اإلنذار المبكر؛الرصد وو ،هدف مختلف القطاعات والجماهير، وتيسير المشاركة العامة في البحوث العلميةتست

ألف، االستفادة من اإلرشادات القائمة بشأن تحليل المخاطر ذات الصلة باألنواع  9/4تمشيا مع المقرر   )ب(
أعدتها االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمة العالمية لصحة الغريبة الغازية لتعزيز الوقاية، بما في ذلك اإلرشادات التي 

 ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة؛ (OIE)الحيوان 

تقديم معلومات إلى الشراكة العالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازية عن األنواع الغازية المسجلة في   )ج(
  لتي أعدتها الشراكة، مثل السجل العالمي لألنواع المدخلة والغازية؛، استنادا إلى األدوات اكل منها ليماإق

الغازية، واعتبارات تحديد أولوياتها وعرض عام  الغريبة االستفادة من تصنيف مسارات إدخال األنواع  )د(
األنواع الغازية، لألدوات المتاحة إلدارتها على النحو الوارد في المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي عن مسارات إدخال 

 105وتحديد أولوياتها وإدارتها؛

تحديد مسارات إدخال األنواع الغريبة الغازية وتحديد أولوياتها، مع مراعاة جملة أمور منها المعلومات   )ه(
 عن فئات التصنيف، ووتيرة اإلدخال وحجم اآلثار، فضال عن سيناريوهات تغير المناخ؛

                                                           
  .2018-2014برنامج العمل للفترة : 2/5 –د  ح ، المقرر مIPBES/2/17انظر   104

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

  ).UNEP/CBD/COP/6/20من  324-294انظر الفقرات (اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 
105  UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1  
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استعادة النظم اإليكولوجية األنواع الغريبة من خالل أنشطة تتعلق بالمخاطر المرتبطة بإدخال تقليل   )و(
  ؛8/27من المقرر  44و 43المساعدة اإلنمائية، تمشيا مع الفقرتين و

المعلومات وأفضل الممارسات لمعالجة إدخال األنواع الغريبة الغازية من  شاركالتعاون عن طريق ت  )ز(
  ؛)التجارة اإللكترونية(رنت خالل األسواق الدولية القائمة على االنت

أو القضاء عليها، مع مراعاة الدروس /المعلومات عن مراقبة األنواع الغريبة الغازية وإدارتها و شاركت  )ح(
وتحليالت التكاليف والمنافع، مع االستعانة بجملة أمور من بينها ) من التجارب اإليجابية والسلبية على السواء(المستفادة 

 ة من خالل الشراكة العالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازية ومصادر أخرى؛المعلومات المتاح

المراقبة و الكشف المبكر، تدابيرلاتخاذ اإلجراءات المناسبة عن طريق االستفادة من المجموعة الكاملة   )ط(
 رشادات دعم القرار؛أو القضاء عليها، بما في ذلك المكافحة البيولوجية، مع تحليل مناسب للمخاطر، وأدوات وإ/و

على جميع المستويات، بما في ذلك المستويات الوطنية ودون الوطنية والمحلية، إجراءات تحديد األولوية   )ي(
  الغازية السيما في النظم اإليكولوجية الضعيفة؛ الغريبة لمعالجة األنواع

خاص وإعطاء األولوية واألهمية  مواصلة بذل الجهود في مجال إدارة األنواع الغريبة الغازية، مع تركيز  )ك(
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 11للمناطق المحمية والمناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي، التي تسهم في تحقيق الهدف 

التعاون مع البلدان المجاورة بشأن أنشطة الوقاية والرصد والكشف المبكر وأنشطة االستجابة السريعة،   )ل(
  ؛، والمنظمات اإلقليمية المعنية بحفظ الحياة البريةاية النباتاتوقل المنظمات اإلقليمية لبما في ذلك من خال

والمجتمعات  ،إشراك الخبراء من الوكاالت والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك األوساط األكاديمية  )م(
 الغازية؛ األنواع الغريبةاألصلية والمحلية وكيانات القطاع الخاص، بهدف التشجيع على اتباع نهج شامل تجاه 

من االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات الذي يهدف إلى  10اإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف   )ن(
  ؛وضع خطط إدارة فعالة لمنع الغزوات البيولوجية الجديدة وإدارة المناطق المهمة للتنوع النباتي التي يتم غزوها

لبيولوجي للجزر إزاء التهديدات التي تفرضها األنواع الغريبة الغازية وتغير في هشاشة التنوع ا إذ ينظر - 7
بالمبادرة  يرحببضرورة اإلسراع بتطوير قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية للتصدي لهذه التهديدات، وإذ يقر المناخ 

 106؛جي بشأن األنواع الغريبة الغازيةمن أهداف أيشي للتنوع البيولو 9الدولية المقترحة بشأن الجزر لتحقيق الهدف 

األنواع  الوقاية من البلدان المانحة والوكاالت المانحة األخرى إلى االستمرار في دعم األطراف في يناشد - 8
 يينتقييم القدرات الحالية على تعزيز تدابير المراقبة على الحدود على المستوومكافحتها أو القضاء عليها و الغريبة الغازية

  اإلقليمي؛الوطني و
 :رهنا بتوافر الموارداالضطالع بما يلي، إلى األمين التنفيذي،  يطلب - 9

تيسير إعداد وتنفيذ مشاريع إقليمية ومن خالل التعاون التقني والعلمي، ، من االتفاقية 18تمشيا مع المادة   ) أ(
على على المستوى اإلقليمي، كأولويات التي تم تحديدها  األنواع الغازية المحتملةأو  الغازية األنواعومسارات هذه الإلدارة 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن  9سبيل المثال، من خالل المبادرة الدولية المقترحة بشأن الجزر لتحقيق الهدف 
  األنواع الغريبة الغازية؛

اع الغازية ، تيسير بناء القدرات على تحديد األنواع الغازية واألنو11/28من المقرر  19تمشيا مع الفقرة   ) ب(
 المحتملة، بما في ذلك بشأن النُهج السريعة، دعما الستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف؛

                                                           
106  UNEP/CBD/COP/12/INF/8  
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مراعاة التقييم المقترح للمنبر الحكومي الدولي للعلوم مع بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، و  )ج(
اإليكولوجية بشأن األنواع الغريبة الغازية، إعداد أدوات دعم القرار  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم

االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية لألنواع الغريبة الغازية؛ وتحليالت التكاليف والمنافع لتدابير  عواقبلتقدير وتقييم ال
والتغير في استخدام األراضي على الغزوات لبحث آثار تغير المناخ وأدوات األنواع وإدارتها ومراقبتها؛  هذه القضاء على
  البيولوجية؛
استكشاف، مع الشركاء المعنيين، بما فيهم هيئات وضع المعايير المعترف بها من منظمة التجارة العالمية   )د(

اآلخرين في  واألعضاء) ، وهيئة الدستور الغذائي(OIE)االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (
المشترين المحتملين عن و المورِدين فريق التنسيق بين الوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغازية، استكشاف وسائل تحذير

واإلبالغ عن التقدم المحرز إلى الهيئة  107المخاطر التي تفرضها األنواع الغريبة الغازية المباعة عبر التجارة اإللكترونية،
  العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛الفرعية للمشورة 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وإبالغ الهيئة الفرعية  9تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف   )ه(
  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

ل سهل االستعمال للمقررات الحالية الصادرة عن مؤتمر األطراف بشأن األنواع الغريبة الغازية إعداد دلي  )و(
من  17و 3واإلرشادات والمعايير ذات الصلة التي أعدتها المنظمات المعنية األخرى، على النحو المطلوب في الفقرتين 

  ؛باء 9/4المقرر 
، الشراكة العالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازيةن خالل بالتعاون مع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وم  )ز(

تجميع معلومات من األطراف والمؤسسات العلمية والمنظمات األخرى ذات الصلة عن الخبرات في استخدام عوامل 
ما في ذلك المكافحة البيولوجية ضد األنواع الغريبة الغازية، السيما إطالق أنواع غريبة في مناطق برية لهذا الغرض، ب

الهيئة الفرعية للمشورة حاالت إيجابية وسلبية وحاالت تطبيق تقييم مخاطر مناسب، وتقديم ملخص لهذه المعلومات إلى 
، وإتاحة هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

  .المعلومات
  

                                                           
في النباتات والمواد األخرى الخاضعة ) التجارة اإللكترونية(التجارة عبر االنترنت  - CPM-9/2014/2 التوصية انظر  107

  .للتنظيم
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  إدارة لحوم الطرائد والحياة البرية المستدامة: االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  -  12/18المقرر 
   إن مؤتمر األطراف،

إدارة لحوم الطرائد والحياة البرية : بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 11/25إلى المقرر إذ يشير 
  المستدام؛ مألوفم التفاقية بشأن االستخداالمن ا) ج(10والمادة  ،المستدامة

لمنظمة األمم  ويعرب عن امتنانه، لحياة البريةل المستدامة دارةاإلبإنشاء الشراكة التعاونية بشأن  رحبي - 1
  ؛المتحدة لألغذية والزراعة على تزويدها باألمانة

 2014،108في عام  المنعقد، بشأن االتجار غير المشروع باألحياء البريةنتائج مؤتمر لندن ب عترفي - 2
 109لك بقرار جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن االتجار غير المشروع باألحياء البرية،وكذ

اتفاقية والمقررات بشأن االتجار غير المشروع باألحياء البرية المعتمدة في االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف في 
، وعمل االتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد األحياء والنباتات البرية المهددة باالنقراض الدولي بأنواع الحيوانات تجاراال

ذات  االقتصادية واالجتماعية والبيئية عواقبالعلى  يشددوالبرية، وما يتصل بها من مبادرات أخرى رفيعة المستوى، 
  ؛لالتجار غير المشروع باألحياء البريةالضارة و النطاق الكبير

 من أجل تعمل ،11/25و 10/32، بما يتسق والمقررين ن الشراكة الدولية لمبادرة ساتوياماأ يالحظ - 3
  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وإدماجه في إدارة األراضي والغابات والموارد المائية؛ تكريس

وتعزيز  ياة البريةوأهميته بالنسبة إلعداد نظم مراقبة وطنية ومحلية للح" الصحة الواحدة"نهج ب حيط علماي - 4
  حوم الطرائد؛بالممارسات المتعلقة بل األمن البيولوجي الوطني المرتبط

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تعزيز الدعم المالي والتقني إلى البلدان  يدعو - 5
نظم فعالة للتتبع والرصد والمراقبة على  النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلعداد وتنفيذ

  المستويين الوطني والمحلي؛
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع لالعام الدورة الثانية لالجتماع بموافقة  يرحب - 6

ء وكجزء من توافق آرا، 2018-2014 برنامج عمله في إطار 110،(IPBES) البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
وتعزيز  وحفظه البيولوجي للتنوعالبدء في تحديد النطاق إلجراء تقييم موضوعي بشأن االستخدام المستدام أنطاليا، على 

  العام في دورته الرابعة؛ لنظر االجتماعالقدرات واألدوات، 
الدولي بأنواع الحيوانات  تجارمؤتمر األطراف في اتفاقية االالصادر عن  149-16المقرر الحظ ي - 7

المتعلق بلحوم  11- 13القرار  التابعة له استعراضاللجنة الدائمة  إلى لنباتات البرية المهددة باالنقراض، الذي طلبوا
، بما في ذلك نتائج االجتماع لبيولوجيتفاقية التنوع ااوضعت في إطار  التي والتوجيهات مقرراتال الطرائد، مع مراعاة

لحوم المعني ب لوسط أفريقيا التفاقية التنوع البيولوجي والفريق العامل التابع ائدبلحوم الطرالمشترك لفريق االتصال المعني 
 السابع عشراالجتماع نظر الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، ل تجارتفاقية االالتابع الالطرائد 

  نباتات البرية المهددة باالنقراض؛الدولي بأنواع الحيوانات وال االتجارلمؤتمر األطراف في اتفاقية 
الدولي بأنواع  االتجارالتنوع البيولوجي واتفاقية  االتصال الوطنية التفاقية نقاطالتعاون بين على  شجعي - 8

 لضمانالطرائد لحوم اإلدارة المستدامة للحياة البرية، بما في ذلك الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض، بشأن 
  ر بين االتفاقيتين؛التآز أوجه

                                                           
  .https://www.gov.uk/government/publications/declaration-london-conference-on-the-illegal-wildlife-trade انظر  108
109 UNEP/EA.1/3 
  .2018- 2014برنامج العمل للفترة : IPBES-2/5 ومقرر المنبر، IPBES/2/17 مقرر المنبرانظر   110
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األطراف على القيام، عند االقتضاء، بإعداد أو تنقيح أو تحديث، أجهزتها التنظيمية للتمييز بين  يشجع - 9
استخدامات الكفاف والصيد غير المشروع، والتجارة الداخلية والدولية بعينات األنواع البرية ومنتجاتها، بطريقة تدعم جميع 

وااللتزامات الدولية األخرى  لدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضا تجاراتفاقية االاألطراف مع 
 لتجنب معاقبة البلدان واألشخاص الذين يستخدمون موارد األحياء البرية ألغراض الكفاف؛

األطراف على تقييم وتقليص وتخفيف آثار الصيد غير المشروع على صيد الكفاف وسبل أيضا  يشجع - 10
  لمجتمعات األصلية والمحلية، وعلى مستخدمي موارد األحياء البرية اآلخرين ألغراض الكفاف؛عيش ا

الحكومات األخرى إلى تعزيز قدرة المجتمعات األصلية والمحلية على ممارسة  ويدعواألطراف، يشجع  - 11
  حقوقها ومسؤولياتها فيما يتعلق باإلدارة المستدامة للحياة البرية؛

الحكومات األخرى إلى القيام باستعراض، وعند االقتضاء، إصالح  ويدعواألطراف،  يشجع أيضا - 12
  الحوافز التي قد تشجع على االستهالك غير المستدام للحوم الطرائد؛ 

دارة المستدامة للحياة البرية، اإلمع الشراكة التعاونية بشأن  عمل، بالأن يضطلع إلى األمين التنفيذييطلب  - 13
  :لي، بما يرهنا بتوافر المواردو

تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع في اإلدارة المستدامة للحياة البرية  إعداد مبادئ توجيهية تقنية بشأن دور  )أ(
 ؛2020- 2011البيولوجي 

للحياة البرية على بقاء وتجدد األنواع البرية، في سياق الساكنة " استخدام الكفاف"إعداد تحليل عن آثار   )ب(
  وط المفروضة على موارد الحياة البرية؛البشرية المتنامية والضغ

  دعم األطراف في إعداد وتنفيذ برامج اإلدارة المتكاملة المستدامة للحياة البرية؛  )ج(
للحياة دارة المستدامة اإلبين أعضاء الشراكة التعاونية بشأن فيما تعزيز التواصل وتبادل المعلومات   )د(

  ؛واالتصال، وإتاحتها لألطراف لزيادة التوعية مواد مشتركة وإعدادالبرية 
عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثالث  اإلبالغ  )ه(

  .التنوع البيولوجي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية
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  حفظ النظم اإليكولوجية واستعادتها   -  12/19المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

إذ ي مع التقدير بالدعم الذي قدمه األمين التنفيذي والمنظمات الشريكة والجهات المانحة والحكومات المضيفة قر
  ،2015و 2013لتنظيم حلقات العمل دون اإلقليمية بشأن حفظ النظم اإليكولوجية واستعادتها في عامي 

ذلها البلدان النامية في مجال استعادة ضرورة تعزيز الدعم والتعاون لتعزيز الجهود التي تبوإذ يؤكد من جديد 
وتحقيق أهداف أيشي للتنوع  2020–2011النظم اإليكولوجية صوب تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  البيولوجي،
  ،11/24و 11/16و 10/31و 9/18و 9/5 إلى المقرراتوإذ يشير 

، مساهمة حفظ 2015لما بعد عام  للتنمية في سياق المناقشات الجارية بشأن خطة األمم المتحدة ،يالحظ - 1
، بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة النظم اإليكولوجية خدماتو وظائف النظم اإليكولوجية واستعادتها، وما يتصل بذلك من

  والقضاء على الفقر؛
2 - باإلضافة إلى المناطق المحفوظة بواسطة بمساهمة المناطق المحمية التابعة للقطاع الخاص،قر ي 

القطاع الخاص على مواصلة بذل جهوده لحماية  ويشجع ،في حفظ التنوع البيولوجيالمجتمعات العامة واألصلية والمحلية 
  حفاظا على التنوع البيولوجي؛ نظم اإليكولوجية وإدارتها بطريقة مستدامةال

لم يتحقق تقدم كاف ، التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، أن وفقا لإلصدار الرابع من يالحظ مع القلق - 3
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 15و 14نحو الهدفين 

 :األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات المعنية إلى يدعو - 4

المكاني على مستوى المناظر الطبيعية والمناظر  لتخطيطلوضع نُهج مع مراعاة نهج النظام اإليكولوجي،   )أ(
 ؛ة النظم اإليكولوجيةاستعادولتعزيز للمساعدة في الحد من فقدان الموائل  البحرية

، حسب االقتضاء، للتخطيط الكلي والمتكامل لحفظ النظم اإليكولوجية واستعادتها في المناطق الترويج  )ب(
األصلية والمحلية، مع مراعاة المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحلية، مع المشاركة الكاملة والفعلية للمجتمعات 

 ؛االستخدام المألوف ونُهج اإلدارة

 ،الخاص والمجتمع المدنيوالقطاع  العام بما في ذلك مع القطاع ،هج المشتركة بين القطاعاتالترويج للنُ  )ج(
  م االيكولوجية واستعادتها؛ظلحفظ الن متماسكلوضع إطار 

النهوض  اإليكولوجية، النظم خسائر تقليل أو لتجنب أمكن، ماحيث أنه ينبغي إعطاء األولوية، مراعاة مع  )د(
 ألنشطة التراكمية المنافع أيضا مع مالحظة النطاق، واسعة االستعادة أنشطة وخاصة استعادة النظم اإليكولوجية، بأنشطة

 من والتخفيف مناخال تغير مع والتكيف البيولوجي التنوع في حفظ مجتمعة تسهم أن يمكن النطاق التي االستعادة صغيرة
  المستدامة؛ التنمية سياق في التصحر، من والحد آثاره،

حفظ النظم اإليكولوجية تقديم حوافز مناسبة للنهوض باإلدارة المستدامة وأفضل الممارسات في   )ه(
  ؛، بما يتمشى مع الظروف الوطنيةالخاصو ين العامالقطاععلى المستويين الوطني ودون الوطني وفي  واستعادتها
تقديم دعم وحوافز، بما يتمشى مع الظروف الوطنية، إلى المجتمعات األصلية والمحلية في جهودها لحفظ   )و(

 12و 11التنوع البيولوجي في المناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات األصلية والمحلية بغية المساهمة في تحقيق األهداف 
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 18و 16و 14و 13و
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وضع وتعزيز رصد تدهور النظم اإليكولوجية واستعادتها، بغية دعم اإلدارة التكيفية واإلبالغ عن التقدم   )ز(
  ؛15و 14و 5المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وعلى وجه الخصوص األهداف 

مع  تها،استعادم اإليكولوجية وحفظ النظوالتنوع الجيني في أنشطة المحلية االهتمام الواجب لألنواع  يالءإ  )ح(
 ومنع انتشارها؛ األنواع الغريبة الغازية إدخالتجنب 

التي وضعتها جمهورية كوريا بالتعاون مع األمين  111بمبادرة استعادة النظام اإليكولوجي للغابات يرحب - 5
ة النظم اإليكولوجية بموجب التنفيذي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وغيرهم من الشركاء، لدعم أنشطة استعاد

والمقررات األخرى ذات الصلة التي أعدتها آلية استعادة المناظر الطبيعية للغابات التابعة  11/16االتفاقية، تمشيا مع المقرر 
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ومبادرات أخرى ذات صلة، بما يسهم في تحقيق 

 ؛15و 14و 5لى وجه الخصوص األهداف وع

على األهمية الحاسمة لألراضي الرطبة الساحلية بالنسبة للتنوع البيولوجي ووظائف وخدمات  وإذ يشدد - 6
النظم اإليكولوجية، والسيما بالنسبة ألنواع الطيور المهاجرة، وسبل العيش المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من 

، في هذا ويرحبالواجب لحفظ األراضي الرطبة الساحلية واستعادتها،  االهتمام األطراف إلى إيالء عويدمخاطر الكوارث، 
السياق، بعمل اتفاقية رامسار والمبادرات التي تدعم حفظ األراضي الرطبة الساحلية واستعادتها، بما في ذلك الخيارات لبناء 

  ية الستعادة األراضي الرطبة الساحلية؛، كجزء من الحركة العالم"العناية بالسواحل"مبادرة 
أهمية التوعية العامة بدور المناطق المحمية والمناطق المحفوظة بواسطة المجتمعات  وإذ يؤكد من جديد - 7

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وغيرها من األهداف ذات الصلة من أهداف  11األصلية والمحلية في تحقيق الهدف 
، "اليوم العالمي للمنتزهات الوطنية والمناطق المحمية"بوصفه  112شباط/فبراير 20إعالن يقترح  أيشي للتنوع البيولوجي،

اليوم العالمي للمنتزهات الوطنية والمناطق "شباط /فبراير 20المتحدة إلى النظر في إعالن يوم  الجمعية العامة لألمميدعو و
  ؛"المحمية

م المواضيعي المقترح بشأن تدهور األراضي واستعادتها إلى األمين التنفيذي، فيما يتعلق بالتقيييطلب  - 8
للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أن يتبادل جميع 

أوجه المعلومات والنتائج ذات الصلة مع المنبر الحكومي الدولي وأن يتعاون في إعداد الخطوات القادمة، بغرض تعزيز 
التآزر وتجنب ازدواجية العمل، وأن يبلغ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عن التقدم المحرز في اجتماع 

  .يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
  

                                                           
  .UNEP/CBD/COP/12/INF/19 انظر الوثيقة  111
، في حميةتفاقية التنوع البيولوجي برنامج العمل بشأن المناطق المي اعتمد فيه مؤتمر األطراف في االتاريخ الذ  112

 .السابعاجتماعه 
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  التنوع البيولوجي وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث  -  12/20المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
تغير المناخ، فإن حفظ التنوع البيولوجي ضعيفة أمام ولوجي والنظم االيكولوجية يأنه في حين أن التنوع البب يقرإذ 

يمكن أن تؤدي دورا مهما في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، واستعادة النظم االيكولوجية واستخدامه المستدام 
  ،ثومكافحة التصحر والحد من مخاطر الكوار

 ،6/22الوارد في المرفق بالمقرر  ،برنامج العمل الموسع المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات إلى إذ يشيرو
  ،للتخفيف من اآلثار السلبية لتغير المناخ على التنوع البيولوجي للغابات، 3 هدفال، 2 غاية، ال1امج نوخاصة عنصر البر

التنفيذي عن المعلومات ذات الصلة بتطبيق الضمانات بشأن التنوع بالتقرير المرحلي المقدم من األمين وإذ يرحب 
، حفظ مخزون الكربون في الغاباتالبيولوجي في سياق خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، و

  114،  113في البلدان النامية، مخزون الكربون في الغاباتواإلدارة المستدامة للغابات وتعزيز 
بأن نظم المعارف والممارسات األصلية والمحلية والتقليدية تمثل مورداً رئيسياً للتكيف مع تغير رف وإذ يعت

  المناخ، وأن إدماج هذه األشكال من المعارف في الممارسات الحالية يمكن أن يزيد من فعالية إجراءات التكيف،
الصادر  115ير المناخ في تقرير التقييم الخامسإلى نتائج واستنتاجات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغوإذ يشير 

والتنمية المستدامة، ضروري من أجل  تغير المناخ أمام الصمودالقدرة على  النظر في عنه بأن التغير التحويلي، بما في ذلك
وطنية والمحلية أن التغيرالتحويلي يحقق أكبر قدر من الفعالية عندما يجسد الرؤى والنُهج ال وإذ يالحظمعالجة تغير المناخ، 

  إزاء التنمية المستدامة،
  ،11/21و 11/20و 11/19و 10/33و 9/16لى المقررات إوإذ يشير 

تخصيب  لغرض موادوضع ال لتنظيم) 1996(بشأن تعديل بروتوكول لندن  LP.4(8)بالقرار  يحيط علما - 1
األطراف  ويدعو، 2013تشرين األول /رالذي اعتمد في أكتوب ،المحيطات وغير ذلك من أنشطة الهندسة الجيولوجية البحرية

 ؛والحكومات األخرى إلى تطبيق تدابير تتسق مع ذلك، حسب االقتضاء لى التصديق على هذا التعديلإ بروتوكول لندنفي 

، الصادر عن جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج UNEP/EA.1/8بالمقرر يحيط أيضاً علما  - 2
  التكيف المعتمد على النظم اإليكولوجية؛األمم المتحدة للبيئة بشأن 

نتائج واستنتاجات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تقرير التقييم الخامس يالحظ بقلق  - 3
األطراف ويشجع الحكومات األخرى والمنظمات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين على اتخاذ  ويحثالصادر عنه، 

غير المناخ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي التي ترد بصورة بارزة في التقرير، وأن تواصل خطوات لمعالجة جميع آثار ت
  تعزيز أوجه التآزر مع األعمال ذات الصلة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

النامية  البلدان في وتدهورها الغابات إزالة الناجمة عن االنبعاثات لخفض وارسو بإطار يرحب - 4
)REDD+(،116 أنشطة لتنفيذ واإلرشادات REDD+ يوفرها، مع مالحظة أيضا نُهج السياسات البديلة القائمة، مثل نُهج  التي

                                                           
 الصادر عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  CP.16/1من المقرر 70األنشطة المشار إليها في الفقرة   113

(UNFCCC). 
114  UNEP/CBD/COP/12/21 .  
 الموقع الشبكياح على مت( 2014تغير المناخ : تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ  115

https://www.ipcc.ch/report/ar5.(  
 اتفاقية األممعن  ةالصادر CP.19, 10/CP.19, 11/CP.19, 12/CP.19, 13/CP.19, 14/CP.19 and 15/CP.19/9 اتالمقرر  116

  .44 لفقرة، اFCCC/CP/2013/10 للمزيد من المعلومات، انظر الوثيقة. المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

https://www.ipcc.ch/report/ar5
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اتفاقية األمم وفقاً لمقررات مؤتمر األطراف في  117التخفيف والتكيف المشتركة إلدارة الغابات إدارة متكاملة ومستدامة،
 ؛مناخالمتحدة اإلطارية بشأن تغير ال

الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تعزيز وتنفيذ النُهج المعتمدة على  ويدعواألطراف  يشجع - 5
النظم اإليكولوجية إزاء األنشطة المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، في البيئات البرية والبحرية على السواء، 

الذي وافقت  2015،118- 2005االقتضاء، في سياق إطار هيوغو للعمل وإدماج هذه النُهج في سياساتها وبرامجها، حسب 
، واإلطار المنقح الذي سيعتمد في المؤتمر العالمي الثالث المعني 60/195عليه الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها 

  بالحد من مخاطر الكوارث؛
الناجمة  االنبعاثات ارسو لخفضفي سياق إطار و المولدةاألطراف على االستفادة من المعلومات يشجع  - 6

ونُهج السياسات البديلة العتماد تمويل قائم على أساس النتائج،  )+REDD(النامية  البلدان في وتدهورها الغابات إزالة عن
  بغية تعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

 :التنفيذي، رهناً بتوافر الموارد األمين إلى يطلب - 7

الترويج للنُهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث،   )أ(
مع االستفادة من الفرص التي تتيحها العمليات والمحافل ذات الصلة، بالتعاون مع المنظمات المعنية، بما في ذلك اتفاقية 

  األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛
عن النُهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء الحد من مخاطر الكوارث،  تجميع وتحليل المعلومات  )ب(

بالتعاون مع المنظمات المعنية، بما في ذلك مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والمنظمة العالمية لألرصاد 
  الجوية واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛

تغير المناخ والحد من  لمتعلقة بالنُهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف معتجميع الخبرات ا  )ج(
  ؛مخاطر الكوارث وتشاركها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات

، إرشادات بشأن تعزيز اآلثار اإليجابية والتقليل إلى 10/33من المقرر ) ش(8أن يضع، إضافة للفقرة   )د(
بالتعاون مع فريق التنسيق المشترك  لسلبية على التنوع البيولوجي ألنشطة التكيف مع تغير المناخأدنى حد من اآلثار ا

  التفاقيات ريو؛
أن يجمع المعلومات عن الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن مساهمة األنشطة المشار   )ه(

، راف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخمؤتمر األطالصادر عن CP.16/1 من المقرر  70إليها في الفقرة 
وأن يتبادل هذه المعلومات مع األطراف،  2020-2011في تحقيق أهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وغيرها من العمليات والمنظمات ذات الصلة؛
أن يقدم تقريراً مرحلياً عن هذه األنشطة إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل   )و(

  .عشر لمؤتمر األطراف االجتماع الثالث
  

                                                           
للمزيد من المعلومات، انظر . اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالصادر عن   CP .19/9من المقرر  8الفقرة   117

FCCC/CP/2013/10/add.1.  
  .1، الفصل األول، القرار 1والتصويب  A/CONF.206/6انظر   118
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 الروابط بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان  -  12/21المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
ا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي لبناء القدرات بشأن بنتائج حلقات العمل اإلقليمية ألفريقييرحب  - 1

الروابط بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان التي تشترك في عقدها األمانة ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع 
FIOCRUZ  ،أو تنفيذ /األطراف إلى االستفادة من تقارير حلقات العمل هذه في تحديث و ويدعووشركاء آخرين

 استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، حسب مقتضى الحال؛

األطراف على النظر في الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة عند إعداد االستراتيجيات وخطط  يشجع - 2
مع االلتزامات العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والخطط اإلنمائية، واالستراتيجيات الوطنية للصحة، بما في ذلك تمشيا 

الدولية ذات الصلة مثل إعالن ليبرفيل بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا، وإعالن شانغ وون بشأن رفاه اإلنسان واألراضي 
 الرطبة، حيثما ينطبق الحال؛

األطراف والحكومات األخرى على تعزيز التعاون بين القطاعات والوكاالت المسؤولة عن التنوع يشجع  - 3
  المسؤولة عن صحة اإلنسان؛البيولوجي وتلك 

في معالجة القضية المشتركة بين القطاعات للتنوع البيولوجي والصحة " الصحة الواحدة"بقيمة نهج  يقر - 4
الذي يدمج العالقات المعقدة بين البشر، والكائنات ) 5/6المقرر (باعتباره نهجا متكامال يتسق مع نهج النظام اإليكولوجي 

  باتات، والزراعة، والحياة البرية والبيئة؛الدقيقة، والحيوانات، والن
للربط فيما بين  119بأهمية المبادرة التي تشمل عدة قطاعات بشأن التنوع البيولوجي ألغذية والتغذيةيقر  - 5

 التنوع البيولوجي واألغذية والتغذية والصحة؛

لوجي وصحة اإلنسان، التنوع البيو: ربط األولويات العالمية :بالتقدم المحرز في إعداد التقريريرحب   - 6
 ويطلب، الذي أعدته أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الشركاء، حالة استعراض المعارف

 إلى األمين التنفيذي وضع الصيغة النهائية للتقرير مع مراعاة التعليقات المستلمة خالل استعراضه من جانب النظراء؛

 2015لخطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  وصحة اإلنسانابط بين التنوع البيولوجي أهمية الرو يؤكد  - 7
 الواردة المعلوماتوأصحاب المصلحة المعنيين إلى النظر في األطراف يدعو في هذا السياق، ووأهداف التنمية المستدامة، 

 فرصالتحديد من أجل  ،، حالة استعراض المعارفالتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان: ربط األولويات العالمية التقريرفي 
  ؛للدعم المتبادل لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والخطط والبرامج لصحة اإلنسان

  ؛إلى النظر في مساهمة المعارف التقليدية والممارسات العرفية في صحة اإلنساناألطراف  يدعو  - 8
 :يذي، رهنا بتوافر المواردإلى األمين التنفيطلب  - 9

التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان، حالة : ربط األولويات العالمية إعداد تقرير عن آثار نتائج التقرير  )أ(
للعمل في إطار االتفاقية لنظر اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل  استعراض المعارف
  ر لمؤتمر األطراف؛االجتماع الثالث عش

  رصد نتائج المؤتمر الدولي الثاني للتغذية وإعداد تقرير عن النقاط الممكنة للتعاون مع االتفاقية؛  )ب(
، إجراء األنشطة ذات الصلة إلعداد مؤشرات بشأن التنوع البيولوجي 11/6من المقرر  26الحقا للفقرة   )ج(

  ؛12/3من المقرر ) ب(20لفقرة وصحة اإلنسان، مع مراعاة األعمال المتوقعة في ا
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مواصلة بذل الجهود في إطار برنامج العمل المشترك بين األمانة ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك   )ب(
حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات في مناطق إضافية، بشأن الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة، وأن يبلغ نتائج العمل 

لجمعية الصحة العالمية، وكذلك إلى مؤتمر األطراف في  68ع البيولوجي والصحة إلى الدورة الـالتعاوني بشأن التنو
  اجتماعه الثالث عشر؛

االستمرار في تعزيز التعاون بشأن الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة مع المنظمات المعنية   )ج(
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة التنوع البيولوجي األخرى، بما في ذلك منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، و

فضال عن مع المبادرات، مثل مبادرة التعاون بشأن  FIOCRUZالدولية، ومستقبل األرض، وتحالف الصحة اإليكولوجية، و
  ومبادرة التنوع البيولوجي وصحة المجتمعات المحلية، حسب مقتضى الحال؛ (COHAB)الصحة والتنوع البيولوجي 

التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان، حالة استعراض : ربط األولويات العالميةباالستناد إلى التقرير   )د(
، وبالتعاون مع العلماء الشركاء ذوي الصلة، أن يعد تجميعا للمعلومات المتاحة عن الروابط بين التنوع البيولوجي المعارف

، بما في ذلك األسباب المشتركة لفقدان التنوع البيولوجي وظهور واألمراض المعدية الناشئة، بما في ذلك فيروس إيبوال
األمراض وما يتصل بها من ممارسات اإلدارة وإمكانية حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وإدارة النظم 

الخطوات اإليكولوجية للمساهمة في الحد من ظهور األمراض والمخاطر المرتبطة بصحة اإلنسان، وتحديد المزيد من 
  الممكنة للعمل في هذا الخصوص؛

بالتعاون مع البرامج العلمية الدولية ذات الصلة، أن يشجع على مزيد من البحوث بشأن العالقة بين   )ه(
  التنوع البيولوجي وتفشي األمراض؛

شورة أعاله إلى الهيئة الفرعية للم) ز(و) و(و) أ(في الفقرات  ارد وصفهاتقديم تقرير عن المهام الو  )و(
  .العلمية والتقنية والتكنولوجية لتنظر فيه قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف



UNEP/CBD/COP/12/29 
Page 120 
 
 المهمة لمناطق البحريةا: والساحلي التنوع البيولوجي البحري  -  12/22المقرر 

  )(EBSAS أو بيولوجياً إيكولوجياً
  إن مؤتمر األطراف،

  ،11/17والمقرر  10/29إلى المقرر  إذ يشير
تضع اإلطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خالله إلى أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار أيضا  وإذ يشير

  جميع األنشطة في المحيطات والبحار،
الدور المركزي للجمعية العامة لألمم المتحدة في تناول القضايا المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي  مجددا وإذ يؤكد

  المناطق البحرية خارج نطاق الوالية الوطنية، واستخدامه المستدام في
على الدور المركزي للجمعية العامة لألمم المتحدة في معالجة القضايا المتعلقة بحفظ التنوع  وإذ يعيد التأكيد

  الوالية الوطنية، الواقعة خارج نطاقالبيولوجي واستخدامه المستدام في المناطق البحرية 
ني للمعلومات الواردة في تقارير حلقات العمل اإلقليمية المتعلقة بوصف بالتقييم العلمي والتق يرحب - 1
، فليك أون فالك(جنوبي المحيط الهندي : المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً والمنعقدة في سبعة أقاليم وهيالبحرية المناطق 

ن المحيط الهادئ واإلقليم الشرقي المداري المعتدل م 120؛)2012آب /أغسطس 3- تموز/يوليو 31موريشيوس، 
 25موسكو، االتحاد الروسي، (وإقليم شمال المحيط الهادئ 121 ؛)2012آب /أغسطس 31- 28غاالباغوس، إكوادور، (

نيسان /أبريل 12- 8سواكوبموند، ناميبيا، (وإقليم جنوب شرق المحيط األطلسي  122؛)،2013آذار /مارس 1-شباط/فبراير
وإقليم شمال غرب المحيط األطلسي 124 ؛)2014آذار /مارس 7- 3نكي، فنلندا، هلسي(والمنطقة القطبية الشمالية، 123 ؛)2013

 ؛)2014نيسان /أبريل 7- 3مالقة، إسبانيـا، (والبحر األبيض المتوسط  125؛)]،2014آذار /مارس 28- 24مونتريال، كندا، (
126 

ية بتنظيم حلقات الجهات المانحة، والبلدان المستضيفة والمنظمات المتعاونة المعنلجميع  يعرب عن امتنانه - 2
 ؛العمل اإلقليمية المشار إليها أعاله

األمين التنفيذي إلى يطلب ، 11/17من المقرر  6والفقرة  10/29من المقرر  26إلى الفقرة وإذ يشير  - 3
إدراج التقارير الموجزة التي أعدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الثامن عشر، 

، وتقديمها، قبل انعقاد االجتماع الثالث المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًالمرفقة بهذا المقرر، في مستودع و
العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب  هافريقعشر لمؤتمر األطراف، إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة وخصوصا 

في المناطق الواقعة خارج نطاق  واستخدامه المستدامالتنوع البيولوجي البحري  العضوية لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ
من أجل دراسة القضايا ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة الوالية الوطنية 

مات الدولية المعنية تمشياً مع الغرض وكذلك إلى األطراف، والحكومات األخرى والمنظخارج نطاق الوالية الوطنية، 
إلى األمين التنفيذي أن يقدم التقارير إلى الفريق العامل  ويطلب كذلك 11/17و 10/29واإلجراءات الواردة في المقررين 

عية المخصص للكل بشأن العملية المنتظمة لإلبالغ والتقييم العاليين عن حالة البيئة البحرية، بما في ذلك الجوانب االجتما
 واالقتصادية؛

أن هناك عملية علمية وتقنية جارية لتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  يالحظ - 4
 في شمال شرق المحيط األطلسي؛
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إلى سيادة الدول الساحلية على بحارها اإلقليمية، فضال عن حقوقها السيادية وواليتها القضائية في يشير  - 5
ية الخالصة والجرف القاري، فضال عن حقوق الدول األخرى في هذه المناطق، وفقا للقانون الدولي، بما المناطق االقتصاد

المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو  نتائج عملية وصف تقاسمأن بويقر في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، 
 ؛أو واليتها القضائية، أو حقوق الدول األخرىسيادية ال هاحقوقسيادة الدول الساحلية أو بيولوجياً ال يمس 

، أن 11/17من المقرر  12والفقرة  10/29من المقرر  36إلى األمين التنفيذي، تمشيا مع الفقرة  يطلب - 6
من خالل تنظيم حلقات  معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًيواصل تيسير وصف المناطق التي تستوفي 

 إقليمية ودون إقليمية إضافية حيث يرغب األطراف عقدها؛عمل 

األطراف والحكومات األخرى إلى االضطالع بعمليات وطنية، حسب االقتضاء، لوصف المناطق  يدعو - 7
فق ، أو المعايير العلمية األخرى المطابقة والتكميلية المواالمناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًالتي تستوفي معايير 

عليها على الصعيد الوطني أو الحكومي الدولي في المناطق الواقعة ضمن نطاق الوالية الوطنية، مع مراعاة العمليات التي 
تنشئها الدول ضمن واليتها القضائية، والنظر في إتاحة هذه المعلومات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من خالل 

أو آلية تقاسم المعلومات وفقا للعملية المنصوص عليها في المقررين أو بيولوجياً  المناطق البحرية المهمة إيكولوجياًمستودع 
إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية  ويطلب، 11/7و 10/29

 ف؛والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرا

األطراف والحكومات األخرى على االستفادة، حسب االقتضاء، من المعلومات العلمية بخصوص  يشجع - 8
، بما في ذلك المعلومات المتاحة في المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًوصف المناطق التي تستوفي معايير 

لية تقاسم المعلومات، فضال عن المعلومات من المجتمعات وآ المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًمستودع 
األصلية والمحلية والقطاعات ذات الصلة، بما في ذلك قطاعات مصايد األسماك، وذلك عند إجراء التخطيط المكاني 

التدابير  ، وتطبيق9/20البحري، وإقامة الشبكات التمثيلية للمناطق البحرية المحمية، مع مراعاة المرفق الثاني بالمقرر 
األخرى القائمة على المناطق في المناطق البحرية والساحلية، وذلك بغرض المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق 

 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

، في كذلك عويدبشأن المحيطات وقانون البحار،  68/70بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  وإذ يرحب - 9
النظر في استخدام، عند المختصة األخرى إلى الدولية المنظمات  فضال عنجمعية العامة لألمم المتحدة ال هذا السياق،

بخصوص أوصاف  البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًالمناطق الواردة في مستودع المعلومات العلمية  االقتضاء،
 ؛ة كل منهاواليتنفيذ في ا أو بيولوجيا المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجي

إلى األمين التنفيذي، مع االستعانة باإلرشادات العلمية القائمة واالستناد إلى الدروس  يطلب أيضا - 10
المستفادة من سلسلة حلقات العمل اإلقليمية لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي تستوفي 

بحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا واآلراء المجمعة من األطراف والحكومات األخرى، إلعداد خيارات معايير المناطق ال
عملية لتعزيز المنهجيات والنُهج العلمية بشأن وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، 

نية المتاحة والمعارف التقليدية لمختلف مستخدمي الموارد البحرية، بما مع التأكد من استخدام أفضل المعلومات العلمية والتق
في ذلك الصيادين، وأن المنتجات سليمة من الوجهة العلمية ومحدثة، واإلبالغ عن التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعية 

 ألطراف؛للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر ا

والحكومات األخرى التي تجد أن من المالئم عمل ذلك بصورة فردية وفقاً للتشريعات  فاألطرا يدعو - 11
الوطنية أو بصورة ثنائية أو بصورة مشتركة على المستوى اإلقليمي، وحسب مقتضى الحال بالتعاون مع المنظمات 

لقانون البحار أن تضطلع بتحليل علمي وتقني  فاقية األمم المتحدةالحكومية الدولية المعنية وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك ات
لحالة التنوع البيولوجي البحري والساحلي في المناطق الواقعة تحت والية كل من األطراف والحكومات األخرى 

إيكولوجياً أو  واختصاصات المنظمات الحكومية الدولية التي يرد تم وصفها بأنها تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة
 بيولوجيا والواردة في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً؛
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األمين التنفيذي أن يضطلع، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات  إلى يطلب - 12
اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك فيما  اتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية، وعند االقتضاء، المنظماتالصلة، بما في ذلك 

أو دون إقليمية، حيثما ترغب /بتيسير التدريب التقني، بما في ذلك تنظيم حلقات عمل إقليمية و يتعلق بإدارة مصايد األسماك،
ة المهمة األطراف في عقد حلقات العمل هذه، لبناء القدرات على المنهجيات والنُهج العلمية لتطبيق معايير المناطق البحري

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، فضال عن تجميع واستخدام المعلومات العلمية والتقنية الواردة في مستودع 
وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف أيشي وآلية تقاسم المعلومات،  إيكولوجياً أو بيولوجياً

يبلغ عن التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل  وأنللتنوع البيولوجي، 
 االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

بالفجوات العلمية، بخصوص وصف المناطق التي  وإذ يقر 11/17من المقرر  22إلى الفقرة  إذ يشير - 13
ويدعو األطراف  ويشجعإلى األمين التنفيذي  يطلبإيكولوجيا أو بيولوجيا  تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة

الحكومات األخرى إلى التعاون مع الهيئات العلمية الدولية المعنية، بما في ذلك ضمن هيئات أخرى، المنبر الحكومي الدولي 
الفجوات في المعارف ونقص المعلومات  للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، لمعالجة

 العلمية بخصوص وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛

األطراف، والحكومات األخرى، واآللية المالية ومنظمات التمويل، عند  يدعووإلى األمين التنفيذي يطلب  - 14
وفي الوقت المناسب لمعالجة بناء القدرات واالحتياجات المالية فيما يتعلق بوصف  االقتضاء، إلى تقديم دعم كاف ومستدام

المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في البلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان 
 تصاد االنتقالي؛نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االق

ّ بأهمية المعارف التقليدية كمصدر من مصادر يقر، وإذ 11/17من المقرر  24إلى الفقرة وإذ يشير  - 15
األطراف على  ويشجع، تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًالمعلومات لوصف المناطق التي 

الستخدام المعارف التقليدية والعلمية والتقنية والتكنولوجية للمجتمعات  الترويج، حسب االقتضاء ووفقا للتشريع الوطني،
األصلية والمحلية على المستوى الوطني بمشاركتها الفعالة الكاملة لدعم وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق 

معات األصلية والمحلية، بما في ذلك إلى األمين التنفيذي تيسير مشاركة المجتالمهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ويطلب البحرية 
مجتمعات الصيادين، بغية ضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في حلقات العمل اإلقليمية أو دون اإلقليمية بشأن وصف 
المناطق التي تستوفى معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، وإدراج استخدام المعارف التقليدية في مواد 

  .دريب بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالت
  المرفق

  127وصف المناطق التي تستوفى المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياتقرير موجز عن 
بع حلقات عمل األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي س عقد، 10/29المقرر من  36عمالً بالفقرة  - 1

 :إضافية، وهي على النحو التالي

  128؛)2012 آب/أغسطس 3 تموز إلى/ويولي 31من ن فالك، موريشيوس، أوفليك (المحيط الهندي  يجنوب
  129؛)2012 آب/أغسطس 31- 28 إكوادور، ،غاالباغوس( اإلقليم الشرقي المداري المعتدل من المحيط الهادئ

  130؛)2013 آذار/مارس 1إلى  شباط/فبراير 25 من الروسي،موسكو، االتحاد (شمال المحيط الهادئ 
                                                           

 وضعال خصوصال تعبر عن أي آراء أيا كانت من جانب األمانة ب المرفق االتسميات المستخدمة في عرض المواد في هذ  127
  .القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها

  SIO-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01 :يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي  128
 ETTP-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01 :طالع على التقرير والوثائق على الموقع التالييمكن اال  129
 NP-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01 :يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي  130

http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA


UNEP/CBD/COP/12/29 
Page 123 
 

  131؛)2013 نيسان/أبريل 12- 8سواكوبموند، ناميبيا، (جنوب شرق المحيط األطلسي 
  132؛)2014 آذار/مارس 7-3، فنلندا، هلسنكي( لمنطقة القطبية الشماليةا

   133؛)2014 آذار/مارس 28 - 24 مونتريال، كندا،(شمال غرب المحيط األطلسي 
 134؛)2013 نيسان/أبريل 11-7 ،إسبانيا، مالقة( ر األبيض المتوسطالبح

 7- 1 من نتائج حلقات العمل اإلقليمية هذه في الجداولب اتملخص تاح، ت11/17ُمن المقرر  12وعمالً للفقرة  - 2
حرية المهمة معايير المناطق البكيفية التي تستوفي بها هذه المناطق الكامل لل وصفال يتاحأدناه، على التوالي، في حين 

، UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/4(المعنية  العمل حلقاتفي مرفقات تقارير  إيكولوجيا أو بيولوجيا،
، UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4، وUNEP/CBD/EBSA/NP/1/4، وUNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/1/4و
  .)UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4، وUNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4، وUNEP/CBD/EBSA/WS/2014/1/5و
تطبيق المعايير يمثل مسألة علمية وتقنية، وأن الحظ مؤتمر األطراف أن ، 10/29من المقرر  26وفي الفقرة  - 3

المناطق التي تستوفي هذه المعايير يمكن أن تتطلب تعزيز تدابير حفظها وإدارتها، وأنه يمكن تحقيق ذلك من خالل مجموعة 
ق المحمية البحرية وتقييمات األثر، وشدد على أن تحديد المناطق المهمة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك تقييم المناط

 إيكولوجياً أو بيولوجياً واختيار تدابير الحفظ واإلدارة مسألة تخص الدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة، وفقاً
 . للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

ما يتضمن  أو بيولوجياً المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً التي تستوفي معاييرالمناطق البحرية وصف وليس في  - 4
التعبير عن أي رأي كان بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تعيين 

 .ممارسة علمية وتقنيةيشكل على نحو دقيق قانونية، وآثار اقتصادية أو  ينطوي علىكما أنه ال . تخومها أو حدودها

  المختصرات المستخدمة في الجداول
ترتيب معايير المناطق البحرية المهمة 

 إيكولوجياً أو بيولوجياً

  درجة األهمية
H  :عالية 

M :متوسطة 

L  :منخفضة 

 ال توجد معلومات:  -

 

 المعايير

• C1 :فريدة أو نادرة 

• C2 :ياة األنواعأهمية خاصة لمراحل ح 

• C3: أو الموائل المهددة /األهمية بالنسبة إلى األنواع و
 باالنقراض أو المعرضة لخطر االنقراض أو انخفاض العدد

• C4 :الضعف أو الهشاشة أو الحساسية أو بطء االنتعاش مدى 

• C5 :االنتاجية البيولوجية 

• C6: التنوع البيولوجي 

• C7 :الخصائص الطبيعية 

  

                                                           
 SEA-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-01: يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي  131
 http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-01 :لييمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التا  132
 ng=EBSAWShttp://www.cbd.int/doc/?meeti-2014-02 :يمكن االطالع على التقرير والوثائق على الموقع التالي  133
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  مناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في جنوب المحيط الهنديوصف ال  - 1الجدول 
 تذييل بالمرفق الرابع بتقرير حلقة العمل اإلقليمية لجنوب المحيط الهندي لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،ترد التفاصيل في ال(

UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/4(  
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

  منطقة تفريخ األسماك على مصطبة أجولهاس -1
 طقة بكاملهاوتوجد هذه المن. شرقاً تقريباً °23و° 20 الطولوخطي اً تقريباً جنوب° 36و° 34 تقع هذه المنطقة بين خطي العرض: الموقع •

  .لجنوب أفريقيا التابعة داخل المنطقة االقتصادية الخالصة
العديد من األنواع المعتدلة الدافئة، بما في ذلك العديد  تمثل هذه المنطقة، التي تشكل مسرأ لألسماك ومنطقة تفريخ، وسطاً تتوافر فيه بكثرة •

بالنسبة لألنواع التي تفرخ على  والوحيدةالدافئة و قة التفريخ المعتدلةوهي تشكل منط. من أسماك عائلة سباريدي المستوطنةاألنواع من 
مجتمعات الكوبيبودا القاعية  وتوفر. والتغذية وتضطلع بدور هام في استبقاء األسماك وتعزيز الرصيد السمكيالضيق في الشمال  جرفال
تدعم وهي  فريدة من نوعهاو بارزة بحرية بركانية اًوشعاب وتضم المنطقة موائل طين مهددة باالنقراض. غنياً للغذاء اًكثيفة مصدرال

 Petrus"من النوع الشعاب المرجانية المستوطنة وتتضمن هذه المنطقة مسرأ تجميع ألسماك . المجتمعات المرجانية في المياه الباردة
rupestris" . هذه المنطقة كموئل هام مبادرات التخطيط المنهجيحددت مبادرتان من وقد. 

H H H M M M M 

  منحدر أجولهاس وجباله البحرية -2
 وتقع بين خطي المقابل للجنوب األفريقيالقاري  لحافة الرصيفالطرف الجنوبي  من جولهاسأ ذروة مصطبةهذه المنطقة  مثلت: الموقع •

 .شرقاً° 23و °21 خطيو جنوباً° 38و° 35
على درجة جولهاس منطقة بحرية حيوية ذات إنتاجية عالية وطبة أمصعلى طول الطرف الجنوبي من  ة الواقعةالخارجي تمثل الحافة •

يعزز ارتفاع مياه القاع في هذه النقطة، و اإليكولوجيتان جنوب بنغيالوجولهاس تلتقي منطقتا أو. القاعيةو بحريةالعالية في تجانس الموائل 
 وتعرف هذه المنطقة بأنها مسرأ لسمك السردين .ةالخارجي حافةاإلنتاجية على طول ال إلى السطح بشكل متقطع في حافة الجرف

التي تشهدها دوامات وتساعد ال. كمسرأ هام لألسماكجولهاس أ وتُعرف هذه المنطقة من مصطبة. النازليسمك و واألسقمرية فاألنشوو
 وحددت. رصيف القاريحافة العلى  تفريخ األسماك بموائل السرءمناطق تربط إعادة توزيع المياه القريبة من الشاطئ و على ةهذه المنطق

 .ما تتميز به من تنوع في الموائلهذه المنطقة كمنطقة ذات أولوية من خالل خطة مكانية وطنية بسبب 

M H M H H H H 

  المنطقة البحرية لبورت إليزابيث  -3
 لجنوب أفريقيا التابعة صادية الخالصةبورت اليزابيث ضمن المنطقة االقتل المقابلإلى المنحدر العلوي  الممتد الساحليقع خط : الموقع •

 ).شرقاً° 73و °25 خطيو جنوباً° 35و° 33 تقريباً بين خطي(
تدعم العمليات  قاعية وبحرية هامةمنطقة وذات االمتداد المكاني المحدود، وتعتبر نادرة البعض أنواع الموائل  هذه المنطقةشمل ت •

في هذا وتحدث . الطرف القاريجولهاس الساحل بعد أ غادر تيارحيث ي هذه المنطقةويحدث دوران مائي معقد في  . اإليكولوجية الهامة
الطيور وتقع أماكن استيالد . البحرية الكبيرة لتيار أجولهاستعرجات الو وتسربات مياه أجولهاس إلى الجرفالموقع دوامات المياه الباردة 

 والتفريخ السرءمناطق  التي تشمل أيضاً المنطقة هذه ضمن األعالفو) بما في ذلك البطريق األفريقي المهدد باالنقراض(البحرية 

M H H M H H L 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

وتشمل . السالحف جلدية الظهر المهددة باالنقراض أيضاً هذه المنطقةويستخدم . لألسماك القاعية والبحريةومسارات النقل الرئيسية 
حافة وحصى  اً،خارجي اًعميقة، وجرف اً، وشعابحداررصيف قاري شديدة االنحافة و، أخاديد مغمورةالمحتملة  الحساسة الموائل واألنواع

 .متر 1000و 100في عمق يتراوح بين  التي تشكل الشعاب والتي توجدالمياه الباردة  ومرجانيات، رصيف القاريال

  مصطبات بروتيا وطريق السردين  -4
 .اً تقريباًشرق °31و° 30 الطولوخطي  جنوباً° 32و° 30 بين خطي العرض: الموقع •
تتسم ومنطقة بحرية ) السردين يعرف باسم الحشد الراحل من(مسار الهجرة لعدة أسماك  من مكونات رئيسياً المنطقة مكوناًهذا  تتضمن •

، امصطبات بروتيباسم نظاماً مرجانياً عميقاً وفريداً من نوعه يعرف القاعية العميقة  معالموتشمل ال. التعقيد موائلها بدرجة عالية من
الحيوانات ب ترتبطمؤقتة  سمةالسردين  ويمثل الحشد الراحل من. أخاديد مغمورة، وأربعة اًوانحدار ،االنحدار ةشديد رصيف قاريحافة و

وتُعد مصطبات . سمك رياضة الصيدو ،والثدييات، وأسماك القرش ،، بما في ذلك الطيور البحريةاألعلى التي تبحث عن العلفالمفترسة 
هي مهددة و تراجعاً في أعدادهابعض هذه األنواع وتشهد . ويجري فيها سرء أسماك البهاريات والسباريدي تجميع مبلغ عنها ةمنطق بروتيا

نقل المواد المغذية من  تُيسرالسردين عملية إيكولوجية هامة  ويشكل الحشد الراحل من، معتدل هذه المنطقة مستوى إنتاجيةول. باالنقراض
 . العديمة المغذيات باتجاه الشمالبيئة ال إلىثر إنتاجية كاألجولهاس أ مصطبة

H H M M M M L 

  خليج ناتال  -5
بما في المياه الساحلية لنهر أومجيني،  متر من 2000 إلى دورنفوردمتد من ميناء يالساحل الشرقي من جنوب أفريقيا، ويقع على : الموقع •

 .العليا، وحافة الرصيف القاري، والمنطقة اللجية ومنطقة التفريخ في خليج ناتال، مصطبات توجيالذلك 
تعزيز الرصيد اليرقات، وباألرضي والبحري، واالحتفاظ  ربط اإللكترونيالها للعديد من العمليات اإليكولوجية، بما في خليج ناتال مهم •

 بتواجدهابعض األنواع المعروفة  تدعمرة وألنواع الموائل الناد اًموطن وتمثل هذه المنطقة. مناطق هامة للتفريخ والعلف، ويوفر السمكي
ارتفاع مياه القاع الغنية بالخاليا والتي يوجهها ساحل من خالل  إلى الجرف ة أفقياًباردالالمياه المنتجة تتحرك و. في عدد قليل من المناطق

ن وغيره من موائل الرواسب غير على الطي دوراً هاماً في الحفاظ توجيال الكبيرمن نهر يؤدي المدد المطري القاري وأجولهاس، 
 ،واألسماك المهاجرة ،واألسماك القاعية ،مراحل حياة القشرياتت على أهمية لالغنية بالمغذياوالظروف  وينطوي العكر. مجمعةال

 المغمورة،األخاديد إمكانات النظم اإليكولوجية واألنواع البحرية الهشة وتشمل . باالنقراض وأسماك القرش، وبعضها مهدد ،والسالحف
 .بطيئة النمو أسماك السباريديالمياه الباردة و ومرجانيات

M H H M H L L 

  ) جنوب موزامبيق(نهر إنكوماتي إلى غاية منطقة بونتا دو أورو  -6
مل خط كامناطق بايكسو داناي ووجوا النهر إنكوماتي وخليج  مصب مابوتو منخليج غطي تإنكوماتي وخليج تقع هذه المنطقة في : الموقع •

 ).الحدود بين موزمبيق وجنوب أفريقيا في كوازولو ناتال(إلى بونتا دو أورو  إنهاكاجزيرة لالساحل وأعالي البحار في الطرف الجنوبي 
 وشعاب والمعشبات البحرية،، المنتشرة على نطاق واسعالمنغروف مثل أشجار ( ويأوي موائل حيوية، بطابعه المتنوعالخليج يتميز هذا  •

وتستضيف ). سهلة، باإلضافة إلى شواطئ رملية وصخرية، وسواحل خشنة وجنوب خط االستواء أفريقيا في المرجانية جنوبأقصى ال
ويمثل . تجارياً الهامة ربياناإلمزارع ، بما في ذلك مصايد األسماك وألنواع مختلفة تنوعاً بيولوجياً مرتفعاً للغاية المنطقة الصغيرة هذه
السلحفاة جلدية الظهر، (ثالثة أنواع من السالحف ووالدالفين،  ،البحر بقر، مثل تثير بواعث قلق خاصلعدة أنواع  اًموطن الخليج أيضاًهذا 

M M H M H H M 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على شرح  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 المختصرات

Dermochelys coriacea ،السلحفاة ضخمة الرأسو، Caretta caretta، والسلحفاة الخضراء، Chelonia mydas( ،وأسماك القرش ،
 Zostera من نوع حزامية رأس الرجاء، األعشاب البحرية و ،المهددة باالنقراض الصدفة وثنائيات فرس البحر،وحيوانات والحيتان، 
capensis .وتشكل هذه . تظهر في الجنوب األفريقيمن جميع أنواع الطيور التي في المائة  33اً يعيش فيه موطن وتمثل جزيرة إنهاكا

 .ه جزيرة ماتشانغولوللمحميات البحرية واألرضية لجزيرة إنهاكا وشب اًموطن المنطقة

  حافة الرصيف لدوالغوا وأخاديد هذه المنطقة ومنحدرها  -7
المحميتين البحريتين  جنوب هذه المنطقة تمتدو .شرقاً تقريباً °34و° 32 والخطين جنوباً° 29و° 26 تقع هذه المنطقة بين الخطين: الموقع •

 .إسيمانغاليسو وفي شمال هاتين المحميتين وعلى طول ساحليهماة األراضي الرطبة حديق مابوتاالند وسانت لوسيا الموجودتين في
مسار هجرة رئيسي للحيتان الحدباء،  هي تشملالسالحف جلدية الظهر المهددة باالنقراض، و تأويالمنطقة موطن لموائل بحرية هامة هذه  •

مهددة  أخرى ألنواع اًموطن تضمو ،وأسماك القرش) توطنةالم سباريدي(ألسماك  ومسرأقرش الثور،  تفريخ ألسماكمنطقة تشكل و
النظم اإليكولوجية البحرية الهشة المحتملة العديد  تضمنوت. وأسماك القرش ،والثدييات البحرية شوكيات الجوف،بما في ذلك  باالنقراض،

التي تشكل المياه الباردة  ة تضم مرجانياتوحافة رصيف قاري صلب ،عميقة اً، وشعابوشواطئ من الحقبة القديمةمن األخاديد البحرية، 
 .وهي تمثل منطقة تغذية موسمية ألسماك قرش الحوت. متر 900الشعاب والتي تنتعش أيضاً في أعماق تزيد عن 
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  نهر سايف ريفر إلى غاية سان سيباستيان  -8
 وخطي الطول جنوباً'10° 29و '30° 21العرض  ييق ضمن خطساحل موزامب من كيلومتراً 20 على بعديقع أرخبيل بازاروتو : الموقع •

ميالً اثنا عشر  وتغطي أيضاً هذه المنطقة التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً .شرقاً '30 °35و' 22 35°
 .شرقاً '30,200 °35جنوباً؛ و '21,300 °21 من الرصيف القاري عند ما يقارب

األكثر قدرة على البقاء في شرق أفريقيا  مجموعات بقر البحرموطن  والذي يعدذه المنطقة بشكل رئيسي موقع أرخبيل بازاروتو، تغطي ه •
سمك البحر والسالحف والدالفين و بقرالضخمة، مثل  الحيواناتالعديد من  وتحتوي هذه المنطقة على. ويشكل محمية بحرية قائمة بالفعل

 .ج األعشاب البحرية وغابات المنغروفالمرلين، وكذلك مرو
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  ) جنوب موزامبيق(منطقة مورومبان إلى غاية خليج زافورا  -9
 وتوفو وتصل إلى غاية زافوراشبه الجزيرة، وخليج إنهامبان،  تغطيوهي . شمال غرب مدخل خليج إنهامبان تقع هذه المنطقة :الموقع •

 .)طقتي بومان وبايندانتغطي من(
وأسماك ، )Manta alfredi( بشكل رئيسي أسماك شيطان بحر الشعاب المرجانيةالضخمة، و أعدد الحيوانات في وفرةميز هذه المنطقة بتت •

المجموعات من بين أكبر  اعتبرت والتي ،)Rhincodon typus( الحوت القرشو، )Manta birostris( شيطان البحر المحيطي الضخم
تُعد (مرجانية  اًكذلك شعابتستضيف و ،خمسة أنواع من السالحفو ،البحر حيوانات بقر ف المنطقة أيضاًتستضيو. في العالم الحيوانية

منطقة مورومبان وال سيما حول  التي تتخللها معشبات بحرية واسعة النطاق، المنغروف غابات، و)فريدة من نوعهاال إحداها من الشعاب
باألنواع الجديدة لعاريات الخيشوم  المتعلقة دعم التقارير األخيرةت، وجديداً للغاية في مجال البحث ميداناًالمنطقة وتُعد هذه . إنهامبانوخليج 

 .في موزامبيقالمنطقة الناشئة وذات التنوع البيولوجي الشديد قيمة هذه  زافورا/منطقة بوميناحول المنتشرة 
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  ) زامبيزي دلتا نهر(منطقة كوليمان إلى غاية نهر زوني  -10
الممتد فرع الدلتا الرئيسي و المسافة بين شينديمنتصف (ونهر زوني في الجنوب  سينايسمن نهر دوس بونس  هذه المنطقة تمتد: الموقع •

 ).إلى مدينة بيرا
مصايد ل طقةمن أكبرسلسلة جزر إلهاس برايمايراس إي سوغونداس التي تمثل إلى  سايف التي تمتد من نهر سوفاال مصطبة تُنشئ الدلتا •

في طن  50000 نحو(من المصيد الصناعي بأكمله  في المائة 50ما يقرب من ومن بين أكثرها انتاجية إذ تشكل  األسماك في موزامبيق
كم  200 ىحوال أي على بعدالى نهر زوني،  من منطقة كوليماني(دلتا نهر زامبيزي  هنا من خالل سوفاال وتمثل مصطبة). 2002عام 

دلتا نهر  في النطاق واسعةالغابات المنغروف ب ارتباطاً مباشراًاألسماك  المنطقة المتعلقة بمصايد هإنتاجية هذوترتبط ). حليمن الخط السا
 .هكتار 100 000مساحة قدرها حوالى شرق أفريقيا، وتغطي  كامل أنحاءزامبيزي، وهي أكبر غابات المنغروف في 
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  واجهة ألجوهاس -11
حدود الوالية الوطنية في وتقع في المناطق البحرية الممتدة خارج . جنوباً °44و° 36شرقاً والخطين ° 83و° 20 بين الخطين تمتد :الموقع •

 .المحيط الهندي
يزمية الكائنات الحية، بما في ذلك األنواع الكار فيكبير التنوع ال يعززو ،مستوى عال من اإلنتاجيةيعد هذا الموقع منطقة فريدة تتميز ب •

والطيور وزعنفيات األقدام، ، والحوت الحقيقي الجنوبي، الجنوبي األزرق الزعانفالتونة  أسماك باالنقراض من قبيلالمهددة األنواع و
 .ضباالنقرا بشدة المهددةوالمتوطنة ها طيور قطرس أمستردام البحرية، بما في
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  متنزه تانغا البحري لشوكيات الجوف -12
° 39، جنوباً”39 '21° 5شرقاً و ”1 '08° 39، جنوباً”13 '24° 5شرقاً و ”41 '14° 39، جنوباً”37 '03° 5يقع بين الخطوط : عالموق •

 شرقاً  ”21 '03° 39، جنوباً”21 '03° 5شرقاً و ”55 '01
 المياه العميقة وأكثرها غموضاًالتي تُعد إحدى أندر أسماك  مجموعات من شوكيات الجوف متنزه تانغا البحري لشوكيات الجوف يستضيف •

هذه المنطقة أن شوكيات  تعمل عن بعد فيالتي العلمية واستخدام أشرطة الفيديو  بحوثوقد أظهرت ال. سابقاً أنها انقرضتكان يعتقد  وقد
 .متر 200و 150الجوف تعيش في كهوف تقع على عمق يترواح ما بين 
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  كيسيتي - شيموني  -بيمبا  -13
 .جنوباً '30° 05جنوباً و '50° 04بين خطي العرض : الموقع •
وتقع . والحيتان ،البحر، وبقر والدالفين ،والسالحف األسماك اليمية، شملاألسماك التي ت فيدرجة عالية من التنوع بقناة بيمبا تتميز  •

في و أوسع محمية بحرية وهكيستي البحري،  همتنزو تتضمن  ،الساحل الجنوبي لكينيامبونغوتي في منطقة شيموني على  -كيستيمنطقة 
مستوى  هذه المنطقة تدعمو) . ²كم 11(في كينيا أصغر محمية  متاخمة لهذا المتنزةالبحرية التمثل محمية مبونغوتي ، و)²كم 28(كينيا 

مهمة بالنسبة  هي و ،حف البحريةوأسماك الشعاب المرجانية والسال دعمها للمرجانيات الحياة البحرية، بما في ذلك في عالياً من التنوع
مهمة للطيور حيث إنها تستضيف منطقة  وتشكل جزيرة كيسيتي. األنواع النادرة والمستوطنة وهو أحدجوز الهند،  سرطان حياة دورةل

 المتوجةخرشنة ال طيور من) زوج متناسل 1000 سجل منها(كبيرة  اًوأعداد) Sterna fuscata(  الغبساء الخرشنة طيور أنواعاً من قبيل
)Thalasseus bergii (الخرشنة الوردية و)Sterna dougallii(من الموائل، بما في ذلك غابات المنغروف عريضةمجموعة  تضم، و ،
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 - شيموني  -بيمبا  وتوفر منطقة. تعتبر أماكن تفريخ هامة لألسماكوالمياه الساحلية، والتي  والمعشبات البحرية، ،والشعاب المرجانية
 .المرتبطة بهاوأنواع األسماك  المرجانياتللثدييات البحرية و أنواع مختلفة من  يةموائل رئيس يكيسيت

  )جزيرتا بريمايراس وسوغونداس(بيبان  –بايكسو بيندا  -14
 .شرقاً °41,5و° 38 الطولوخطي  جنوباً° 18و° 14,2 تمتد هذه المنطقة بين خطي العرض: الموقع •
التي تمتد من  أنغوشي (وتغطي أيضاً مناطق الصيد في ساو الزارو . لمنطقة بإنتاجيتها العالية وتستضيف شعاباً مرجانية نقيةتتميز هذه ا •

وتُعد منطقة بايكسو بيندا مثاالً جيداً لمنطقة ساحلية فريدة من نوعها في موزامبيق حيث تضم ). إلها دي موزمبيق/جنوباً إلى ناكاال
وتوجد بهذه المنطقة مصايد أسماك فريدة من نوعها وأنواع مستوطنة من الطحالب الكبيرة، . دة ومناطق مديةبحيرات شاطئية معق

Kapaphycus alvereii .وعالوة على ذلك، فهناك عدة أخاديد مغمورة قبالة ناكاال وإلها دي موزمبيق. 
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  سعداني - ) أونغوجا(زنجبار  -15
 .شرقاً °39,8و° 38,7 الطولوخطي  جنوباً° 6,9و° 5,50 طقة بين خطي العرضتمتد هذه المن: الموقع •
سعداني باحتوائها على أعداد عالية نسبياً من األنواع الهامة من الناحية البيولوجية مثل أسماك القرش،  -) أونغوجا(تعرف منطقة زنجبار  •

الزعانف والمحاريات، وتُعد  الزرقاءالمنطقة موائل للعديد من األسماك  وتوفر هذه. والدالفين، وبقر البحر، واألربيان، والسالحف البحرية
 .الزعانف والمحاريات الزرقاءأيضاً منطقة سياحية ساحلية بارزة نظراً لجاذبية تنوعها البيولوجي الذي يشمل المحاريات واألسماك 
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  كيلوا -مافيا  –روفيجي  -16
 .شرقاً° 40,6و° 39,2جنوباً وخطي الطول ° 9,0و° 7,1 ين خطي العرضتمتد هذه المنطقة ب: الموقع •
والسالحف  ،البحر بقرمثل  ،متنوعة من األنواع البحرية المهددة باالنقراضة تنتمي إلى طائفة كبير مجموعاتالمنطقة هذه تستضيف  •

على سواحل  دائمروف النغأكبر مناطق الم وجدوت .والطيور محارياتوال ذات الزعانف األسماك وشوكيات الجوف، وغيرها منالبحرية، 
 .كيلوا ودلتا نهر روفيجيو مافيا
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  منطقة واتامو -17
 .جنوباً° 3,3وشرقاً ° 40,2جنوباً و° 3,5شرقاً و °39,9تقع هذه المنطقة بين الخطين : الموقع •
 ةوشواطئ رملية وغاب ،مرجانية وأجرافاًوحدائق مرجانية،  ابيةوشعاباً هد، اًوطين ورمالً مدية،صخرة هذه المنطقة تشمل الموائل في  •

في محاطة والمنطقة . والسرطانات ،البحر وبقر ،والسالحف ،األسماك ويتضمن التنوع البيولوجي في هذه المنطقة. ميدا كريك غروفنم
 Rhizophoraو ،Ceriops tagal أنواع في ذلك غروف، بمانأنواع الم فيدرجة عالية من التنوع ب هي تتميزغابة ميدا كريك، وب هاجزء من

mucronata، وBruguiera gymnorrhiza، وAvicennia marina، و Sonneratia alba .متنوعة من طائفةل أوىم وتوفر هذه األنواع 
 .أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة على حد سواء
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  )بيقجزء من قناة موزام(متوارا   - خليج بيمبا  -18
في جنوب  مانزي - متوارا خليج شعابنظام روفوما ونهر مصب  من كم 400 على بعد خليج بيمبا في شمال موزامبيق يقع: الموقع •

 .تنزانيا
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روفوما نهر مصب  من كم 400 على بعد سلسلة من الجزر الساحلية الممتدة من خليج بيمبا في شمال موزامبيق كيريمباس أرخبيليشكل  •
سجلت في المنطقة التي الشعاب المرجانية  تنوع معدالت رخبيل أعلىويمتلك األ .في جنوب تنزانيا مانزي -متوارا جخلي شعابنظام و
، السالحف نواع الكاريزميةاألوتشمل . جنساً 60من نوع  300ما يقرب من  من خالل اشتماله على، )شمال موزمبيق باإلضافة إلى(

 .النباتات النادرة والمستوطنة والفيلة، والعديد من أنواع ،البحر وبقر

  قناة موزامبيق -19
تمتد هذه المنطقة من خط يمر عبر قناة موزمبيق بدءاً من متوارا في جنوب تنزانيا إلى الزاوية الشمالية الشرقية من مدغشقر، : الموقع •

 أفريقيا وجنوباً نحو الطرف الجنوبي الشرقي لمدغشقر وسانت لوسيا اليتهاوس في جنوب
 تُعد الديناميات الدوامة والدورانية في القناة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وهي تدعم تيار أجلوهاس، وهو تيار الحافة الغربية •

وتدعم  .وتؤثر جيولوجيا وأوقيانوغرافيا القناة تأثيرا شديداً على ديناميات وموائل النظام اإليكولوجي للقناة. الكبرى في المحيط الهندي
 القاعية البحرية الديناميات الدوامة والفريدة من نوعها للقناة وارتفاع مياه القاع إلى المياه السطحية في هضبة مدغشقر مجموعات الكائنات

عوالق الضحلة والتي تتميز بارتفاع معدل ترابطها وتكاثرها، مما يؤثر على إنتاجية الشعاب المرجانية، ومجموعات ال واليمية في المياه
، والكائنات اليمية، والنشاط المكاني والزماني للمجموعات الحيوانية، بما في ذلك األسماك الكبيرة والسالحف البحرية، والطيور البحرية

 .والثدييات البحرية
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  )جزء من قناة موزامبيق(جزر إيبارس  -20
في ) جنوباُ°  11,3(جزر غلوريوز وتقع . لساحل الشرقي ألفريقيا ومدغشقربين ا زامبيقطول قناة مو علىتمتد جزر إيبارس : الموقع •

في ) جنوباُ°  22,4(وأوروبا  إندياباساس دا تقع جزيرتا ، وهاخوان دي نوفا في وسطتقع جزيرة المنطقة، و هذه الجزء الشمالي من
 .هاالجزء الجنوبي من

. تتميز بدرجة حفظ عاليةمواقع  وفرتهي و، 1972محمية منذ عام وقد أصبحت  ،بكراً حتى اآلنتزال وال إلى حد ما  معزولةهذه الجزر  •
 تكاثر وعلفمناطق  وتُعد أيضاً. والثدييات البحرية، والطيور البحرية ،لألنواع المهاجرة، مثل السالحف البحرية وتشكل مواقع مهمة

 Carcharhinus( أسماك القرش صغار لبحرية وتجمعاتمن أنواع السالحف اوتكتسي هذه المنطقة أهمية بالنسبة إلى عدد . هامة
galapagensis.( 
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  كيونغا - منطقة المو  -21
 جنوباً° 1,5شرقاً و° 41,9جنوباً و° 3,2شرقاً و° 40,3تغطي المنطقة الممتدة بين خطي : الموقع •
المحيط الهندي في شمال شرق كينيا بالقرب من  المد والجزر في منطقة المو على ساحل مسطحات المنغروف وموائلتعرف أشجار  •

قيمة  وهي تكتسي. شرق أفريقيا كامل ساحلعلى طول  بأنها تشكل، إلى حد ما، الموائل األشد كثافة واألغنى باألنواعالحدود الصومالية، 
  .ة على الطبيعة وحماية السواحلقائملاألسماك، والسياحة ا مصايد، و)الكربون األزرق(وحماية المناخ  ،عالية من حيث التنوع البيولوجي

M M M M M M L 

  مخاضات والترز  -22
 .متر 800وحددت قاعدة التساوي العمقي لهذه المنطقة عند . شرقاً '56-49° 43جنوباً و '16 -9 °33الخطين بين : الموقع •
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شعاب بال مغطاة) متراً 15العمق األدنى (قمم مسطحة   تتسم مخاضات والترز بانحدار شديد على جوانبها وتتخذ شكل مخاريط ذات •
 800 عدة التساوي العمقي لهذه المنطقة عندقا وحددت. الحواف الخارجية على طول وخاصةلتضاريس طبيعية مؤسلة ومسننة،  مرجانيةال

 Palinurus barbarae، )Decapoda، الشوكي وهي تمثل الموئل الوحيد المعروف لألنواع الموصوفة مؤخراً من جراد البحر. متر
Palinuridae(، و جزر السلسلة أجزاء في بعض  كائنات متوطنة لمخاضات والترز٪ من حيوانات أسماك المياه الضحلة 40إلى  30تُعد

 .في ويست إند والجبال البحرية

  الجبل البحري المرجاني وتضاريس منطقة الصدع  -23
 . شرقاً'  10 °43- ' 10 °42والخطين  جنوباً '  40° 41-' 00 °41بين الخطين : الموقع •
 وهي تمثل. والممتد في المنطقة المجاورة ألنتاركتيكاالمياه الباردة للشعاب المرجانية في  الموئل الوحيد المعروف المنطقةتشكل هذه  •

بيعية شديدة االنحدار والتي طمناطق واسعة من التضاريس ال حيث إنها تتضمنمنطقة فريدة من نوعها في جنوب غرب المحيط الهندي 
تضاريس منطقة /أخدود للمياه البحرية العميقةأسفل متر إلى  300لجبل المرجان البحري الواقعة عند  الجبلية البحرية قمةالتمتد من 

لشعاب مرجانية ل اًموطن وتُعد هذه المنطقة. الجبل البحريإلى الغرب من كم  10متر، والذي يمتد إلى مسافة  5200الصدع الواقع عند 
. )Octocorallia(المرجانيات ثُمانية اللوامس و) Scleractinia(المرجانيات الحجرية  بما في ذلك ،مرجانيةالحدائق الالباردة و للمياه

المتنقلة ع األنواو) واإلسفنج المرجان(الطئة ال األنواع المرتبطة بها، بما في ذلك في أعداد الحيواناتكثافة عالية ب وتتميز هذه المنطقة
غير  وجانبيه العلويين، على قمة الجبل البحري المرجانيات الحجرية ولم يتسن على نحو أكيد تحديد). الكركند القرفصاء، وشوكيات الجلد(

 نظم يختلف عن بالجبل البحريالمرتبط  يميالنظام البيئي ال فإن باإلضافة إلى ذلك،و. Lophelia pertusaنوع  أنه من الممكن وجود
 على أعداد، تحديدوجه ال ويحتوى جبل المرجان البحري، على. التي تسنت دراستها شمال المنطقة المجاورة ألنتاركتيكا الجبال البحرية

 .ةليميالغرناد ا أسماك كبيرة من

H M - H - H M 

  شمال قناة موزامبيق  -24
موزامبيق، والجزء الشمال الغربي والشمالي الشرقي من مدغشقر الجزء الجنوبي من تنزانيا، من متوارا جنوباً؛ وشمال يمثل : الموقع •

وأرخبيل جزر القمر، وجنوب سيشيل، بما في ذلك مجموعة جزر ألدابرا، وهضبة بروفيدانس وفاركوهار، ومايوت وغلوريوز 
 .المندرجتين ضمن أقاليم ما وراء البحار الفرنسية

عية إيكولوجية وجغرافية حيوية متجانسة تتميز بدينامية قوية من الدوامات والدورانات يمكن أن تقدم منطقة شمال قناة موزامبيق كوحدة فر •
وقد أدى النمط الحالي المرتبط بديناميات هذه الدوامات والدورانات إلى زيادة  تركيز . المائية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الجزر

 .التنوع البيولوجي في هذه البقعة من المنطقة

H H H H H H L 

  منتزه موهيلي البحري  -25
 . شرقاً'  19° 45و ' 11° 43 والخطين ' 04°  13و ' 20 ° 11بين الخطين : الموقع •
يشكل منتزه موهيلي البحري، باعتباره من الحدائق المدرجة ضمن الفئة السادسة من تصنيف االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد  •

ويعد أول موقع تعشيش في األرخبيل . نواع والنظم اإليكولوجية الممثلة على الصعيدين اإلقليمي والدوليالطبيعية، مالذاً للكثير من األ
 .للسلحفاة الخضراء، ومنطقة هامة لتكاثر الحيتان الحدباء وملجأ لبقر البحر

M H H H H H H 
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  جزر األمير إدوارد، وجزيرتا ديل كانو رايز وكروزيه  -26
 .شرقاً° 55و° 32,73جنوباً والخطان ° 48و° 43منطقة الخطان يحد هذه ال: الموقع •
يشكل هذا النطاق منطقة علف وتكاثر للعديد من أنواع الطيور المهددة باالنقراض، ويكتسي أهمية من حيث التواصل األرضي والمحيطي  •

ية والقاعية مع احتمال وجود موائل حساسة وهناك تجانس كبير في الموائل اليم. والتواصل بين التضاريس الطبيعية لألعماق البحرية
وتتضمن الموائل الموجودة في هذه المنطقة جباالً . للشعاب المرجانية كونةقليلة المناعة، بما في ذلك مرجانيات المياه الباردة الم وأنواع

 .موائل يمية بحرية، وتصدعات متحولة، ومناطق صدع، وأخاديد عميقة، وفتحات حرارية مائية، وسهول سحيقة، وعدة

H H H H H H H 

  )جزء من قناة موزامبيق(جنوب مدغشقر  -27
 تبلغ حوالىمسافة إلى من مدغشقر  جنوباًتر، ويمتد م 2500و 1000 عند عمق يتراوح ما بينتحت الماء  أو مرتفع واسع هضبة: الموقع •

 .كم 1000
. والحوتياتلألنواع الكثيرة االرتحال في المنطقة، بما في ذلك الطيور البحرية تُعد مياه هذه المنطقة ذات اإلنتاجية العالية مركز تغذية هام  •

ساحلية وأراضي رطبة فريدة  موائل والتي تشكل ة،والبرك الساحلي الشاطئية، الكثبان الساحلية الكبيرة والبحيراتب وتتميز هذه المنطقة
شعاب مرجانية صغيرة والصلبة  مجموعات الكائنات المخمرةالمنطقة القاعية الضحلة لهذه  مجموعات الكائناتويهيمن على  .من نوعها

 .معزولة في األطراف

H H H M H H H 

 جزيرة تروملين  -28
 )جنوباً '53 °15وشرقاً،  '31° 54( شمال غرب ريونيون كيلومتر تقريباً 580: الموقع •
. من األصناف الً للغايةقلي اًتستهدف عدد هيو المتعلقة بها قليلةة العلمي رفةالمعفإن ، إلى هذه المنطقة لمحدودية إمكانية الوصول نظراً •

 تشكل أحدعلى المدى الطويل أن تروملين  الذي جرى أثبت التحليلقد ، وثمانينات القرن الماضيرصد السالحف البحرية منذ سنى وقد ت
عثر على انعزال جيني لدى أنواع المرجانيات قد و. الخضراء في غرب المحيط الهندي حفأهمية بالنسبة للسال شدمواقع التعشيش األ

المنطقة  تُعد هذهوعالوة على ذلك، . في مجال الحفظمة للغاية قي هذه الجزيرة وهو ما أدى أيضاً إلى اعتبار والطيور في هذه المنطقة،
 .نادرة في المنطقةال المخ مرجانياتنوعين من ل اًموطن

 

H H H H H H H 

   نس وأميرانتسهضبة ماهي وألفو -29
 . جنوباً'  00 °10وجنوباً ' 00 °0الخطين بين و شرقاً' 00° 58و شرقاً' 00° 50بين الخطين : الموقع •
علف مواقع و مسارات هجرة لهذه األنواع مما يوفر، للحوتيات تتميز هذه المنطقة بدرجة عالية من التنوع، وتُعد منطقة علف وتفريخ •

هذه المنطقة، وهو ما المنغروف أشجار الشعاب المرجانية و وتميز .أسماك القرشوالتونة  أنواع وخاصةمهمة لتغذية األسماك البحرية، 
والجريان  ترسب الشعاب المرجانية، بينما تساعد أشجار المنغروف في الحد من ومفارخ األسماك األسماك سرءليوفر مواقع هامة 

 وقد عثر في هذه المنطقة على. العلفتكاثر وال مواقعلبحرية من خالل توفير على الطيور احفاظ ساعد الهضبة في التو. ي إليهاالسطح
 .والسالحف الصقرية المنقارللسالحف الخضراء  هامة مواقع تعشيش
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   جبل أتالنتيس البحري -30
 .تقريباً شرقاً' 20°57-شرقاً ' 12° 57و جنوباً' 48° 32 -اً جنوب' 38° 32: الموقع •
متنوعة  مجموعة ،جزيرة مغمورة/جيو/وجبالً بحريا، نشطة تكتونيةجزيرة  ، والتي تمثلهذه المنطقةل معقدةالجيومورفولوجيا تأوي ال •

 حدائق مرجانية متنوعة ويتضمن الجبل البحري. متر 4000إلى  700 ا بينم عمق يتراوح قاع البحر على للغاية من حيوانات
من نوع  كبيرة، واإلسفنجالشقائق النعمان بحيوانات التي تتميز وأعماق البحار جراف البحرية وويستضيف مجموعات معقدة من كائنات األ

armchair-sized sponges ،ويستقبل الجبل البحري مجموعات من السمك المدرع الرأس الغمري . والمرجانيات ثمانية المجسات
)Pseudopentaceros wheeleri (سمك األبراميسو. 

H M H H M H M 

   المنتزه البحري للخليج األزرق -31
 فاكواسدو غارد في الشمال إلى بوانت  كور متد من بوانتيفي جنوب شرق موريشيوس، و المنتزه البحري للخليج األزرقيقع : الموقع •

 .في الجنوب
 األنواع المرجانية، مع في وعتنالهناك درجة عالية من و. لرقعيةالشعاب الهدابية والشعاب ا: يوجد نوعان من الشعاب في هذا المنتزة •

تجارية والعديد  وتوجد في هذا المنتزه أنواع. فصيلة 15و جنساً 28تمثل  من مختلف األنواع المسجلة التي نوعاً 38ما ال يقل عن  وجود
بما لبحرية األخرى، من أسماك الشعاب المرجانية، بما في ذلك تلك التي تسلك سلوك التجمعات المدرسية، مثلها في ذلك مثل الحيوانات ا

ن اأربعة أنواع من اإلسفنج، ونوعوأربعة أنواع من القشريات، وفي ذلك سبعة أنواع من شوكيات الجلد، وثمانية أنواع من الرخويات، 
 .ونوع واحد من السالحف عاريات الخيشوم، وأربعة أنواع من خيار البحر،من 

H H M H - H H 

   مصطبة سايا دي مالها -32
  .شرقاً' 30 °62 –' 30° 59و جنوباً° 12 - ' 30° 8بين : الموقع •
باعتبارها منطقة  ،هضبة ماسكارينال تزال و. تشكل هضبة ماسكارين الثالث التي الضحلة أكبر المصطبات تمثل مصطبة سايا دي مالها •

غير مدروسة بشكل عالمي أو حتى اآلن على الصعيد ال غير معروفة، تقع في أقصى جنوبها أرض ناشئة وجزر صغيرة  معزولة وذات
 المعشبات البحرية فريدة من نوعها، بما في ذلك أكبر تدل على تضاريس طبيعية وموائل أوقيانوغرافيةهناك مؤشرات قوية غير أن ، جيد

 .لبحريةتجمعات كبيرة من الثدييات البحرية والطيور اوجود توطن األنواع ووعلى مياه الضحلة في العالم، لل والموائل األحيائية

H H - - H - H 

   الجانب السريالنكي من خليج منار -33
سري النكا وضمن الجرف ل التابعة داخل المنطقة االقتصادية الخالصة تقع هذه المنطقة. الجانب السريالنكي من خليج منار: الموقع •

خطين في المياه الساحلية المطلة على ال و بيولوجياًالمناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أمعايير  التي تستوفي المنطقةوتقع هذه . القاري
 .كم من الساحل 5البحر على بعد  باتجاهالخط الساحلي وتمتد  وفي اتجاه البر، تحاذي هذه المنطقة. الشمالي الغربية والشمالي الساحليين

. البحر بقرنواع المهددة باالنقراض من السالحف ولبعض األ اًموقعتُعد والبيولوجي، و يكولوجيمن التنوع اإل ياًمستوى عال تمتلك المنطقة •
 ومعشبات بحرية،شعاب المرجانية، ال -للغاية  هشة وحساسةإيكولوجية ساحلية  اًنظم فإن هذه المنطقة تتضمن ذلك، باإلضافة إلىو
، وبوجه عام. ات األنهارمصبلوبضعة فتحات  ،رملية اًومسطحات طينية، وكثبان والمصبات، محاذية للبحيرات الشاطئية أشجار منغروفو

، وبقر البحر، Balaenoptera musculas الحيتان الزرقاء،  ثدييات بحرية مهددة باالنقراض مثل فقد سجل في هذه المنطقة وجود

H H H H H H L 
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Dagong dugong. د البحر جرا، وربيانواأل ،والشفنين ،زعنفة، وأسماك القرشالأسماك ب فيما يتعلق اًكبير اًتنوع وتوفر هذه المنطقة
وعادة ما تقع في هذه المنطقة أيضاً . وأسماك الشعاب المرجانية ،وخيار البحر وصدف المحار،، الشوكي، وجراد البحر النعلي الشكل

 .للؤلؤ الطبيعيهامة  حواضأ

   حوض الجزء األوسط من المحيط الهندي -34
من منتصف المحيط الهندي وأجزاء من  الواقع في حوضالجزر المالديف على جنوب وشرق سري النكا و تمتد هذه المنطقة في: الموقع •

 .مرتفعات التسعين درجة شرقاً
غرب المحيط  الواقعةأربعة أنواع من الطيور البحرية التي تعشش على الجزر  لما ال يقل عن كموقع علف رئيسيتعرف هذه المنطقة  •

للحصول على علفها في هذه المنطقة أثناء التكاثر الموسمي الواضح  كم 3000 إلى جانب الطيور التي تهاجر لما يزيد عنالهندي، 
 .خالل فصل الشتاء الجنوبي للعوالق النباتية

L H M L L M - 

   روسكي -35
 °94، جنوباً' 30° 31-شرقاً' 00° 95، جنوباً' 30° 31-شرقاً ' 00° 95، جنوباً' 20° 31- شرقاً' 55 °94جنوباً،  '20 °31 :الموقع •

 .شرقاً' 55
 المتعلق بالهضبةقاع البحر  قاعدة من شرقاً، وتبرز ° 95عند خط ريدج  هضبة بروكن في الجزء األوسط من تمثل روسكي كدية تقع •

وعثر في هذه الكدية . وتمثل هذه الكدية الربوة الوحيدة التي توجد على المرتفع البحري األوسط. متراً 580عمق  تر إلىم 1200 عند
جرت على هذه الكدية وقد ). Pseudopentaceros spp( السمك المدرع الرأسو) Beryx splendens(األبراميس الصغير  على سمك

وهذه الكدية هي . عمليات الصيد التي حدثتمن ) Cnidaria(المرجان األسود عمليات صيد بشباك الجر القاعية، وتسنى تحديد وجود 
مصايد األسماك في المياه قد أدرجتها رابطة و، ريدج في هضبة بروكنلى المرجان األسود تحتوي ع المعروفة الوحيدة التي المنطقة
 .ضمن المحميات القاعية جنوب المحيط الهنديلالعميقة 

 

H - - H - - L 

  فولز فالتمسطح  -36
' 51°  94 - جنوباً' 24° 31-رقاً ش' 38° 95، جنوباً °50° 31-شرقاً ' 32° 95 -جنوباً° 32-شرقاً ' 40° 94جنوباً، ' 32° 31: الموقع •

 شرقاً
متر،  990إلى حوالي  حيدوترتفع المنطقة الوسطى من المياه الضحلة لل. هذه المنطقة على الجانب الجنوبي من هضبة بروكن ريدج قعت •

رة من الشعاب منصات كبي حيدوتوجد على الحافة الجنوبية لل. متر 4000ويهبط الجانب الجنوبي منه بشكل حاد إلى ما يزيد عن 
ويبدو أن  .متراً والتي جرى مسحها جانبياً باستخدام المسبار الصوتي 30و 20المرجانية للمياه الباردة والتي تتراوح ارتفاعاتها ما بين 

ية لنمو هناك ارتفاع قوي في مياه القاع إلى السطح على الحدود الجنوبية الغربية، وأدى هذا الوضع بالتأكيد إلى تهيئة الظروف الموات
ويضم . Solenosmilia variabilisويبدو أن إطار التكوين الرئيسي لألنواع يتمثل في مرجانيات . الشعاب المرجانية في المياه العميقة
 .اإلطار إلى حد كبير مرجانيات ميتة

 

H - - H - - H 
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  الجيو الشرقي من هضبة بروكن ريدج  -37
، شرقاً' 25° 33 -شرقاً' 40° 101جنوباً،  '25° 33، شرقاً' 40 °101جنوباً،  '50° 32-شرقاً ' 50 °100جنوباً، ' 50° 32: الموقع •

 .شرقاً' 50 100°
ويبرز . ريدج من هضبة بروكنيقع في الطرف الشرقي هو عالية، و يمثل هذا الجيو عمقاً بحرياً مرتفعاً مقترناً بمنطقة ذات جاذبية محلية •

سلسلة من  وهو مفصول عن هضبة بروكن ريدج بمياه عميقة، ويقع في أقصى جنوب .متراً 1060متر إلى عمق  3000 من عمق
وتقع . شرقاً، ويعد أكثر هذه االرتفاعات ضحالة° 28شرقاً تقريباً إلى شمال الخط °  100جاذبية التي تمتد شماالً عند الخط ال ارتفاعات

في المياه  ها توجدمن قاع البحر، ولكن 200إلى  1500دة ما بين ارتفاعات الجاذبية فوق هضبات الجيو التي تبرز في المنطقة الممت
وتبدو عليه آثار تمتد إلى أسفل الجانبين،  االنزالقات واألخاديد التي بالعديد من هذا الجيو يتميزو ).متر 5000 - 4000(  للغايةالعميقة 

ه منطقة بكر من الناحية البيولوجية، ولم ويعتقد أن .، فلم يتسن من قبل وصف هذا الجيو وال دراستهمعروف وحسبما هو .تحات شديد
التي تدل على أن هذه التضاريس هناك بعض المؤشرات و .يتسن بعد وصف األحياء القاعية والطبغرافيا المتصدعة للغاية لهذه المنطقة

 بنيته عن باقي مناطق هضبةفي  اًكبير اختالفاً ويختلف هذا الجيو. غابر زمن فوق مستوى سطح البحر في الطبيعية قد كانت موجودة
 .مياه عميقة جيومورفولوجيا معقدة على الجانب الغربي وتحيط بهوذو  هو طويل وضيق ف. بروكن ريدج

H - - M - - H 

  جنوب جزيرة جاوة -38
 شرقاً °117و °107جنوباً وخطي العرض  °17و °12بين خطي الطول : الموقع •
من  التونة الجنوبية الزرقاء الزعانف وتتألف مجموعات. التونة الجنوبية الزرقاء الزعانفوف لسمك المسرأ الوحيد المعرهذه المنطقة هي  •

ويحدث . خ في المنطقة الواقعة جنوب جاوةاألنواع لتفروتعود . على نطاق واسع في نصف الكرة الجنوبي يهاجر حيدورصيد سمكي 
في جميع نتشر ستراليا وتألإلى أسفل الساحل الغربي صغار هذه األسماك هاجر تو نيسان،/إلى أبريل أيلول/سبتمبر السرء في الفترة من

 .الهندي والهادئ واألطلسي المحيطات أنحاء

M H H - H  - - 

  جنوب خليج أستراليا الكبير -39
 جنوب أستراليال األوسط ساحلعلى طول ال قعي: الموقع •
من دورة الحياة محددة  تضمن مراحلوت. المهددة باالنقراض البحرية واألسماكلعدة أنواع من الطيور  تُعد هذه المنطقة مركز علف هام •

 والقطرس الجوالموسم التكاثر  خارجأمستردام جزيرة من القادم ) Phoebetria fusca( طائر القطرس الداكن التي تجري تغطيتها
)Diomedea exulans (التونة الجنوبية  أيضاً هذه المنطقةتستخدم و. صغيراً التي يكون فيهاجزيرة كروزيه خالل المرحلة  الذي يأتي من

 .ضباالنقرا بشدة مهددةومهاجرة ، وهي أسماك الزرقاء الزعانف

- H H M L - - 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على  123فحة يرجى الرجوع إلى الص
 شرح المختصرات

 Área de Agregación Oceánica Del Tiburón( شمال شرق المحيط الهادئمنطقة التجميع البحرية ألسماك القرش األبيض في  -1
Blanco del Pacifico Nororiental(   

 اً غرب° 132,71، شماالً °23,37 في حدود ويتمحوركم  250 مدى يصل إلى حوالى: الموقع •
المياه المحيطية في ) carcharias Carcharodon( بالغةمنطقة تجميع موسمية ألسماك القرش األبيض الكبير ال يشكل هذا النطاق •

أسماك القرش وتفد . التي حددتها حلقة العمل هذهشمال شرق المحيط الهادي في الركن الشمالي الغربي من الحدود الجغرافية  الواقعة
 ويكتسي .وكذلك من هاواي) وسط والية كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، وجزيرة غوادالوبي، المكسيك( مشتيين ساحليينمن 

على الرغم من أنها  المجموعة من الكائناتالقرش في منطقة ثابتة يمكن التنبؤ بها لعدة أشهر من السنة أهمية لهذه  أسماك تجميع
 .اإلنتاجية األولية السطحية منخفضةأوقيانوغرافية دينامية وتكون فيها عمليات  ،ال تشهد، حسبما هو معروف تحدث في منطقة

H H H L L - - 

  المرجانية كليبرتونجزيرة  -2
 هذه وتستند حدود. كاليفورنيا وخط االستواء طرف باخابين  )غرباً '12° 109، شماالً '17° 10( تقع جزيرة كليبرتون: الموقع •

 .من الجزيرةم ك 200في حدود  تقع، التي Sula dactylatraيور األطيش المقنع، إلى منطقة علف طالمنطقة 
 حدداًم اًإيكولوجي اًتمثل نظامالسبب، فهي  ولهذا ،في شرق المحيط الهادئ االستوائي الوحيدةمرجانية الجزيرة ال وتُعد هذه المنطقة •

 أمامياً ركزاًالساحل المكسيكي، م منكيلومتر  1000بعد يزيد عن وتشكل هذه الجزيرة، التي تقع على . في المنطقةمن نوعه  اًوفريد
. مدى تشتت اليرقات حيث ينخفض فيهمن األنواع البحرية  العديد وتمثل أيضاً مكاناً تنعزل فيهلتدفق الهجرة القادمة من الغرب 

جزيرة تستخدم هذه الال و). ٪6(القشريات  ، أو)٪5(العديد من األصناف الرئيسية، مثل السمك  بالنسبة إلى في هذه قائم التوطن و
 Carcharhinus( الطرف القرش األبيض أسماك إلىسماك القرش، على األقل بالنسبة ، فيما يبدو، كمنطقة تكاثر ألمرجانيةال

albimarginatus(ر االنقراضالتي صنفها االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية كأنواع قريبة من خط ، وهي من األنواع .
 منظمةالمعايير  ويصنف هذا الموقع، بموجب، ه المنطقةفي هذ عموماًبأعداد كبيرة ) Sula dactylatra( طائر األطيش المقنع ويظهر
طائر، منها  110 000أعداد طيور األطيش المقنع في هذه الجزيرة بحوالى وتقدر . مناطق الطيور الهامة ضمن ،حياة الطيورل الدولية

استناداً إلى المدى الذي  المنطقة وعينت حدود هذه. من الطيور هذا النوعل، مما يجعلها أكبر مستعمرة في العالم زوج للتكاثر 20 000
 .يستخدمه هذا النوع من الطيور للحصول على العلف

H H M M M M M 

                                                           
علمي وتقني إضافي للمناطق التي تم وصفها على أنها تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة  في هذا الجدول، تعتزم بيرو إجراء تحليل 18و 14و 13و 12و 11بالنسبة للمناطق   135

ا باعتماد موقف هذه المعلومات بمجرد االنتهاء من التحليل ورهن إيكولوجيا أو بيولوجيا بغية تحديد المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، وحسب االقتضاء إتاحة
  .وطني في هذا الصدد
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 )Santuario Ventilas Hidrotermales de la Cuenca De Guaymas(لحوض غوايماس الحرارية المائية  محمية الفوهات -3
الحد األدنى لخط   - ”49,54  '05° 27الحد األقصى لخط العرض الشمالي : على النحو التاليحداثيات هذه المنطقة هي إ: الموقع •

الحد األدنى لخط الطول الغربي   -  ”53,01  '27°  111الحد األقصى لخط الطول الغربي ؛ ”20,43  '57°  26العرض الشمالي 
 .عمود الماء وعلى قاع البحر بالنسبة إلىمتر  500 تقل عنأعماق ؛ وهي تقع على ”24,88  '°19  111

، ويتسم تحديداً بشدة األكسدة وتهطال وشبه مغلق المياه الحارةب حوضاً مغموراً في خليج كاليفورنيا غوايماس الواقع يشكل حوض •
 في اإلبقاء على طبقةعالية المعدالت الترسيب  تتسببمن الساحل حيث  لقربه وهو نظام حراري مائي غير عادي نظراً. األكاسيد

ويتمتع هذا الحوض بتكوين فريد من نوعه من . محاور االرتفاعات المتطاولة على العضوية الغنية بالمكونات سميكة من الرواسب
الكائنات  من متنوعة للغاية على طائفة غوايماسالمائية لحوض  الحرارية الرواسبوتحتوى . الموجودة به األنواع القاعيةحيث 

من المفترض و الكائنات المجهرية المنتجة للميثان، والبكتيريا المرجعة للكبريتات، ، بما في ذلكوالمحبة للحرارة الالهوائية المجهرية
 . أنها تحتوي أيضاً على كائنات مجهرية محبة للميثان

H H M M H H M 

 )Ecosistema Marino Sipacate-Cañón,  San José (خدود سيباكات في سان خوسيه النظام اإليكولوجي البحري أل -4
 .المياه اإلقليمية لغواتيماال ضمن في شرق المحيط الهادئ سان خوسيه،ألخدود سيباكات، المنطقة الساحلية البحرية  تقع: الموقع •
منطقة ساحلية  وهو يضم. في غواتيماال ي للمناطق المحميةفي النظام الوطن بغية إدراجهذات أولوية  أخدود سيباكات كمنطقة حدد •

في دورة حياة أنواع األسماك ذات األهمية التجارية و وتشكل عنصراً رئيسياً في، وبحيرات المصابغابات المنغروف ببحرية تتأثر 
 .والحوتيات، بحريةوالطيور ال ،األنواع البحرية مثل السالحفدورة حياة 

M H H M H H M 

 )Golfo de Fonseca( ليج فونسيكاخ -5
وهو يحاذي . المحيط الهادئ في أمريكا الوسطىبالمياه المرتبطة  من ²كم 2015على مساحة تبلغ حوالى يمتد خليج فونسيكا : الموقع •

هذا  إلىاسب متموجة المواد الغذائية والملوثات والرو وتحمل عدة أنهار. السلفادور، وهندوراس، ونيكاراغوا حدود ثالثة بلدان هي
 .الجسم المائي

مسطحات مد وجزر، غابات استوائية جافة، ووأشجار منغروف خليج فونسيكا، يضم الخليج نظماً إيكولوجية مختلفة، تتمثل أساساً في  •
 ضميو. هذا الجسم المائي إلىمتموجة المواد الغذائية والملوثات والرواسب  وتحمل عدة أنهار .مدية فرعيةو يةومناطق صخرية مد

 ويعد هذه الخليج منطقة هامة). ترم 500> (فوق مستوى سطح البحر  ملحوظبشكل  يظهر البعض منها مختلفة اًجزر الخليج أيضاً
 .الملح وتربية األربيان نتاجإل وتستخدم المنطقة أيضاً .صيد المحارياتلصيد التقليدي وفي مجال ا

 

H M M H - M M 

 )Dorsal Submarina de Malpelo(مالبيلو حيد  -6
 بشكل كاملمالبيلو يقع حد و.  غرباً ”56  '44° 82غرباً و ”26  '40° 79شماالً و ”02  '0° 5  -شماالً ”24  '29° 1: الموقع •

 .حوض المحيط الهادئ الكولومبيللمنطقة الوسطى من داخل حدود الوالية الوطنية 
يرتفع بشكل حاد من عمق و. كم 80 ويبلغ عرضهكم  240ى مسافة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي عل يمتد حيد مالبيلو •

. مستوى عال من التنوع البيولوجي تنطوي على ألنواع متوطنة و اًهذه المنطقة موطنوتُعد . على الجانب الشرقيتقريباً متر  4000

H H H M M H H 
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ويتسم هذا الحيد بهشاشة شديدة . لمنطقةهذه احياتها في  دورات من فترةأنواع مختلفة من الثدييات البحرية وأسماك القرش وتقضي 
 ).النينيو(ظاهرة التأرجح الجنوبي للمناخ  الناجمة عن ثاراآلوفي المنطقة  اإلفراط في استغالل الموارد السمكية بسبب

 في باباغايو والمناطق المجاورة نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح -7
التيار بين  غرباً °90 شماالً °9 من الخطين بالقرب موقعها الرئيس يوجدعلى مدار السنة ولكن  قعتختلف في الحجم والمو: الموقع •

 .االستوائي الغربي الشمالي والتيار االستوائي المعاكس الشرقي الشمالي
والدالفين  ،ة مثل التونةالبحري الضواري وهي تدعمالمحيط الهادئ االستوائي، شمال شرق إنتاجية أولية عالية في ب تتميز هذه المنطقة •

على شواطئ كوستاريكا،  تعشش، والتي )Dermochelys coriacea(السلحفاة جلدية الظهر المهددة باالنقراض تهاجر و. حوتياتوال
 الحوت األزرق وتعافي بقاءة بحيث يضطلع بدور هام في على مدار السنقائماً  توفر المنطقة موئالًو. المنطقةهذه عبر 

)Balaenoptera musculus( الحيتان الزرقاء التي مجموعات حياة  صة في دورةالمنطقة أهمية خاوتكتسي هذه . ضالمهدد باالنقرا
 .كاثر والوضع والحصول على العلفلتمن أجل اخالل فصل الشتاء من باجا كاليفورنيا  تهاجر جنوباً

H H H H H - - 

 )Corredor Marino del Pacifico Oriental Tropical( الممر البحري في شرق المحيط الهادئ االستوائي -8
 .شرق الجزء األوسط من المحيط الهادئ االستوائي: الموقع •
بأهمية التنوع البيولوجي في هذه )  كوستاريكا، وكولومبيا، وإكوادور، وبنما(اعترفت البلدان األربعة التي تنتمي إليها هذه المناطق  •

وتتميز الهياكل الجيومورفولوجية لهذه المنطقة . ناطق في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكوالمنطقة من خالل إدراجها لهذه الم
بأهميتها من الناحيتين البيولوجية واإليكولوجية وتكتسي أهمية كبيرة في مجال التواصل بين األنواع خالل مسارات هجرتها وفي 

وتضطلع هذه المناطق بدور هام في حياة ). لحصول على العلفمثل التزاوج، والوضع، وا(دورات حياتها في أحيان أخرى 
مجموعات أسماك القرش أبو مطرقة، والحيتان الحدباء، والسالحف جلدية الظهر وسالحف ردلي الزيتونية، وطيور من قبيل طيور 

 .الغاق واألطيش والبجع
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 )Zona Ecuatorial de Alta Productividad(المنطقة االستوائية عالية اإلنتاجية  -9
طول ال يخط االستواء، وخطجنوباً من  °5شماالً إلى الخط  °5من خط العرض  المحيطي المفتوح تقريباًيقع هذا النظام : الموقع •

 .جزر غاالباغوس غاية إلى تقريباً شرقاً° 165
ة النطاق ومرتبطة بنظام التيارات واسع افيةتضاريس أوقيانوغرالمحيط الهادئ  في المنطقة االستوائية عالية اإلنتاجيةتشكل  •

ويعزى الهبوط . خط االستواء يغطيعلى شريط ضيق  غير أنها تقتصر، تقريباً كامل عرض حوض المحيط الهادئ تضمو .االستوائية
بالقرب  داً بالمغذياتذات المحتوى الغني جالمياه  قوة الرياح التي تحمل إلى من الغرب إلى الشرق المغمورة الحراري في هذه المنطقة

وتشهد هذه المنطقة تزاوجاً قاعياً . لشمال والجنوبناحية االمتاخمة بالمياه  المتعلقاإلنتاج األولي  رفع مستوى من السطح وتؤدي إلى
وفرة سجلت قد تاريخياً، فو. األولية السطحية اإلنتاجيةب بشدة المتصلةالسهول السحيقة وبحرياً قوياً، مع وجود إنتاج ثانوي قاعي في 

وباإلضافة إلى . ظاهرة النينيوب وتتأثر هذه التضاريس الطبيعية تأثراً كبيراً .عالية في أعداد الحيوانات المنوية للحيتان في هذه المنطقة
تها ذلك، يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض قوة ارتفاع مياه القاع إلى السطح وتدوير المغذيات في المنطقة التي تدعم مستويا

  .العالية من اإلنتاجية األولية
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 )Archipiélago de Galápagos y Prolongación Occidental(أرخبيل غاالباغوس وامتداده الغربى  -10
 °87,2051؛ شماالً °3,6744؛ اًغرب °95,2477 :ضمن اإلحداثيات التالية ²كم 585 914قدرها المنطقة مساحة  تغطي هذه :.الموقع •

 .اًجنوب °3,4350؛ اًغرب
نظام ويتمتع . البحرية محمية غاالباغوس تحظى بحماية توفرها األنواع المستوطنة التي في اًكبير اًجزر غاالباغوس تنوعتتضمن  •

 فقط تعكس هي الفي جميع أنحاء الموائل البحرية المختلفة، و تتوزع يضم أنواعاً بتنوع بيولوجي عريضغاالباغوس اإليكولوجي 
وأظهرت . التغير السنوي والتغير الحاصل بين السنوات أيضاً واألوقيانوغرافيا المتنوعة المتعلقة به، بل تعكس لوجيا األرخبيلجيو

عن أنماط هجرة ) القطرسو، وسمك المرلينأسماك القرش ، والحيتان،  مثل(األرخبيل بأنواع مرتبطة أجريت على دراسات مختلفة 
تفاعل مع مصايد قليلة المناعة تجاه الخالل هذه الهجرات، وتكون أفراد هذه األنواع، . هذه المنطقة في ألنواعللعديد من ا دائمة

نوعاً من  3464( بشكل دائم المنطقة هذه فيوتظهر األنواع . العابرة على حد سواءاألسماك الصناعية والتصادم مع السفن الكبيرة 
 يدل على أهمية هذه المنطقة البحرية من حيث مستوياتها وهو ما ، )تكبرقائمة الل تزاوال ؛ من األسماك 684الالفقاريات البحرية، و

 مجرد ال تشكلمرتفعة، والتي الاألولية  تهاالمنطقة مع إنتاجي هذه البيولوجي في للتنوععالية الدرجة ال تبطوتر. التنوع والتوطن من
السواحل  الواقعة بعيداً عنالموائل  ميزة سائدة في أيضاً ها تشكللكن، و")األثر الجزري"بسبب (ميزة ضمن محمية غاالباغوس البحرية 

 .والسهول السحيقة، والنظم الحرارية المائية القاعية وأرضية المنحدرات،مثل الجبال البحرية، 
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 )Cordillera de Carnegie – Frente Ecuatorial( الواجهة االستوائية -حيد كارنيجي  -11
 .غرباً° 88، وجنوباً° 6و، جنوباً° 1متد إلى يفي الساحل الغربي إلكوادور وبيرو وحيد كارنيجي يبدأ : الموقع •
مختلفة هياكل  أيضاً وتشملبيرو؛ ل، والمياه الدولية، والمياه اإلقليمية )القارية والجزرية( ةتشمل هذه المنطقة المياه اإلقليمية االكوادوري •

 تدرجبهمبولت، تيارات المنقولة بواسطة النينيو و الكتل المائيةاالستوائية، وهي منطقة انتقالية بين  اجهةوتتميز الو .ذات أهمية كبيرة
جزء في  33,5 –درجة حرارة مئوية  24(إلى ذروته خالل موسم الجفاف  والذي يصلالحراري والملحي الشديد  شديد في التباين

الجنوبي من  وعادة ما يالحظ أن النطاق). جنوباً° 3و °2جزء في األلف بين  35 -درجة حرارة مئوية  18؛ واًجنوب° 1 عنداأللف 
 ، وهوفي المحيط الهادئ حيداً غير اهتزازي ذي أصل بركاني كارنيجيويعد حيد . إنتاجية بيولوجية عاليةب يتمتعاالستوائية  واجهةال

نطقة ذات تنوع بيولوجي كبير المحيط الهادئ االستوائي م قشر الحد الجنوبي من ويمثل .يقع بين سواحل إكوادور وجزر غاالباغوس
 العديد من األنواع المستوطنة وأكبر عدد منويحتوى على  .بيرولالمنطقة الساحلية  في٪ من األنواع 70 تتضمن ما يزيد عن

 توزعالحد الجنوبي ل هو يشكلو. شرق المحيط الهادئ االستوائي ة فيالجغرافي ةالبيولوجي في المقاطعةاألنواع المختلفة  مجموعات
الحد  وتمثل ،الكبيرة وتياتللح وتُعد هذه المنطقة مكان إنسال. بنية فريدة من نوعها ذاتتجمعات بيولوجية  ويتضمنالمنغروف 

تغالل التي تتعرض السأو  باالنقراض العديد من األنواع المهددة على المنطقة وتحتوي هذه. السالحف البحرية لنطاق إنسالالجنوبي 
 .همبولت النظم اإليكولوجية لتياراتمنطقة  ألنها تتلقى المغذيات منمستوى عال من اإلنتاجية ب وهي تتمتع. مفرط
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 )Golfo de Guayaquil(خليج غواياكيل  -12
 2(دي سانتا إيلينا بانتيال ن الزوال، م من خط º 81كم من الشمال إلى الجنوب على طول  200 إلى مسافةالخليج  يمتد مصب: الموقع •

 .كم 120 في اتجاه البر إلى حواليالخليج  ويمتد .في بيرو) اًجنوب' 07°  4(مانكورا  أن يقترب منكوادور إلى إفي ) اًجنوب' °12 
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احية من النوينقسم خليج غواياكيل . شرق المحيط الهادئ  فيخليج غواياكيل هو أكبر مصب نهر على طول ساحل أمريكا الجنوبية  •
 من الشمال الشرقى إلى، ومصب داخلي يمتد ) غرباً' 15°  80(جزيرة بونا لالجانب الغربي  يأتي منإلى مصب خارجي  الطبيعية

ويتميز هذا الخليج عن غيره من البيئات المماثلة في . استيرو ساالدو وغواياسفي ذلك نظاما نهري جزيرة بونا، بما لالطرف الغربي 
أهم المصايد لنباتات وحيوانات متنوعة وغنية تدعم  موئالً ووضع يجعلهعالية من اإلنتاجية البيولوجية،  به من درجةالمنطقة بما يتمتع 

، ةاألنهار المتدفق التي تحملها إليه الهائلة ، وكميات المواد العضويةالمصباتشجار المنغروف على جميع حواف ألوجود و، في البلد
والتي تجمع بين الخصائص النهرية والبحرية، والمساحة مصبات األنهار  والظروف السائدة فيئية، مختلف الكتل الما تحدثه وتأثير

 خليج غواياكيلل وتشكل الظروف األوقيانوغرافية. األرضية الداخلية الواسعة وضحالتها، وما إلى ذلك من العوامل العديدة األخرى
مثل (أنواع الكتل المائية  مختلف لقاع إلى المياه السطحية الساحلية، والتفاعل بينرتفاع مياه اوااالستوائية،  بتطور الواجهة والمرتبطة

 .لعوالق النباتية في الخليجا تنوعفي  بشكل ملحوظهم اتس عوامل ) للخليجمصب الداخلية الالمياه العذبة من المياه المالحة و

  )Sistema de Surgencia de La Corriente Humboldt en Perú( لت في بيرونظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبو -13
عرض البيرو بين خطي لوسط األساحل ال وتقابلهمبولت،  يكولوجي لتيارمن النظام اإل الجانب الساحليفي  تقع هذه المنطقة: الموقع •

 5000 خط تساو عمقي مقدارهالقاري، ويصل إلى  منحدرللالساحل إلى الحد الخارجي  خط الغربي من ويمتد حدها. جنوباً° 18و° 5
 .متر تقريباً

يقوم ظام فعال بنيرتبط هو و. أكثر المناطق البحرية إنتاجية في العالم أحدبيرو لساحل  المقابل همبولت يكولوجي لتيارالنظام اإليشكل  •
من  نظراً لما يتصف به من درجة عاليةنوعه  فريد من البحرية، وهو نظام مياه القاع إلى المياه السطحية الساحلية على ارتفاع

 ابدوره والتي تضطلع )ة والسردينفاألنشو(الصغيرة  الغمرية كبيرة من األسماك مجموعاتهذه المناطق وعادة ما تستضيف . التوطن
ى السطح بشكل كثيف، ترتفع منها مياه القاع إل هناك سبع بؤرو. استدامة أنشطة الصيدإلى  الضواري وتؤديإطعام أعداد كبيرة من ب

فإن هذه باإلضافة إلى ذلك، و. شديدة تقلبات مناخية حدوثالنظام بعد تشكيل هذا  وهي تنطوي على أهمية بالغة في عملية إعادة
منطقة من مناطق العالم  200صنفت كواحدة من  وقد في جميع أنحاء العالمتنوع بيولوجي ذات أهمية  درجةب تتميزمنطقة ال

 .لتي اعتبرت أولويات عالمية في مجال الحفظاإليكولوجية ا
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 Centros de(تيار همبولت في بيرو والمناطق المهمة للطيور البحرية ضمن  رتفاع مياه القاع إلى السطحال المراكز الدائمة -14
Surgencia Mayory Aves Marinas Asociadas a la Corriente de Humboldt en Perú(  

 إلى ظهورمورفولوجية الحواف الساحلية باحتكاك الرياح الشديدة  يؤدي ست بؤر في مراكز النشاط البيولوجي حيث حددت: الموقع •
 '47° 5( أغوجابونتا ) 1(: على النحو التالي هذه المراكز هيو. هومبولت والتي ترتبط بتياررتفاع مياه القاع إلى السطح مراكز اأهم 

 '22° 15(بونتا سان خوان ) 5(؛ )جنوباً '45° 13(باراكاس ) 4(؛ )جنوباً '59° 12(كاالو ) 3(؛ )جنوباً '5° 9(شيمبوتي ) 2(؛ )جنوباً
 ).جنوباً '14° 16(بونتا أتيكو ) 6(؛ )جنوباً

بير موازية للساحل ويتأثر إلى حد كالالرياح  عن حركة بيرو أساساً في في النظام اإليكولوجي ينجم ارتفاع مياه القاع إلى السطح •
على وأنشأت هذه العوامل . قاع المحيطل الطبيعية تضاريسالمورفولوجيا الساحلية، ووالالحراري،  المجال بعوامل أخرى مثل عمق

البحرية، كما هو  الضواريتجميع في كبيرة  ارتفاع مياه القاع إلى السطح، وهي مراكز ذات أهمية مراكزسلسلة من  ساحل بيرو
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أهمية بالغة هذه المراكز وتكتسي . الطيور المنتجة للذرق وهي تجمعات: في العالم كثافة لطيور البحريةات تجمعا شدالحال بالنسبة أل
عمليات نتيجة الستمرار  مالذات، حاالتخالل هذه التصبح هذه المراكز، و حاالت االحترار، نظام همبولت بعد في إعادة تشكيل نظام

 .ارتفاع مياه القاع إلى السطح

 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt(شمال شيلي نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت في  -15
en el Norte de Chile(  

ح وذات ، والتي تشهد ارتفاع مياه القاع إلى السطفي المنطقة الشمالية من شيلي جنوباً° 24وجنوباً ° 21بين  تقع هذه المنطقة: الموقع •
 الساحل خط كم من 200إلى االمتداد البحري الذي يصل 

ومركز ارتفاع مياه القاع إلى المياه السطحية الساحلية  لواالمنطقة نهر تضم منطقة ارتفاع مياه القاع إلى المياه السطحية الساحلية  •
على حد سواء بأنهما  ه جزيرة ميجلونيسشبوتعرف منطقة نهر اللوا و. والمناطق المحيطة بها شبه جزيرة ميجلونيس الواقع في

على حد سواء  السطحية والقاعية يوجهه ارتفاع مياه القاع إلى السطح، وتتركز المجتعات نشاط بيولوجي قويب موقعان يتميزان
مياه القاع ارتفاع  استمرارويؤدي  .سرء وتفريخ هامة لألسماك، وأنواع القشريات والرخويات مناطق يؤدي إلى ظهورمما بداخلهما، 

قصيرة الحياة الدورات  ذاتمجموعة كبيرة ومتنوعة من العوالق النباتية إلى السطح إلى توفير المغذيات، ومن ثم فهو يؤدي إلى نمو 
 .الالحقة المستويات التغذوية فرص تطور تنوع أكبر في مما يتيحللغاية، 
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 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt( وسط شيليهمبولت في  نظام ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار -16
en Chile Central(  

 .كيلومتر 200 تمتد غرباً إلى مسافةو جنوباً 31ºو 29منطقة بين هذه التقع : الموقع •
الجنوبية، وأربعة من  هاحدود في ، وهو يقعرياحمركزاً هاماً الرتفاع مياه القاع إلى السطح المدفوع بحركة ال تضم هذه المنطقة •

، ، وجبلين بحريينذات أحجام مختلفة وعدة جزرأكبر،  يشكل خليجاًالساحل التي بخط مختلفة الحجم والتوجه فيما يتعلق الالخلجان 
نظراً  جية عاليةويتميز هذا النظام بإنتا. في حدودها الشماليةاً الرتفاع مياه القاع إلى السطح بفعل التيار، ويقع وطوبوغرافيا ومركز

. لعدة أنواع نطاقات لتعزيز الرصيد السمكيالخلجان في المنطقة توفر و ؛يحدث على مدار السنة ارتفاع مياه القاع إلى السطح ألن
 .من الطيور والثدييات البحرية المهددة باالنقراض في المنطقة المجموعات المقيمةهناك موائل للعديد من و
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 Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt( شيلي جنوب ارتفاع مياه القاع إلى السطح لتيار همبولت فينظام  -17
en el Sur de Chile(  

  .الساحل خط كم من 200إلى بامتداد بحري يصل في وسط جنوب تشيلي  جنوباً° 38و جنوباً °35بين تقع هذه المنطقة : الموقع •
 مكثفة خالل حدوث تأثيراتمع تتميز بارتفاع موسمي قوي لمياه القاع اإلى السطح، إنتاج أولي مرتفعة للغاية و قيم تبدي هذه المنطقة •

على الجرف و. مغمورةتتخلله أخاديد و) كم 50>( نسبياً عريضعلى طول جرف قاري  الجنوبي الربيع الجنوبي والصيف فترة
في شكل  حيائيةكبيرة من الكتلة األ هو ما يعزز نمو مقاديربيئة القاعية، وعلى ال ينفترات طويلة من نقص األكسج ، تؤثرالقاري

 يكولوجي تغيراً قوياً بين السنوات، وهو تغير متعلقهذا النظام اإللعالية النتاجية وتُظهر اإل. ةالعمالقثيوبلوكا  من بكتيريا حصائر
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االستجابات المحتملة للنظم و يكولوجيستمدة من هذا النظام اإلاستدامة الموارد الم منعدم اليقين التي تتسبب في دورة النينيو ب
 .المستمر في المناخلتغير ل ةاإليكولوجي

  )Dorsal de Nazca y de Salas y Gómez( حيدا ساالس أي غوميز ونازكا -18
نازكا  حيديقع و. غرباً' 30° 86و غرباً '30° 111جنوباً، وبين ' 12° 29و جنوباً '42° 23غوميز بين  أيساالس  حيد يقع: الموقع •

 .غرباً' 06° 76و غرباً '30° 86جنوباً، وبين ' 09° 26و  جنوباً '00° 15بين 
األسماك  بالنسبة إلى٪ 41.2(أعلى مستويات التوطن البيولوجي البحري  وتتمتع بأحدساخنة  بقعة بيولوجيةالمنطقة تشكل هذه  •

وقد  ،)الحوت األزرق على سبيل المثال(نقطة انطالق لبعض الثدييات البحرية وتعتبر . في العالم) الالفقارياتبالنسبة إلى ٪ 46.3و
منطقة تعزيز للرصيد  باإلضافة إلى ذلك، فقد وصفت بأنهاو. لسلحفاة جلدية الظهرامن منطقة علف  اًجزء اعتبرت هذه المنطقة

موصوفة لسمك األسقمري الفرسي الشيلي، وهو أحد األنواع التي  كاثرتمن منطقة  اًجزء هي تشكللسمك أبو سيف، و السمكي وتفريخ
 .تتعرض الستغالل مفرط
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  )Montes Submarinos en el Cordón de Juan Fernández( الجبال الحدية خوان فرنانديز -19
 هذه وتنقسم. التي توجد فيها الجبال البحريةوشيلي لمع المناطق االقتصادية الخالصة القارية والجزرية تتوافق هذه المنطقة : الموقع •

 .إيسترخوان فرنانديز، وجزيرة وسان فيليكس، وجنوب األقصى، وجنوب، و، ووسطشمال، : نطاقاتالمنطقة إلى سبع 
 ليفقد تسنى في جبعالوة على ذلك، و. في مختلف المناطق االقتصادية الخالصة في تشيلي جبالً بحرياً 118 ووصف تحديد جرى •

 ،الحيوانية، والعوالق العوالق النباتية بشأن( جمع بيانات أوقيانوغرافية وبيولوجية )JF2و ،JF1( 2و 1 البحريين خوان فرنانديز
في  نوعاً 82 إلى أنه قد جرى اصطيادوتشير المعلومات التاريخية ). والالفقريات، والصيد االستكشافي باستخدام تقنيات مختلفة

تحت الماء  المأخوذة صوروتظهر ال. جراد البحر شباك صيدالمرجان األسود في  وتسنى بوجه خاص اصطياد ؛الجبلين المذكورين
جرت وقد . الصيد بشباك الجرشبكات الصيد التي تجر على قاع البحار و تعزى إلى تأثير يمكن أن التي سماتال لهذين الجبلين

أدى إلى ، مما 2005، و2003، و2002األعوام  الصيد بشكل كبير في وتزايدت عمليات. JF2عمليات الصيد في الغالب في الجبل 
 .JF2 الجبل البحري تغيير الهيكل المكاني لتجمعات الموارد في
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  )Convergencia de la Deriva del Oeste( منطقة التقاء تيارات الرياح الغربية -20
الواقعة البحرية  اطقوالقنوات والمن فيورداتبما في ذلك ال(قبالة سواحل تشيلي  اًجنوب °47جنوباً و °41,5الخطين  بينتقع : الموقع •

 .مناطق أعماق أعالي البحار والوهدات واألخاديد السفلى غطيت يوه). نانومتر من خطوط األساس المستقيمة 100 حتى
كم طولي  600 على مدىتمتد فيوردات، ووال ،والقنوات ،رخبيالتاألتضم المنطقة المقترحة مجموعة معقدة من البحار الداخلية، و •

األربعينات "من  اًجزء أيضاًالتي اعتبرت (هذه المنطقة  وصنفت. المحميةكم من الشاطئ الملتوية و 10 700ما يقرب من  تضمنوت
ا الالتينية ومنطقة البحر في عملية تحديد األولويات الجغرافية لحفظ البيئة البحرية في أمريك "القلق الرئيسي' كأحد عناصر") المزمجرة
 .ةااليكولوجي منطقة شيلوانسباسم  أيضاً وتُعرفالمعتدلة، - إلى مقاطعة أمريكا الجنوبية الباردة إلى حد ماتنتمي وهي  .الكاريبي
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لالطالع على  123فحة يرجى الرجوع إلى الص
 شرح المختصرات

 Área de Alimentación del Petrel Gris en la Sur del(منطقة طائر النوء الرمادي في مرتفع جنوب شرق المحيط الهادئ  -21
Dorsal del Pacífico Este(  

 ،57-، 112-  جنوب شرق؛ 49-، 112-  شمال شرق ؛47-، 120- شمال غرب: تقريباً منطقة على النحو التاليال تُحد هذه: الموقع •
من حوض  شرق المحيط الهادئ، والجزء الغربي مرتفعمنطقة بالقرب من الطرف الجنوبي لال وتقع هذه. 57-، 120- جنوب غرب

، شماالً إلى جزيرة إستركم  2500القطب الجنوبي، و إلى كيلومتر جنوباً 2000 على بعد أقرب أرضوتقع . جنوب المحيط الهادئ
 .إلى جزر نيوزيلندا كم غرباً 7000إلى أمريكا الجنوبية، و شرقاًكم  4000و

والقريبة نيوزيلندا و أنتيبودجزيرة في  )Procellaria cinerea(ة لمجموعات طيور النوء الرمادية رئيسي منطقة علفهذا الموقع هو  •
 شهري بين للحصول على العلف في هذه المنطقةمن مستعمرات تكاثرها  الطيوروتهاجر . خارج موسم تكاثرها من خطر االنقراض

لهادئ، والجزء الغربي من شرق المحيط ا مرتفعالموقع بالقرب من الطرف الجنوبي ل هذا يقعو. شباط/وفبراير تشرين األول/أكتوبر
تحليل استخدام  وخلص .كمنطقة مهمة للطيورهذا الموقع بحياة الطيور ل وتعترف المنظمة الدولية. حوض جنوب المحيط الهادئ

أن قياس األعماق، وعمق  إلى ،المعززة أشجار االنحدار لبيانات تتبع طائر النوء الرمادي خارج موسم التكاثر، باستخدام الموائل
على  هي عوامل تؤثر وسرعة التيارات، أ تركيز الكلوروفيلو، تراًم 50درجة الحرارة بين السطح و ومتوسطمختلطة، ال بقاتالط

 .توزيع الطيور
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 شرح المختصرات

  خليج بطرس األكبر -1
: هي ثالثة خلجان صغيرة ويتضمن خليج بطرس األكبر. الحد الجنوبي من المياه اإلقليمية الروسية تقع هذه المنطقة في أقصى: الموقع •

 .بوزييتاو ،أوسوريوآمور، 
 شائعةوتشمل الحيوانات القاعية الم. ةالحيوانات الشمالية وشبه االستوائي المزيج القائم بينبسبب  هذه المنطقة بتنوع بيولوجي عالتتميز  •

ميناريا، عشب البحر المن  وتتضمن هذه المنطقة معدالت نمو عالية. بسقلواإلمحار مختلفة من المحار و اًأنواع نطقةالم هفي هذ
وتوجد . السردين الهامور، وسمكو، بلوق أالسكاوتشمل األرصدة السمكية التجارية . والجراسيالرياوأهنفيلسيا،  ،)zostera( والغمرة

، )Chionoecetes opilio( وسرطان المياه الباردةكامتشاتكا،  سرطان تجارية من الالفقاريات القاعية مثل أيضاً في هذه المنطقة أرصدة
قرش الحظ أسماك التو. ة على القائمة الحمراءالمدرج رخويات القدمو سوداءوال ةوكذلك قنافذ البحر الرماديومحار ماكترا وسبيسوال، 

 ويرتبط من الطيور، نوعاً 350 ما يزيد عنالمنطقة البحرية والجزر وتأوي . هذه المنطقة التي تعتبر منطقة علفبشكل منتظم في 
 .بين شرق آسيا وأستراليا مسار هجرة الطيور على إحدى مناطق التوقف الرئيسيةالمنطقة وتُعد هذه . البحربمنها نوع  200
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  ب كامتشاتكاجرف غر -2
في  )االتحاد الروسي( شبه جزيرة كامتشاتكالتقع هذه المنطقة في الجزء الشرقي من بحر أوخوتسك على طول الساحل الغربي : الموقع •

، ثم إلى الجنوب متر من خط التساوي العمقي 200على عمق  الخط الموازيعلى طول  شماالً '15° 57من : شمال المحيط الهادئ
 .لوباتكا نحو رأس، ثم مباشرة إلى الشرق شرقاً' 39° 156 شماالً '51° 50إلى  متر من خط التساوي العمقي 200عمق  على طول

ويمثل . مختلف أنواع سمك سلمون المحيط الهادئ يشكل هذا الجرف منطقة رئيسية للعلف وللهجرات التي تسبق السرء بالنسبة إلى •
هذه وتضطلع . والهلبوت وغيرها ،الرنجة والقدأسماك والبحر، وبلوق أالسكا، منطقة تكاثر هامة لسرطانات جرف غرب كامتشاتكا 

مسرأ طبيعي  أكبر وتتضمن هذه المنطقة. نتاجية والتنوع البيولوجي في بحر أوخوتسك بأكملهاإل تعزيزفي  بدور فريدالمنطقة 
 .مفي العال) O. nerka(لسلمون االحمر ل
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  جنوب شرق كامتشاتكا المياه الساحلية ل -3
، ثم )شرقاً '70° 156،  شماالً '90° 50من شبه جزيرة كامتشاتكا،  ةنقطة الجنوبيال( عند رأس لوبتكاهذه المنطقة  تبدأ حدود: الموقع •

 ).شرقاً '89° 161، شماالً '65°  54( البحر اإلقليمي لالتحاد الروسي وإلى غاية رأس كوزلوفاإلى الشمال على طول 
الشرق األقصى  ويتمتع. بالغة بالنسبة لعدة أنواع من الحيوانات البحرية الضخمةأهمية جنوب شرق كامتشاتكا لالمياه الساحلية وتكتسي  •

 كذلك جذبيمن التنوع البيولوجي في منطقة صغيرة و ياًمستوى عال ويدعم .نسبياً على وجه العموم بخط ساحلي مستقيمالروسي 
الحوتيات، و ،الطيور البحرية(وتقع طرق هجرة الفقاريات المختلفة ). وزعنفيات األقدامحوتيات، ال( الحيوانات البحرية الضخمة

 .ساحلعلى طول ال) السلمونوزعنفيات األقدام، و
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لالطالع على  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 شرح المختصرات

  جزيرة ساخالينل الشرقي جرفال -4
جزيرة سخالين الى الشمال على  قصى جنوبأمن  ،تقع المنطقة على طول الساحل الشرقي لجزيرة سخالين، االتحاد الروسي: الموقع •

 .ومن ثم شرقا إلى مصب نهر آمور من خط التساوي العمقي،متر  200طول 
الحيتان في العالم على  مجموعاتأصغر وتعتمد . لحيتان الرماديةل مكان علف هامهذه المنطقة  من سميكةالتجمعات القاعية تجعل ال •

كثافة عالية من ب وتتميز مجتمعات الكائنات القاعية). كوريا الرمادية-أوخوتسك وعات حيتان بحرمجم( الرفاه التي تلقاه في هذه المنطقة
لحيتان البيضاء بسبب تجمعات ل منطقة علففي الجزء الشمالي من جزيرة سخالين  الواقعة المنطقةوتمثل  .وقنافذ البحر ياتالمحار

 Oncorhynchus( كالبيسمك السلمون الوقد عثر في هذه المنطقة على . في نهر آمور التي تعبر إلى مناطق السرءسمك السلمون 
keta( ،المدرجة في القائمة الحمراء كالوغاوتشاهد في هذه المنطقة بشكل منتظم أسماك  .األسماك الهامة تجارياً وهو أحد )Huso 

dauricus( ،سرطان البحر الصخري  وتجمعات)Dromia personata(، الحمراء  المدرجة في القائمة سخالين أسماك تايمين جزيرةو
)Hucho perryi.( 
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  جزيرة مونيرون  رصيف -5
 جنوب غرب كيلومتراً 45على بعد  تاتاريفي مضيق ) شرقاً" 00'13° 141، شماالً "00'14° 46( مونيرونجزيرة تقع : الموقع •

 .من خط التساوي العمقيمتر  150حدود جرفها على طول وتمتد . االتحاد الروسي ،جزيرة سخالين
إيكولوجي بحري سليم، بما في  نظامالمجتمعات القاعية و فيتنوع كبير  وجود منطقة ذات تنوع بيولوجي شديد، معيشكل هذا الرصيف  •

نطاق  على الحدود الشمالية منهذه المنطقة وتقع . )red hydrocorals(والمرجانيات، والمرجانيات الحمراء  ذلك تجمعات اإلسفنج،
وعثر في هذه المنطقة . العوامل الطبيعيةالسنوي الناجم عن  غيردرجة عالية من التتتسم بالتي  )Haliotis(أذن البحر رخويات  توزع

أعلى كثافة للعوالق الحيوانية ، وسجلت فيها كذلك أسد البحر ستيلر في الجزء الجنوبي من بحر أوخوتسك على المعششة الوحيدة لفقمة
 .وتسكفي بحر أوخ
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  جزر شانتاري وخليجا أمور وتوغور  رصيف -6
 بحرياً ميالً 30 وتمتد حدودها إلى. شانتاريأرخبيل  تشملمنطقة في الجزء الجنوبي الشرقي من بحر أوخوتسك وال هذه تقع: الموقع •

 .االتحاد الروسي شانتاري،حول جزر 
على وتقع . محددةالعديد من السمات الب مناظرها الطبيعية الالأحيائية،مكونات  إلىباإلضافة المنطقة،  هذه نباتات وحيواناتتتميز  •

بمستوى تنوع الطيور ويتميز . داخل المياه المجاورة اًمستمر اًعدد من الحيتان ازدياديشهد ، ولزعنفيات األقدامكبيرة  الجزر مستعمرات
المدرجة في القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  ذلك األنواعبما في ( نوعاً 240 حيث يستخدم ما يزيد عن، مرتفع للغاية

 وتتضمن تقريباً، طن 100 000 توغور خليجل حيائيةالكتلة األوتبلغ . رة على حد سواءوالهج للتعشيشالمنطقة هذه ) والموارد الطبيعية
 .دفةوثنائيات الص والبرنقيل،، اتالزقيو، )actinias(وطماطم البحر اإلسفنج، 

 

H M H H H H H 

  ومنحدر جزر كوماندر رصيف -7
 H H H H H H M، )ميدنييبيرينغ و(وتشمل جزيرتين كبيرتين  ،المحيط الهاديمع على الحدود الجغرافية لبحر بيرنغ الغربي  كوماندرتقع جزر : الموقع •
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لالطالع على  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 شرح المختصرات

 رصيفمنطقة الال وتغطي هذه. يانتلجزر ألو اًاستمرار تشكلوالعديد من الصخور التي ) كامين أرييو توبوركوف( وجزيرتين أصغر
 .التحاد الروسيل وهي تندرج بشكل كامل ضمن حدود الوالية الوطنيةالماء منها،  من عمودبروز متر، مع  4000الى عمق  وتنحدر جزيريال

وتضطلع هذه المنطقة . كامالً توثيقاً الذي لم يوثّق بعد من التنوع البيولوجي البحري ياًومستوى عال اًملحوظ اًتفرد تبدي هذه المنطقة •
فيما يتعلق بحماية األنواع المهددة  وتكتسي أهمية بالغةعدد من األنواع البحرية الرئيسية،  مجموعاتهام للغاية في الحفاظ على  بدور

غير وهي حساسة للغاية . طبيعية، وال سيما في المناطق البحريةال الخصائص على مستوى عال منهذه المنطقة حافظ وت. ضباالنقرا
للنظام  الهامةتوثيق التنوع البيولوجي البحري ورصد جميع المستويات  فإن زيادةومع ذلك، . منذ أمد بعيد الحمايةأنها تتمتع ب
 في كامل شمال المحيط الهادئ الحفظودعم جهود  هذه المنطقة تشكل عنصراً حيوياً في إدارةالبحري  اإليكولوجي

  لجنوبي لتشوكوتكا الساحل الشرقي وا -8
معقد الالساحل  خط على طول ،خليج أناديرلوالجزء الشمالي الغربي ) كريستا زاليففي ( كريستمن خليج  هذه المنطقة تمتد: الموقع •

 التابعة مع حدود المنطقة االقتصادية الخالصة لهذه المنطقةالحدود البحرية وتتصادف . إلى رأس ديزهنيف ،شبه جزيرة تشوكوتكا في
 .روسيال ضمن الوالية الوطنية ومن ثم، فهي تندرج بشكل كاملفي مضيق بيرنغ،  وحدودها البحريةفي بحر بيرنغ  لروسياالتحاد ل

خالية من الجليد البحرية ال اطقمنالمضيق بيينغ وجنوب شبه جزيرة تشوكوتكا مع أكبر وأشهر نظم غرب يرتبط تفرد المياه الساحلية ل •
 ،المحيط الهادئوفظ  وتشكل هذه المنطقة مشتى للحوت مقوس الرأس، والحوت األبيض،. تشوكتشيوبحر في شمال المحيط الهادئ 

يأوي الصيف،  فصل فيو. هجرة خالية من الجليد كطرقالبحرية ال اطقمنالفي فصل الربيع، تستخدم و. والعديد من الطيور البحرية
خط  وبالنظر إلى. كا أكبر مستعمرات تكاثر الطيور البحرية في تشوكوتكاالجنوبي والجنوبي الغربي من شبه جزيرة تشوكوت نالساحال

شبه عالية من التنوع في الموائل الساحلية وونظام الجليد البحري المتنوع اللذين يميزان هذه المنطقة، فهي تتمتع بدرجة  معقدالساحل ال
 .الياألنواع البحرية لمنطقة القطب الشم في نسبياً مرتفعوتنوع  الساحلية
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  شيليخوف غرب خليجو يامسكيجزر  -9
 خط عرض جزيرة من الشرق عند لروسي،الالتحاد  التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة ، الواقعة ضمنمنطقةتبدأ هذه ال: الموقع •

بشبه  ي العمقي المحيطالتساو ذلك خط ويتبعمن خط التساوي العمقي،  تر منم 200 عندفي شمال غرب بحر أوخوتسك  زافيالوف
 .، بما في ذلك الجزء الغربي من خليج شيليخوفجيزهيغاحد شبه جزيرة  جزيرتي بياجين وكوني وجزيرة يامسكي ليصل إلى

ويجذب مستوى اإلنتاجية . الجليدية بالظروف ال سيماو ،تيارات مد وجزر قويةوب، بارتفاع مياه القاع إلى السطحخليج شيليخوف  تميزي •
منطقة هامة  ويشكل رصيف جزر يامسكي. المنطقة، بما في ذلك األنواع المهددة باالنقراض إلى هذهلعديد من األنواع ا العالي

 .الجزيرة في حين تستقر الطيور البحرية علىلحيتانيات، ل
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  أليخوسجزر  -10
، غرباً' 45,0° 115 خط الطولو شماالً، '57,5° 24 عند خط العرضفي شرق المحيط الهادئ  )المكسيك(أليخوس تقع جزر : الموقع •

 .ا كاليفورنياخشبه جزيرة با عن غربكيلومتر  300 تبعد بمسافةو
 4500و  2400بين  تتراوح ما يتصاعد من أعماق اًعمودي شكالً التي تأخذهي مجموعة من الجزر البركانية الصغيرة  أليخوسجزر  •

كاليفورنيا  مقاطعة تياروتقع في القسم الجنوبي من  ،محيط الهادئللحيائية الساحلية األمنطقة الإلى  أليخوسجزر وتنتمي . ترم
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)CALC(  ويؤدى ارتفاع مياه القاع إلى . ا كاليفورنياخبا طرفالى الجنوب الغربي من  التي تمتدالتقارب،  واجهةشمال غرب من
وتتميز جزر . عالية من األسماك والفقاريات األخرىالافات كثال السطح إلى جعل هذه المنطقة منتجة للغاية بحيث تعمل على تعزيز

من المناطق الجزر  هذه وتعتبر. للطيور البحرية رئيسية النتوءات الصخرية مواقع تعشيشتشكل و. تجمعات كبيرة من الطيورب أليخوس
 قد أمكن الحفاط على خصائصها الطبيعية،ف، منها مكشوفةصغر المناطق اللموقعها النائي و نظراًو. األولوية في المكسيك البحرية ذات

 .بشأنها في الوقت الحاليالمتاحة  واألوقيانوغرافيةوالبيانات البيولوجية والبيئية  المعارف من محدودية طبيعية، على الرغم

  جزر كورونادو -11
ا كاليفورنيا ضمن المنطقة خبالل الشمالي الغربي كم قبالة الساح 13,6حافة القارية على بعد الجزر كورونادو على تقع : الموقع •

 :هي النحو التالي هي أرخبيل يتألف من أربع جزر صغيرةو. للمكسيك التابعة االقتصادية الخالصة
 ؛اًهكتار 48 ومساحتها، )غرباً '18°  117، شماالً '28°  32(كورونادو نورتي  •
 ؛اتهكتار 7تغطي ، و)باًغر '16°  117، شماالً '25°  32( أزوكاربيلون دي  •
 ؛اًهكتار 14تغطي ، و)غرباً  '16°  117،  شماالً '25°  32(كورونادو سنترو  •
 .اًهكتار 183 ، وتغطي)غرباً '15°  117،  شماالً '25°  32(كورونادو صور  •

تضم المنطقة و. الجزر بهذهضيق  ويحيط رصيف قاري. الطيور منوفيرة  لهذا التكوين المعقد مجموعاتالجزر األربعة تدعم  •
ويفسر . بحرية عميقةموائل  نشوء ، وتؤدي إلىاًوخلجان ،وبحيرات ساحلية اً،، وكثبانصخرية ومنحدرات شواطئ،الساحلية من الجزر 

إلى  ويؤدي ارتفاع مياه القاع إلى السطح في هذه المنطقة. الجزر العالي الذي تتميز به هذههذا التنوع في الموائل التنوع البيولوجي 
عالية من الالفقاريات، وتجمعات كبيرة من األسماك والطيور والثدييات ال األحيائيةكتلة ال تعزيزو ،اإلنتاجية األولية موسمياً رفع

 .البحرية
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  جزيرة غوادالوبي -12
 للمكسيكك، وتقع على بعد التابعة الصةفي المنطقة االقتصادية الختوجد بركانية المنشأ  محيطية جزيرة غوادالوبي هي جزيرة: الموقع •

 .غرباً '16.6° 118وشماالً  '2 °29وتقع عند . كاليفورنيا خاكم إلى الغرب من شبه جزيرة با 241
بأنه  نظام المحيطيويتميز ال. يةاثنين من البراكين الدرعبركانين ل موطناً عدالمحيط الهادئ التكتونية وتُ على صفيحة تبرز هذه الجزيرة •

 ،والالفقريات ،الطيور المستوطنة البحرية مجموعاتمن  اًكبير اًعدد هو يدعم، وارتفاع مياه القاع إلى السطحبسبب  م منتج للغايةنظا
ويتمثل أحد . الطيور والثدييات البحرية معينة من أهمية كبيرة لمراحل حياة أنواع وتكتسي هذه المنطقة. واألسماك والثدييات البحرية

. كاليفورنيا تياراتعلى طول نظام  ة التي تميز هذه المنطقة في القدرة على التواصل مع مجموعات الكائنات األخرىالجوانب الهام
بسبب إدخال الحيوانات آكلة اللحوم واآلفات  والمعرضة للخطرالعديد من األنواع البرية والبحرية المستوطنة  هذه المنطقة تستضيفو

 .التنمية راضلخدمة أغواستخدام موارد الجزيرة 
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   الخليج العلوي من منطقة كاليفورنيا -13
 .للمكسيكحدود الوالية الوطنية  تقع هذه المنطقة ضمن: الموقع •
 أوقيانوغرافيةمستوطنة وخصائص أحيائية وكائنات حية فيزيائية  بسماتدلتا نهر كولورادو والجزء العلوي من خليج كاليفورنيا تتميز  •
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المياه العذبة  اتوتدفق الحركات المديةالمد والجزر بسبب  قوي في خلط ومن بين هذه السمات هناك. وعها في هذه المنطقةفريدة من ن
 المتراكمة في هذه المنطقةالرواسب  وتركز الطبقات العريضة من. المياه من نهر كولورادو صرفدلتا، والتي تعتمد على الفي منطقة 

ألنواع متوطنة مهددة  اًموطن المنطقة أيضاًوتُعد هذه . للغاية هذه المنطقة منتجةوالتي تجعل  المغذياتعلى مدى فترة طويلة 
 حوت الزعنفة وتكتسي أيضاً هذه المنطقة أهمية بالنسبة إلى. وأسماك التوتواباخليج كاليفورنيا  خنازير بحر باالنقراض، بما في ذلك

وصغيرة ، الصناعية المنتشرة مصائد األسماك التجاريةوتجعل . نواع الطيور البحريةوالعديد من أ ،، وأسود البحرشائعةوالدالفين ال
 .حساسة للنشاط اإلنسانيالمنطقة  هذه، النطاق على حد سواء

   منطقة الجزر الوسطى -14
 .للمكسيكحدود الوالية الوطنية  تقع منطقة الجزر الوسطى ضمن: الموقع •
عميقة تزيد وقنوات ضيقة كبيرتين وعدة جزر صغيرة منفصلة عن بعضها  بوجود جزيرتينخليج كاليفورنيا  من وسطيتميز الجزء األ •

اإلنتاجية األولية  ، وتزيد أيضاً منالرياحتيارات وتتسبب في ظهور واجهات ودوامات ارتفاع مياه القاع إلى السطح بفعل من سرعة ال
ويتضمن تنوع . الموجودة في منطقة الجزر الوسطى بغناها وتنوعهاالكائنات الحية  يزوتتم. في هذا المنطقة البحرية الغنية بالفعل

وتوجد . أسد البحر معششاتوالعديد من  للدالفينكبيرة ال صفوفحيتان العنبر، والولين الكبيرة، اكل حيتان الب تقريباًالثدييات البحرية 
 جزيرةوتبرز . حيث تعشش مجموعات كبيرة منها لطيور البحريةلمرات على طول سواحل الجزر الوعرة والجبلية والقاحلة عدة مستع

 .هيرمانأعشاش نورسيات العالم و مجموعات الخرشناوات المتألقة والملكية فيهنا نسبة كبيرة من  ا تمثلصغيرة ألنهال راسا
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  باخا كاليفورنيا ل المقابلةالمياه الساحلية  -15
 تضم بحيرةوجزيرة ناتيفيداد، و وسان بينيتوس سيدروسوجزيرتي غيريرو نيغرو  عند بحيرة شمالالمن  طقةتمتد هذه المن: الموقع •

حدود  وتندرج هذه المنطقة ضمن. مباشرة غرب وشمال هذا الخليج المنتج الواقعة ماغدالينا والمناطق البحريةوخليج جناسيو إسان 
 .للمكسيكالوالية الوطنية 

المهددة باالنقراض،  تشكل أماكن سرء وتكاثر لمجموعات الحيتان الرماديةساحلية الكبيرة بحيرات ساحلية كبيرة ال تتضمن هذه المنطقة •
لطيور لمهمة للحيتان وكذلك  هذه المنطقةبحيرات و. هامة بالنسبة للحيوانات البحرية مناطق علفالجزر والمناطق البحرية تشكل و

 لطيور جلف الماء الفاحمالمنطقة مواقع تعشيش  الواقعة في هذهالجزر وتوفر . يات واألسماكالساحلية، والسالحف البحرية، والالفقار
تيح أماكن تو. لسالحف البحر ضخمة الرأس، وأسماك القرش والتونة علف هامةمناطقها البحرية مواقع تشكل المهددة باالنقراض، و

مريكا الشمالية في حالة الحيتان الرمادية، وعبر ألل المحيط الهادئ التي تهاجر على طول ساحالتكاثر والعلف هذه تواصل المجموعات 
 .المحيط الهادئ إلى اليابان في حالة السالحف ضخمة الرأس
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  خوان دي فوكا في حيد الفتحات الحرارية المائية  -16
وحيد  وحيد غوردا، خوان دي فوكا، ال سيما حيد ة، وقصيرمناطق امتداد  معقدة من فتحات تقع على ثالثالمنطقة ال هذه تتألف: الموقع •

ويمتد . الواليات المتحدة األمريكية في واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا ووالياتكندا،  في قبالة سواحل كولومبيا البريطانية إكسبلورر
 تينالخالص المنطقتين االقتصاديتينقع خارج التي ت الفتحات وقد تسنى فقط تقييم. لكندا والواليات المتحدة األمريكيةفي المجمع بأكمله 

 .المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًلكندا والواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بمعايير 
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 ذي يتأثروال( وهو هياكل فيزيائية مرتبطة بالفتحات، وعمود المياه المحيط بهاقاع البحر، يستوفي هذه المعايير بصورة جماعية كل من  •
الفتحات الحرارية  وتتشكل. فتحاتبالالبيولوجية المرتبطة  مجتمعاتالو، )الفتحاتالخواص الكيميائية والحرارية لسوائل وغازات ب

 مجتمعاتفتحات في شمال شرق المحيط الهادئ بالالمرتبطة  وتمثل مجتمعات األحياء الدقيقة. الديناميالنشاط التكتوني  بفعلالمائية 
 .وتحملها للحرارة، وتعايشها الملحي، واستقالبها، فسيولوجيتها ونادرة، وفريدة من نوعها من حيثمتنوعة، 

 

  شمال شرق المحيط الهادئ في الجبال البحرية  -17
على  تمتددي وفي شمال شرق المحيط الهاتقع ، إيكلبيرغ-سلسلة الجبال البحرية كوبها جبال بحرية، بما في مجمعات سلسلة: الموقع •

 .البحري المحوري في الجنوب ليان في الشمال إلى الجبتطول منطقة كاسكاديا من جزر ألو
من خليج أالسكا إلى سواحل  متدالجبال البحرية التي ت من مجمعاتالجبال البحرية في شمال شرق المحيط الهادي سلسلة تشكل  •

تقييم ثمانية مجمعات جبال بحرية  وقد تسنى. الواليات المتحدة األمريكية فين واشنطن وأوريغوواليتي كندا، و في كولومبيا البريطانية
مورفولوجيا ، ومعرفة الدراسات االستقصائيةبيانات  استناداً إلى المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًمعايير على أساس 

المرجانيات ثُمانية  التي تتنبأ بظهورنماذج ال، و)ل البحرية المجاورةرتفاع، والقرب من الجباواالعمق، البما في ذلك (الجبال البحرية 
جبال بحرية مماثلة تها استناداً إلى توزيع الشعاب المرجانية ووفرب واالستدالالت المتعلقةوالشعاب المرجانية في المياه العميقة، اللوامس 

منطقة بحرية وحيدة من المناطق البحرية ل البحرية باعتبارها تقييم سلسلة مجمعات الجبا وجرى. داخل حدود الوالية الوطنيةتقع 
تدفق الجينات وهجرة األنواع القاعية  ييسرقد  ألن تكوينها، والمتماثلةجيولوجية ال هاأصول المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً بسبب

 .والسطحية من جنوب لخطوط العرض الشمالية
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   الشماليهاواي  وحيدلبحرية ا أمبرور سلسلة جبال -18
جزر هاواي  شمال غرب كم من خندق ألوشيان إلى 3000 على مسافة الشماليهاواي  وحيدالبحرية  أمبرور تمتد سلسلة جبال: الموقع •

 ).شرقاً° 177- 164، شماالً° 30-53(في شمال غرب المحيط الهادئ 
عبر  جزر هاواي  شمال غرب كم من خندق ألوشيان إلى 3000 سافةعلى م الشماليهاواي  وحيدالبحرية  أمبرور تمتد سلسلة جبال •

  .المرجانياتعدد من أنواع  باإلضافة إلى، د أسماك هامة تجارياًيلمصا اًالمنطقة موطنوتُعد هذه . شمال المحيط الهادئ حوض
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  منطقة شمال المحيط الهادئ االنتقالية -19
 تسع، ويشماالً° 43إلى ° 40و شماالً° 34إلى ° 28بين  منطقة شمال المحيط الهادئ االنتقالية موسمياًل يتغير حد خط العرض: الموقع •

 .شبه القطبيةالمنطقة األمامية  وشماالًشبه االستوائية  األمامية المنطقة وتحد هذه التضاريس جنوباً. خالل فصل الشتاء الشمالي جنوباً
من األنواع في شمال المحيط  لبيولوجيا العديدأهمية خاصة  تضاريس أوقيانوغرافية ذات قاليةمنطقة شمال المحيط الهادئ االنتتمثل  •

 يجمع موطناً عالي اإلنتاج بحيثالدوامات والمناطق األمامية،  خط العرض تضاريس فيزيائية، بما في ذلكتدرج وينشئ . الهادئ
قيمة الالبحرية، بما في ذلك األنواع المهددة باالنقراض وذات  واريالضالعديد من أنواع  مما يؤدي إلى جذب، الفرائس من الموارد

 .السالحف البحرية ضخمة الرأس وصغارالزعانف  الزرقاءالتونة  ن قبيلألنواع م هجرة كممر أيضاً وتستخدم هذه التضاريس. تجاريةال
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  لحضانةخالل وضع البيض وامناطق العلف المركزية لطيور قطرس هاواي  -20
 .غرباً° 155-175، وشماالً° 45- 35: الموقع •
قليل ، nigripes Phoebastria( السوداوين القدمينذو  تكاثر طيور القطرسلهاواي مستعمرات  جزر شمال غربتضم مستعمرات  •

 Phoebastria( ليسان وطيور قطرس) لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية القائمة الحمراءومدرج في ، المناعة
immutabilis ،مجموعات ٪ من 90) لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ، القائمة الحمراءنوع قريب من خطر االنقراض

، خالل جزء كبير من الدورة السنويةعلى نطاق واسع خالل  توزع هذه الطيورعلى الرغم من و. العالم كل نوع من هذين الطائرين في
في  ها الرامية إلى البحث عن العلفجهود فإن الطيور البالغة تركز، )شباط/وفبراير تشرين الثاني/نوفمبر(الحضانة وضع البيض و

جنوب جبهة يقع ضمن نطاق أضيق  السوداوين القدمينذو  وتتركز طيور القطرس. من مستعمرة التكاثر القريبةالموائل األمامية  منطقة
 ناحيةداخل جبهة المناطق شبه القطبية  األشد برودة والواقعةعلى المياه  ليسانطيور قطرس  لتستغالمناطق شبه القطبية، في حين 

 .الشمال
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  وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في جنوب شرق المحيط األطلسي  - 4الجدول 

  )UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4 ق الرابع  لتقرير حلقة العمل اإلقليمية لجنوب شرق المحيط األطلسي لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،تذييل المرف ترد التفاصيل في(
  

 C1 C2  C3  C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
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  احلية لمنطقة الجرف القاري الساحلية لموريتانيا وأقصى شمال السنغال الموائل الس -1
 .شماالً 15,802شماالً و 20,733غرباً؛  16,024غرباً و 17,238: الموقع •
 وموئل، رأس تيميريسجنوب  في في الشمال، والمناطق الصخريةالميرل البطلينوس و طبقات موائل محددة مثل تضم هذه المنطقة •

جنوب  الواقعة بينالبوري  سمك منطقة سرءو) Epinephelus جنس(مثل الهامور  تعرضت لإلستغالل المفرطالتي ية األنواع القاع
من حيث درجة الحرارة والملوحة و المواد العالقة  هذه المنطقة تبايناً كبيراًالظروف البيئية في  وتتباين. ط بولنواكشوط وش

وخاصة في (إنتاجية عالية بوتتميز المنطقة . هذه المنطقةفي  العاليتنوع البيولوجي التي تؤثر على الو ،واالضطراباتغذيات والم
بيئية القيمة النموذجية ذات الموارد السمكية التي تدعم اقتصاد البلد واألنواع لل وموئالً وهي تشكل منطقة تفريخ). المستضاءةالمنطقة 

المنطقة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة لموريتانيا  وتكتسي هذه . البحرية والدالفين الحدباء و السالحففقمة الراهب كبيرة، مثل ال
 جانبالمنطقة تتعرض لضغوط قوية من  هذه وعالوة على ذلك، فإن. على نطاق صغير صيد األسماكل اًمهم اًموقع ا تشملكونهل

 ).عديدةستخدم ألغراض تمراكز حضرية و حيث أنها تتضمن(اإلنسان 

H H H M H M - 

  الشعاب المرجانية للمياه الباردة قبالة نواكشوط  -2
). كم 400ما يقرب من وتمتد إلى على ارتفاع المنحدر، (مياه الباردة على المنحدر القاري للوتقع هذه الشعاب المرجانية : الموقع •

 .روابي باندا وتيميريسوهي تشمل 
هذه الهياكل على طول  وتبرز. متر 600سفح المنحدر القاري على عمق مياه الباردة في موريتانيا عند للالشعاب المرجانية  اكتشفت •

" روابي تيميريس": متر فوق قاع البحر 100ترتفع إلى  حقيقيةبحرية  هذه الشعاب المرجانية جباالًوتشكل . كم من المنحدر 400
 .قبالة نواكشوط "روابي باندا"قبالة رأس تيميريس و

الذي تضطلع  دورال فلم يحظومع ذلك، . التنوع البيولوجي لثراء موطناً عدوتُ" لنظام اإليكولوجيا مهندس"الشعاب المرجانية وتشكل 
على الرغم من أخذ عينات من الشعب و. إالّ بالقليل من الدراسةفي موريتانيا  ةالشعاب المرجانية الحية والشعاب األحفوري به

هذه الهياكل  دورو. على الشعاب الحية المرجانية المجموعاتد كمية وموقع تحدي بعد فإنه لم يتسن، 2010في عام  الحيةالمرجانية 
  .الجامدة في ديناميات المياه والموارد غير معروف

 

M M - M - M M 

  خلية المستمرة الرتفاع مياه القاع إلى السطح في شمال موريتانيا ال -3
وهي أحد أهم أربع كناري، في جزر  الرتفاع مياه القاع إلى السطح يجوهر النظام اإليكولوج) شماالً °21(الخلية تشكل هذه : الموقع •

) حزيران/يونيو-تشرين الثاني/نوفمبر(في فترة الطقس البارد  وتدفع رياح التجارة القوية. في العالم نظم ارتفاع مياه القاع إلى السطح
تشرين /أكتوبر تموز/يوليو(في الصيف و. من األعماق غذياتفي ارتفاع المياه الباردة الغنية بالم تسببتالمياه الساحلية إلى البحر و

H H M - H H L 
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إلى توقف معظم  )غينياتيار (من الجنوب  القادمة السطحية الدافئة بالمياهتغير اتجاه الرياح وتغذية البحر الموريتاني  يؤدي، )األول
 . طوال العام والتي تستمر، )شماال° 21( رأس نواذيبوقبالة  تلك التي تحدث ، باستثناءحاالت ارتفاع مياه القاع إلى السطح

التونة، (النموذجية الضخمة  والحيواناتالطيور البحرية ومجموعات كبيرة من ، هامة لمصايد األسماك مواردبالمنطقة  هذه تتميز •
حوت و ،ليناوحيتان الب قارورية األنف،والحيتان  ،، والدالفينشفنين البحريالشراعي، وأسماك القرش، وال والسمكسمك أبو سيف، 

للعديد من الحضور الموسمي  مالحظة أيضاً ويجدر. )بما فيها ماكارونيزيا(والمناطق الفرعية  أنتاركتيكافي باليركتيك و )العنبر
ومن ثم، فإن هذه . وتياتالكبيرة والح والضواري، )الفلروبو طائرا األطيشبما في ذلك (، والطيور البحرية غمريةسماك الاأل

سمقري الحصان، ة، األفالسردين، األنشوو، السردينات( غمريةالمناطق الرئيسية لألسماك الصغيرة ال حدىالمنطقة تشكل إ
 وهي تمثل. ٪ من إنتاج مصايد األسماك في المنطقة االقتصادية الخالصة الموريتانية85 ما يزيد عنوهو ما يمثل ، )واألسقمري

يضم  نظام دينامي وهي. للعلفأنواع ك تستخدمصغيرة  غمريةأسماك وجود عية، مع لنسبة كبيرة من األسماك القا رئيسياً اًنطاق أيضاً
 .بتغير المناخ ومن المحتمل أن يتأثر) أو زمنياً مكانياً( وقد يتسع أو يتقلص نطاقهإنتاجية أولية العالية،  منطقة ذات

  نظام أخدود تيميريس  -4
 ،متر 300إلى  250 ويبلغ عمقه ما بين. المنطقة االقتصادية الخالصة الموريتانية اديدأكبر أخ يشكل أخدود تيميريس: الموقع •

 .كلم على الساحل في المنطقة السحيقة 450 وهو يتعرج عمودياً لمسافة. كم 7,5و  2بين  عرضه ما ويتراوح
 ويتميزالسحيقة و طقتين اللجيةانات في المنيربط بين النباتات والحيو باعتباره ممراً هذا األخدود بدور إيكولوجي هامهيكل يضطلع  •

وينطبق . عمقاألمياه النقل الرواسب من الساحل إلى  وييسر هيكل األخدود. شاطئية والساحليةالمنطقة الالتنوع البيولوجي في ب
 مأوى محيطة باألخدودالالمياه السطحية  تشكل المحتمل أن ومن ثم، فإن من. عماق إلى السطحاألنفسه على حركة المياه من  وضعال

 .المنحدر والجرف القاريوفي الربط بين النظم اإليكولوجية للسهل السحيق  هاماً األخاديد دوراًوتؤدي . للتنوع البيولوجي البحري

H M M H H M M 

  جبل كايار البحري  -5
 17,864223طول الخطي عند سنغال ، الالرأس األخضركيلومتر من  300على بعد  كايارقبالة  جبل كايار البحرييقع : الموقع •

 500إلى  200ويوجد على عمق يتراوح ما بين . شماالً 15,368942شماالً و 15,832420 وخطي العرض 17,496424غرباً و
 .ميل بحري من الساحل 100متر على بعد حوالي 

القليلة  الجبال البحرية عد جبل كايار أحدوي. جبال تدعى جبل كايار، وجبل كايار الصغير، وجبل مديناثالثة  من يتألف هذا المجمع •
الدينامي  التدفق لهذاالنتائج اإليجابية وتشجع . قويةالوالهيدروناميكا  العاليالبيولوجي التنوع التي تتميز بوالسنغال احل قبالة س الواقعة

وحتى صغار الصيادين  بشباك الجر سفن الصيد على ارتياد، المرتفعة اإلنتاجية األوليةو العالي، بما في ذلك التنوع البيولوجي للمياه
 .لهذه المناطق في أنشطة الصيد المدمرة يشاركون في كثير من األحيانالذين 

 

H M M - M M L 

  أخدود كايار -6
 ة الخالصةفي المياه اإلقليمية السنغالية والمنطقة االقتصادييقع  وهو. غرباً' 0° 18و شماالً '25° 15يقع أخدود كايار عند : الموقع •

 .التابعة للسنغال
H M M M M H L 
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. خصوصيةالو الحجممن حيث  ويشكل هذا األخدود نظاماً إيكولوجياً نادراً. غرباً' 0° 18و شماالً '25° 15يقع أخدود كايار عند  •
ة لهجرة الطيور البحري نطاقاً هاماً وتشكل هذه المنطقة. تنوع بيولوجي عالي المستوىاألخدود ب وعالوة على ذلك، يتميز هذا

 .الساحلية واألسماك القاعية الساحلية لغمريةوالسالحف والعديد من أنواع األسماك ا

  دلتا سالوم -7
 . شماالً 13,601شماالً و 14,235غرباً،  16,573غرباً و 17,071: الموقع •
كم إلى الغرب من بلدة  80 لمسافة تيكتييس وفا طقتيمن عبرتوتجمع هذه المنطقة، التي . السنغال يفي وسط غرب سالوم دلتا تقع •

تألف ت، واًبرمائي وهي تشكل مجاالً. البحيرات واألراضي الرطبةمناطق الرطبة والبحرية و مصبات األنهار كاوالك، بين خصائص
األساسية البيئة  وتمثل"). bolons"المعروفة عموما باسم (قنوات الشبكة كثيفة من ب المحاطةمن ثالث مجموعات كبيرة من الجزر 

الطينية  مسطحاتوجود العديد من البوترتبط هذه البيئة الغنية . واللجوء العلفو غراض التكاثرألنواع األسماك والطيور المائية أل
 .أشجار المنغروفب المحاطة

M L M M M H M 

  مصب نهر كازامانس -8
 16,737610غرباً و 17,150513 وهو يقع بين. سياألطل المحيط كازامانس في جنوب السنغال على جانب نهر يقع مصب: الموقع •

 .شماالً 12,393311شماالً و 12,835083غرباً، وبين 
 Sardinella ، وSardinel1a aurita(أماكن تفريخ عدة أنواع غمرية وقاعية  منطقةهذه المن وجهة النظر البيولوجية، تشمل  •

maderensisواألسمقري الفرسي األسود، و ، Decapterus rhonchusو ، Epinephelus aeneu( . هذا المصب منطقة هجرة عدوي
 .لعدة أنواع من األسماك والسالحف والطيور البحرية وتكاثر

M M M M M M L 

  جزيرة بوافيستا -9
شماالً، وبين خطي  20,773682شماالً و 15,802917 خطي العرض الواقع بين مجالمنطقة بوافيستا البحرية التغطي : الموقع •

الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من جزيرة بوافيستا وجواو فالنتي،  وهي تغطي .غرباً 17,238525غرباً و 16,024292ول الط
 .بوافيستا والرأس األخضر، في الرأس األخضروالجبلين البحريين 

لحفظ المرجان في  العشرالساخنة  بقعال إحدى، وتعتبر في المرجانياتجزيرة بوافيستا بتنوع كبير ب المحيطةتتميز المنطقة البحرية  •
 وثالث أكبر ،األطلسي على حافة شرق المحيط) Caretta caretta(للسالحف ضخمة الرأس  لتكاثر وتشكل أيضاً أكبر منطقة. العالم

جواو  جبالا وجود جبال بحرية، وال سيم نتيجةهذه المنطقة ليكولوجية اإلبيولوجية والهمية األ أيضاً وتتأكد. في العالم هذه المناطق
من األنواع البحرية، تكتسي هذه المنطقة أهمية كمنطقة علف وتكاثر للعديد وعالوة على ذلك، . والرأس األخضر ،بوافيستاوفالنتي، 

 .البحرية في الرأس األخضر حيائيةالكتلة األ معظمالمنطقة تحتوي على  هذه ، فإنوأخيراً. وتياتبما فيها أسماك القرش والح

H H H H H H M 

  مجمع سانتا لوزيا ورازو وبرانكو -10
 .غرباً '51° 24 -'85° 24شماالً؛  '51° 16 -'86° 16: الموقع •
 يرتينمن الجزتقع بالقرب غير مأهولة وورازو، الواقعة شمال أرخبيل الرأس األخضر، جزراً جزر سانتا لوزيا وبرانكو  عدتُ •

H M H H M M H 
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 الذي تتميز به هذه الجزر الثراء البيولوجي دفعوقد ). و فيسنتي وبوافيستاسا(كثافة سكانية منخفضة ب اللتين تتسمان ييناألخر
إقامة محمية ، ومحمية للحياة البريةإنشاء إلى ) المديرية العامة للبيئة(السلطات الوطنية بوضرورة الحفاظ على تنوعها البيولوجي 

في معظمها من  للمجتمعات المحلية التي تتألف سقةمتضمان التنمية ال وضرورةللتوفيق بين أنشطة الحفظ  2009منذ عام بحرية 
 .الصيادين

  منطقة شمال غرب سانتو أنتاو -11
 ميالً 15على بعد  تقع، واًمتر 30 عمق إلى متر 2 000عمق من ترتفع من شمال غرب بوافيستا، حيث  هذه المنطقة تمتد: الموقع •

شماالً وخطي  20,773682شماالً و 15,802917خطي الطول  يقع الموقع بينو. خضرنتاو في الرأس األأبحريا من جزيرة سانت 
  .غرباً 16,024292غرباً و 17,238525العرض 

، مثل الجبال واسعة النطاقتتميز بوجود موائل وبيولوجية وإيكولوجية كبيرة،  موقعاً ذا قيمة منطقة الشمالية الغربية لسانتو أنتاوتُعد ال •
 وتيات، مثل الحالنموذجية والمهدد باالنقراضاألنواع  للعديد من موئالً يوفر الموقع أيضاًو .ديد والمرجانياتخاالبحرية واأل

المناطق الرئيسية لمصايد  ويشكل شمال غرب سانتو أنتاو إحدى. والسالحف البحرية، ويقدم مستوى عال من اإلنتاجية البيولوجية
بيانات إضافية من أجل  ومن الضروري إعداد. مستوطنة اًنة، ويستضيف أيضا أنواعال سيما التوواألسماك في الرأس األخضر، 

تدل على شيء من ) بصفة رئيسيةالصيد (، على الرغم من أن األنشطة الحالية )7المعيار (طبيعية من الطبيعية أو غير الصفة التقييم 
 .االضطراب

H M H M H M - 

  أرخبيل بيجاغوس -12
شماالً  15,802917خطي العرض  ، بينكوروبال/جيبا نهري بيجاغوس قبالة سواحل غينيا بيساو، في مصبيقع أرخبيل : الموقع •

تبلغ  اً جزرياً واسع النطاق مجمع يغطيهو و. غرباً 17,238525غرباً و 16,024292شماالً، وبين خطي الطول  20,773682و
 ويقتربكيلومتر قبالة الساحل،  100وهو يمتد إلى . زر الصغيرة، بما في ذلك الجزر والجاًهكتار 1 046 950جمالية اإل مساحته

 .من حافة الجرف القاري، في حدود الوالية الوطنية
الموائل  وبتنوع في باالنقراض واألنواع النموذجية، بوجود العديد من األنواع المهددة ويتميز، اًاستثنائي موقعاًبيجاغوس يشكل أرخبيل  •

للسالحف  مكان إنسالوأكبر  في منطقة باليركتيكاألرخبيل ثاني أكبر موقع للطيور ويعد هذا . عالية وإنتاجية بيولوجية يويةالح
من األنواع  ولمنشار، وهسمك ال يشكل آخر مأوىعالوة على ذلك، يعتقد أن أرخبيل بيجاغوس و. الخضراء في القارة األفريقية

أمتار من منحنى  10 مسافة الجزء البحري من األرخبيل، بعد كاملمنطقة ال وتشمل هذه. النقراض في غرب أفريقيال المعرضة بشدة
 .التساوي العمقي

H H H H H H M 

  ريو بونجو -13
 '13° 10-'01° 10بين  ساحل غينيا الشماليمحافظة بوفا على في ، المتاخم لهمن النهر  هاسم الذي استمدريو بونجو، يقع : الموقع •

 .²كم 0,300 وتبلغ مساحته السطحية. اًغرب' 12° 14-'04° 14و  شماالً
يقع ريو و. ر هجرة للعديد من هذه الكائناتممو تشكل هذه المنطقة مكان لجوء وتكاثر ونمو لصغار الكائنات البحرية والساحلية •

هذا  ويتميز. في محافظة بوفاغرباً ' 12° 14-'04° 14و شماالً '13° 10- '01° 10بين بين  ساحل غينيا الشماليبونجو على 
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 اللقلق الصوفي العنق، مثل الموقع، مقارنة مع أجزاء خط الساحل األخرى، بتدني مستوى التدهور، وهو يأوي أنواعاً من الطيور
وقد لوحظ أيضا وجود . العقاب النساريو وعقاب السمك األفريقي،طائر أبو منجل، و، والطائر مطرقي الرأس، والبلشون الجبار

العوالق ( توجد بيانات عن التنوع البيولوجي البحري و. في هذه المنطقة )Trichechus senégalensis(لغرب أفريقيا  اف البحرخر
مصبي وتؤكد هذه البيانات أن  .مصبي نهري فاتاال وموتيبا في) واألسماك ،، واألحياء القاعيةربيانالحيوانية، واألالعوالق و ،النباتية

المنتجات البيولوجية، من ب سكان غينيا لضمان مواصلة إمدادو. االهتمام والحماية نتستحقا يشكالن منطقتي تفريخ النهرين هذين
جمهورية غينيا ريو بونجو، أدرجت  من ناحية أخرى، مستدام، بشكل باالنقراض حماية الطيور وغيرها من األنواع المهددةوناحية، 
 .1992 أيلول/رامسار في سبتمبر كموقع من مواقعأخرى،  مناطقمن بين 

  
        

  مجمع ياوري  -15
 '8º 07و" 7º 22' 29,66عرض السيراليون بين خطي لمن المياه الساحلية  ةالجنوبي يةضمن المنطقة الجرف يقع هذا النطاق: الموقع •

ر تورتل وجز، ياوري خليجياوري مجمع ويجتاز . غرباً" 13º 20' 11,24و" 12º 41  '11,16 وخطي الطول، شماالً" 16,35
 .سيراليون من خليج في امياه الجرف القاري المجاورالقبالة  اًكم غرب 10 إلىو شربروفي جزيرة  ويمتد جنوباًوبانانا، 

خراف البحر ، و)Sterna maxima( ةالخرشنة الملكي طيور ، بما في ذلكالمهدد باالنقراض التنوع البيولوجي يدعم مجمع ياوري •
 و ،Caretta carettaو، Chelonia mydas(، وأسماك القرش والسالحف البحرية )Trichechus senegalensis( لغرب أفريقيا

Lepidochelys olivacea .(من أنواع األسماك  للعديد للغاية مهم سرء موقع تشكلهذه المنطقة  كثير من البحوث أنوقد أظهرت ال
 .ة باالنقراضوكذلك السالحف البحرية المهدد ذات الزعانف واألسماك الصدفية،
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  غرينفيل- منطقة إنسال السالحف في ريفرسيس -16
ن ع ميالً 20 وتبعد نحو. ريفرسيس وسينو في الجنوب الشرقي من ليبيريا مقاطعتي منطقة في الجزء الجنوبي منال هذه تقع: الموقع •

حدود الوالية  ضمنالمنطقة بالكامل وتندرج . ينومدينة غرينفيل في مقاطعة س عن أميال 10ريفرسيس و مقاطعة مدينة سستوس في
 .ليبيريالالوطنية 

 قيماألخرى التي توأنواع األسماك  ،البحرية القاعيةوأنواع األسماك للسالحف البحرية،  مكان إنسال غرينفيل-ريفرسيستشكل منطقة  •
حف البحرية على طول شواطئ المحيط عشرة أنواع من السال ويمكن مالحظة وجود ما يزيد عن. الضحلةو ةالدافئ ياهفي الم

حدد وقد . ليبيريال يةجنوبالالمنطقة على طول الحافة القارية  وتقع هذه. على أنواع مختلفة من السالحف البحرية وقد عثر. األطلسي
لساحلي بين ، ولكن الخط ابافورد كمنطقة إنسال للسالحففي مونتسيرادو وخليج  جزء من كاب ماونت، وال سيما شاطئ بانجور

الذي  سانكوينمصب نهر ب ويرتبط مكان السرء. وهذا هو السبب الذي أدى إلى وصفهعلى بقية المنطقة،  يغلبريفرسيس وغرينفيل 
جلم الماء الطيور البحرية، مثل وتقطن . لكائنات المقيمة في المنطقةالتي توفر المأوى والغذاء ل متهاويةخشبية الالمواد ال قطعينقل 

أولوية بسبب أهميته  نطاق منطقة ذاتويعتبر هذا ال. المنطقة في هذهالنوء مورفي، طائر و وطائر النوء كبير الجناحين،المخطط، 
 .البحري إليكولوجيالنظام ا هشاشةالبيولوجية و
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  أخدود تابو وجبله البحري -17
 .كوت ديفوارفي  حل طابواتقع هذه المنطقة قبالة س: الموقع •
رملية أو  موائل قاع البحر ويمثل. متر 100 فيها ما يزيد عنعمق مياه البحر أخدوداً وجبالً بحرياً، ويبلغ  هذه المنطقة تتضمن •

. بأحوال غير ناضجة الرتفاع مياه القاع إلى السطح وتتميز المنطقة أيضاً. والمالمح المميزة والصخورثنين، االمن  اً، ومزيجطينية
 ةمرتبطالأو غير  تبطةالمر )جنس خس البحر، وجنس السرجسمثل (الطحالب العمالقة  العديد جيةالبيولووتضم المجموعات 

، )بشكل رئيسي Mytilus pernaبلح البحر ( لكثير من الحيوانات البحرية والرخويات ل لجوء وعلف الصخور، والتي توفر مواقعب
وجراد البحر النعلي الشكل من  ،  Palinurusر الشوكي من جنس التي تتميز بجراد البح(القشريات و؛ تستخدم أيضاً كغذاءوالتي 
فال ( Brachydeuterus auritus مثل(األسماك القاعية و؛ واألسماك الغمرية؛ )Penaeus notialis، واألربيان Scyllaridesجنس 
 ، وPseudolithus senegalensis V ، وAnchoviella guineensis ، وSardinella eba ، و.Sardinella aurita C.V، و)1834

Pseudolithus typus BLKR و ، Ethmalosa fimbriata Bowdich( الزواحف و؛)مثل السالحف  بشكل رئيسي السالحف البحرية
 Cheloniaالسالحف الخضراءو، Lepidochelys olivacea الزيتونية سالحف ردليو ،Dermochelys coriaceaالظهر  جلدية

mydas  ،رية المنقار الصق والسالحفEretmochelys imbricata(ًغرب أفريقيا ل، الثدييات المائية مثل خراف البحر ؛ وأخيرا
)Trichechus senegalensis(. 
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  في أبيدجان" Trou sans Fond "أخدود وفتحة ترو سان فون  -18
، المياه البحرية غرباً° 4,3-غرباً° 3,8الطول  يوخط االًشم° 5-شماالً° 3عرض ال التي تقع عند خطي، تُقسم هذه المنطقة: الموقع •

القطاع الغربي من أبيدجان إلى الحدود الليبيرية والقطاع الشرقي من : الساحل مستو متعامد على، في قطاعينإلى  كوت ديفوارفي 
 .أبيدجان الى غانا

على تراث التنوع  يحافظان) اال قعر له فتحة( "Trou sans Fond "أخدوداً وفي المنطقة البحرية من أبيدجان، تضم كوت ديفوار،  •
 متر، بغنى في مجموعات الكائنات 3 000ويتميز األخدود والفتحة، اللذين تصل أعماقهما إلى ما يزيد عن . البحري البيولوجي

من األسماك التي تنتمي إلى  نوعاً 17واألسماك، بما في ذلك ست عائالت و) ديدان المتعددة االشواكنوعا من ال 200حوالي (القاعية 
 ويشكل الموئل .والسردين إيبا، والسردين روكسي، وغيره، المبروم عليها السردين هيمنالساحلية التي ي غمريةاألسماك ال مجموعات
أخيرا، و. جانمن مدينة أبيد اآلتية لجميع الملوثات ، وعاءيةمميزة، مثل الكريات البرازال المالمحهيمن عليها الطين وي ذيالقاعي، ال

 .للمنطقة يكولوجيالتوازن اإل في، وولبحيرتي إيبريي وغراند الهوالبحرية  للبيئة يةتنقية الذاتالفي فإن األخدود والفتحة يساهمان 
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  طريق األربيان والسردين من طابو إلى أسيني -19
 .غرباً° 3-غرباً° 7الطول  يوخط شماالً° 4-شماالً° 5عرض ال يالبحرية عند خط أسيني- تقع منطقة طابو: الموقع •
 ،والمنغروف ،وغابات المستنقعات ،كم، غابات دائمة الخضرة 500والممتدة لما يزيد عن  الساحل، لخطالمناظر الطبيعية تهيمن على  •

 ،لبحر أو البحيراتابلمجاري المائية لوالمحميات الطبيعة، واالتصال المباشر  منتزهاتوال ات،البحير الواقعة قبلسافانا الو
 وشواطئ رملية مالصقة للبحرمن منحدرات  بشكل أساسيويتكون الجزء الغربي . وآبي وبحيرات إيبيري وغراند الهو فريسكو،الو

ويعرض هذا الجزء في أغلب األحيان مناطق السالحف البحرية، بينما تهيمن على الجزء الشرقي الشواطئ الرملية،  تعشش فيها
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واللذان يتسببان في ارتفاع مياه القاع إلى  ،والتيار المعاكس لهغينيا تيار المنطقة  يجتاز هذهو .صبات أنهار مغلقةشديدة التحات وم
الشبكة الغذائية في  وتشكل حاالت ارتفاع مياه القاع إلى السطح أساس إنشاء .السطح والذي يكون ناضجاً وغنيا بالمغذيات وموسمياً

ويترواح . أيضاً نسبياً اًإنتاج العوالق الحيوانية مرتفعويكون . إنتاج العوالق النباتيةفي لى في هذه السلسلة الحلقة األووتتمثل . المنطقة
طن  40 000و 30 000، وبشكل رئيسي السردين، ما بين األسماك ويبلغ إنتاجسنة، ال/طن 800و 600بين ما  األربيانحجم إنتاج 

في المائة  80نوع من األسماك، أكثر من  300 طقة، التي جمعت بها عينات لما يزيد عنتضم هذه المنباإلضافة إلى ذلك، و. سنوياً
 .من األنواع البحرية في البلد

  المنطقة االقتصادية الخالصة قبالة ساحل كوت ديفوار -20
، أكثر غرباً° 8.5-غرباً° 2.5 الطولخطي و° 0-شماالً° 3عرض ال يعند خط ، التي تقعالمياه في هذه المنطقةيبلغ عمق : الموقع •

 .متر 100من 
 اًموقع تمثل لكونها وبيولوجياً إيكولوجياً مهمةبحرية في المنطقة االقتصادية الخالصة ومنطقة بحرية خاصة مياها كوت ديفوار تضم  •

األسماك المهاجرة، بما في ، و)Geryon maritae(السرطانات الحمراء في أعماق البحار  وصغار وكبار يرقات وتكاثر ونمو لهجرة
، والتونة )Thunnus obesus(والتونة السندرية ، )Katsuwanus pelamis(، والتونة الوثابة )Thunnus albacares(تونة البكور ذلك 

، وسمك )Euthynnus alleterratus( أسماك الكبريتوالتونة الصغيرة بما في ذلك ، )Thunus alalunga(الطويلة الزعانف 
 Xiphias(أبو سيف  ، وسمك)Istiophorus albicans(والسمك الشراعي األطلسي  ،)Auxis Thazard(ري الفرقاطي األسقم

gladius(، بارتفاع قوي وناضج لمياه  المنطقة هذه مميزة، وتتميزمالمح ويهيمن على البيئة القاعية قيعان موحلة و. وأسماك القرش
 باإلضافة إلىالصيد غير المشروع واالستغالل المفرط والتلوث،  التي تهدد المنطقة فية الرئيسي وتتمثل األخطار .القاع إلى السطح

 تجرى العديد من الدراساتفإن المنطقة،  التي تكتسيها هذهألهمية االجتماعية واالقتصادية وبالنظر إلى ا. األنواع الغريبة الغازية
 .التونة مراقبة صيد في حمالت يشارك المراقبون قريباًومن المتوقع أن  ،لتونةلإنشاء مرصد  اً؛ ويجري حاليفيها
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  موئل أغبودرافو الساحلي والبحري -21
 وترد. في المقام األول ويحدها الجرف القاري وهي منطقة ساحلية. توغولحدود الوالية الوطنية  ضمنمنطقة ال تقع هذه: الموقع •

  :على النحو التاليالجغرافية  هاإحداثيات
  خط الطول ط العرضخ
  غرباً؛ "00' 80° 1 شماالً "00' °09 6 

 غرباً؛ "24' 20° 1 شماالً "24' °56 5
 غرباً؛ "48' 34° 1 شماالً "00' °00 6
  .غرباً "12' 31° 1 شماالً "32' °12 6

وينتهي هذا الموئل، . يميفي كبخام المعادن الإلى الغرب وميناء  المستقل لومي بين ميناء يقع موئل أغبودرافو الساحلي والبحري •
ويضم  .نمو مجموعات بيولوجية هامة للغايةخصائص هامة لب هو يتميزو ،عند الجرف القاري الذي يعد موقعاً ساحلياً بشكل أساسي،
 وجودويشكل . لخطوط أنابيب منشأة، وهياكل ثالث سفنحطام  فيهااصطناعية، بما  شعاباًو هذا الموئل بشكل أساسي قاعاً رملياً
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باإلضافة إلى و. الطحالب مجموعاتحولها العديد من هذا الموئل لكونها تعمل كدعامة تنمو في  اًأساسي اًعنصر" شاطئيةصخرة "
السالحف (ربعة أنواع من السالحف البحرية أل تشكل موئالًهذه المنطقة فإن في توغو،  الموجودةاألسماك  من أنواع نوعاًً 452

 Lepidochelys، وسالحف ردلي الزيتونية Eretmochelys imbricataلسالحف رأسية المنقار ، واChelonia mydas الخضراء
olivacea  والسالحف جلدية الظهر ،Dermochelys coriacea( ،ويشكل . برمتهعلى طول الساحل  ويعشش النوعان األخيران منها

وتمثل . يةالشاطئ ةالطحالب التي تنمو على الصخرلى التي تقتات ع )Chelonia mydas(للسالحف الخضراء  هذا الموئل موقع علف
معظم هذه وتندرج ). Sousa teuszii(الدالفين الحدباء ها مجموعات من الثدييات البحرية، بما في نوعاً 16المنطقة أيضا موطن هذه 

جملة عوامل المنطقة المعنية  تهددو. ةلالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعي القائمة الحمراءضعيفة في الفئة ال ضمناألنواع 
 .واالستغالل المفرط للموارد الطبيعية ،التلوث، ونمو حركة المالحة البحرية ومختلف أنواعالسواحل،  منها تحات

  )Bouche du Roi-Togbin(توغبن  -بوش دي روا -22
 :في توغو عند اإلحداثيات التاليةمنطقة ال تقع هذه: الموقع •

  خط الطول ط العرضخ
  غرباً؛ "33' 54° 1 شماالً "35' °19 6
 غرباً؛ "33' 20° 2 شماالً "43' °20 6
  غرباً؛ "32' 54° 1 شماالً "00' °00 6
  .غرباً "28' 24° 2 شماالً "00' °00 6

ة عن بعضها ة المفصولحاجزالمجمع من الشواطئ  وهيمن السهل الساحلي،  اًالبحرية جزء روا توغبن-بوش دي منطقةتشكل  •
بارتفاع موسمي  وتتميز المنطقة أيضاً .متر 1 000أكثر من إلى  0من  فيهاعمق المياه ويتراوح . مد وجزر وبحيرات بمسطحات

العوالق البيولوجية، بما في ذلك العوالق النباتية و مجموعات الكائناتتشجع هذه العملية انتشار و. وصغير لمياه القاع إلى السطح
 ،القاعيةو الغمرية معزولة وسلسلة الشعاب المرجانية، والقشريات، األسماكالتعلق على الصخور  التي طحالبالحيوانية وال

 وتزايدالصيد المرخص  حجم طوعي فيال لالنخفاضهذا الموقع نظرا  اختيروقد . السالحف هابما في ،والزواحف البحرية وتياتوالح
 .نظام الحصصب الذي يدارالصيد 
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  المنطقة البحرية الحدودية بين توغو وبنن -23
نتهي تفي طبيعتها و وتُعد، بشكل رئيسي، منطقة ساحلية. توغو وبنن الحدودية في المناطق الواقعة بين بلديتمتد هذه المنطقة : الموقع •

 وترد). في بنن(مصب نهر مونو و) في توغو(أنيهو  ممر وهي تقع بين. وهي تقع ضمن الوالية الوطنية للبلدين. عند الجرف القاري
 :على النحو التاليالجغرافية  هاإحداثيات

  خط الطول خط العرض
 غرباً؛ °1,58  شماالً ° 6,23
 غرباً؛ °1,63 شماالً° 6,03
  غرباً؛ °1,99 شماالً° 6,12
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  .غرباً ° 1,96 شماالً 6,30°
 ويوفر مصبا النهرين. كم في البحر 22 لما يزيد عنوتمتد  ،كم على طول الساحل 27 ىحوال بالطول ويبلغ مداهامنطقة الهذه تتميز  •

تنوع بيولوجي بحري ساحلي  وهناك. الساحلي والبحري يناإليكولوجي امينفي النظ تتيح ارتفاع اإلنتاجية البيولوجيةجيدة  اًظروف
لالتحاد الدولي لحفظ ى القائمة الحمراء عل حالياًتسجيلها  سنىالتي ت النموذجية عض األنواعوجود بفي كال البلدين، مع للغاية كبير 

فإن هذه المنطقة ومع ذلك، . حفظ التنوع البيولوجيب المتعلقةالعديد من المعاهدات الدولية ب هي مشمولةو الطبيعة والموارد الطبيعية،
 بسبب إقامة أشغال عامة، وبوجه خاص، بسبب المستوطنات البشرية واستغالل الموارد، ولكن أيضاً لعدد كبير من التهديداتتتعرض 

 .السدود والمناجم ن قبيلم ،كبرى

  كامبو-كريبي -24
مستعرض المركاتوري السقاط اإل: في الكاميرون، على النحو التالي تقريبا التي تقعلمنطقة، هذه االحدود الجغرافية لتتمثل : الموقع •

 ).262513؛ 574337(؛ )320000؛ 574337(؛ )320000؛ 600000(؛ )259684؛ 32N591356(شامل ال
تعشيش  أماكنباإلضافة إلى و. أغنى المواقع في الكاميرون من حيث التنوع البيولوجي إحدىكامبو البحرية -منطقة كريبيتشكل  •

 أيضاً وتوجد بها). "Rocher du Loup "صخرة الذئب (تضمن مواقع أثرية وصخور أسطورية فإن هذه المنطقة تالسالحف البحرية، 
 من منطقةعلى جزء  محمية بحريةأدركت الحكومة الكاميرونية ضرورة إنشاء و. رفي البح لوبي التي تسقط مياهها مباشرةشالالت 

قد  هذه الخطة فإنكريبي،  لموقع التي يشكلها مشروع بناء ميناء في المياه العميقة خطارعلى الرغم من األو. البحرية كامبو-كريبي
المنطقة، التي تقع قبالة  فقد أعلن وزير الغابات والحياة البرية بالفعل عن إدراج هذوعالوة على ذلك، . يراًبالفعل تقدما كب أحرزت

 .كمنطقة بحرية للصالح العامهكتار،  126 053 قدرها مساحة إجماليةتغطي و ساحل كريبي

H M M M - - L 

  )Lagoa Azul and Praia das Conchas(البحيرة الزرقاء وشاطئ األصداف  -25
' 7º 20 '- 7 °28شماال و' 2º 32'- 2º 43سان تومي وبرينسيبي، بين ، التي تشكل جزءاً من بلد تومي سانجزيرة تقع : الموقع •

ومساحة  ،²كم 859 وتبلغ مساحة أراضيهاكم،  143 ويصل طول ساحلها إلىالقارة األفريقية،  منكم  300 وعلى بعد، تقريباً شرقاً
 .²كم 3 171 يبلغنطاق صغير  وبها منطقة صيد ذات، ²مك 436القاري  جرفها

خليجاً وشعاباً مرجانية  33، بما في ذلك ، التي تتضمن العديد من الموائلالبحرية العديد من النظم اإليكولوجية تضم هذه المنطقة •
، Epinephelus goreensisغوريه  قشر(الحيوانات البحرية، من قبيل األسماك  وصخوراً وقيعاناً رملية وشواطئ يرتادها العديد من

، وسمك Scomber scombrus، واألسقمري األطلسي Caranx crysos، وسمك تراخون Istiophorus albicansوالشراعي األطلسي 
سمك ، وCypselurus melanurus، والسمك الطائر األطلسي  Hemiramphus balao، وبالووEuthynnus alleteratusالكبريت 

السالحف (، والسالحف البحرية )Katsuwonus pelamet، والتونة الوثابة  Trachurus trachurus سي األطلسياألسقمري الفر
، وسالحف ردلي الزيتونية Eretmochelys imbricataوالسالحف رأسية المنقار ، Dermochelys coriaceaجلدية الظهر 

Lepidochelys olivacea  والسالحف الخضراء ،Chelonia mydas ،  والسلحفاة ضخمة الرأسCaretta caretta( والطيور ،
حياتها أو جزءاً منها في هذه المنطقة، دورة  وتقضي هذه الحيوانات كامل). Egretta garzettaالبلشون األبيض الصغير (البحرية 

 .الساحلية المجتمعاتوهو ما يدعم في بعض األحيان مصايد األسماك الواسعة النطاق التي تساعد على تحسين رفاه 
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  إيلهاس تينهوساسجزر  -26
 شمال تقريباً كم 160 على بعدسان تومي وبرينسيبي، والتي تشكل جزءاً من بلد جزيرة برينسيبي، لتقع المنطقة البحرية : الموقع •

وتبلغ المساحة . ة األفريقيةكم من القار 220 على بعد، وشرقاً' 7º 20'- 7º 28و شماالً' 1º 32' - 1º 43تومي، بين  نجزيرة سا
 .جزر صغيرة وترتبط بعدة ²كم 142لجزيرة الرئيسية اإلجمالية ل

العديد من أنواع السالحف  تعشش إيكولوجية وموائل مختلفة، بما في ذلك الشواطئ الرملية حيث اًالمنطقة البحرية نظمهذه  تضم •
 Eretmochelys، والسالحف رأسية المنقار Dermochelys coriacea السالحف جلدية الظهر البحرية وتضع بيضها، وأهمها

imbricata وسالحف ردلي الزيتونية ،Lepidochelys olivacea  والسالحف الخضراء ،Chelonia mydas  والسالحف ضخمة ،
الضخم المرجان النجمي (المستوطنة  المرجانياتباإلضافة إلى ذلك، تزخر المنطقة مع العديد و. Caretta carettaالرأس 

Montastraea cavernosa، والغينيون guineense، مرجان وPorites bernardi( واألسماك القاعية ،) قشر غوريهEpinephelus 
goreensis(الشراعي األطلسي ، مثل غمرية، واألسماك الIstiophorus albicans ، وسمك تراخونCaranx crysos ، واألسقمري
، والسمك الطائر  Hemiramphus balao، وبالووEuthynnus alleteratusاك الكبريت وأسم ،Scomber scombrus األطلسي 
 Katsuwonus، والتونة الوثابة  Trachurus trachurus سمك األسقمري الفرسي األطلسي، وCypselurus melanurusاألطلسي 
pelamet فصيلة سمك قرش القداس (، وأسماك القرشCharcharinidae ،ن فصيلة وأسماك القرش مHemigaleidae، فصيلة و

ثل الطائر المداري أبيض الذيل مفإن العديد من الطيور البحرية تتردد على هذه المنطقة ، أخيراًو). Sphyrnidaeالقرش أبو مطرقة 
Phaeton lepturus،  والخرشنة الغبساءOnychoprion fuscatus واألطيش البني ،Sula eucogaster،  والخطاف األسودAnous 

minute. 
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  منطقة مايومبا البحرية والساحلية -27
فرنان فاز  بحيرة تمتد منوالتي  ،مناطق واسعة من البحيراتوجود ب غابونالطبيعة الخاصة لهذا الجزء من ساحل ترتبط : الموقع •

 .كونغومع ال المشتركة هذه المنطقة البحرية إلى ما وراء الحدود شمالكم  500على بعد الواقعة 
، والثدييات )والدالفين ،، وأسماك القرشوالحيتان القاتلةالحيتان، (المائية الكبيرة  بالثدييات منطقة مايومبا البحرية والساحليةتتميز  •

الظهر  السالحف جلديةب تتميز تحديداً، وبالنباتاتمغطاة  الحاجزةفي الشواطئ ) وفرس النهر، الماءوجاموس  ،الفيل(البرية الكبيرة 
 .نيسان/وأبريل تشرين األول/بين أكتوبرالتي تصل إلى هذه المنطقة وتضع فيها بيضها 

بحيرات صغيرة، ونظم إيكولوجية لغابات المنغروف،  عدةبحيرة كبيرة تحيط بها وشاطئ رملي طويل، ب يتميز ساحل مايومبا
وتتميز هذه المنطقة . من السافانا والغابات الساحلية مجموعة هاوراء والتي تنمو، وكثبان ساحلية من الحقبة القديمة ةوشواطئ حاجز

 السعدان،( رئيسياتالطيور وال وكذلك، )الشبحوسرطان البحر  ،الكركند( يةفهي موطن للحيوانات الشاطئ: تنوعها البيولوجي الغنيب
 .الموارد السمكية الساحلية والبحرية وتعدد في) والشمبانزي ،والغوريال
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  لجرف القاري الشمالي الغربيا -28
 وتقع هذه. يليهمام وما  450-120 منحنيي التساوي العمقيقبالة سوحل بوانت نوار، بما في ذلك المنطقة الواقعة بين يقع : الموقع •

 .للكونغوحدود الوالية الوطنية  ضمنمنطقة ال
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وتقع خطوط التساوي . ي وارتفاع مستويات المخزون السمكيالتنوع البيولوجبالساحلية و لمياههعالية النتاجية باإل هذا الجرف يتميز •
قياس األعماق ويظهر . كم 20  وهي تتضمن مصطبة واسعة النطاق يصل مداها إلى تراًم 450و  - 120هذه المنطقة بين العمقي ل

ني الكونغولي، تضاريس قبالة ساحل الكونغو، في الجزء الشمالي الغابوتتضمن المنطقة : ما يلي في المنطقة، في شكل تخطيطي،
 وتتضمن مجموعات. متر 100و 75بين  مع بروز نتوءات خارجيةمتر،  100بشكل منتظم، يصل إلى مائل قليالً وقاع  ذات بسيطة

ما و تراًم 120 عمق في الرصيف الصخريعلى  وهي تقع. بحريةغمرية في أعماق البحار وموارد  موارد قاعيةالموارد الحية 
 .ات خاصة من حيث المناخ وتباين المواردسمب وتتميز. يليه

 

  منطقة ميواندا الساحلية والبحرية -29
' 55° 6 -'45° 5 خطي العرض الجغرافية بين ها، وتقع إحداثياتهكتار تقريباً 66 000قدرها مساحة  تغطي هذه المنطقة: الموقع •

 .ونغو الديمقراطيةفي جمهورية الك شرقاً° 13 -' 45° 12العرض  يوخط جنوباً
من أشجار المنغروف التي  النطاق مساحة واسعة ويضمكم،  40ساحل المحيط األطلسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يبلغ طول  •

 نطاقهذه المنطقة الغربية من الوتغطي . في أنغوال كابيندو الشمالية مع محافظة تنمو في منتزه المنغروف البحري إلى غاية الحدود
  .تقريباً هكتار 110 000حلي السا

حماية الحياة  المدرجة في إطارتتكون من أشجار المنغروف وهي ، ألفمنطقة ال: المنغروف البحري إلى منطقتين وينقسم منتزه
الساحل  خط منطقةال وتشمل هذه .بشكل جزئي تحظى بالحماية، وتتكون من السافانا الرطبة وشريط ساحلي، وباءمنطقة الالبرية، و

المجاور و المغمور الناشئ عن األخدودحوض البحري الو ،أشجار المنغروفبالسالحف البحرية، والمنطقة المحيطة  تعشش ثحي
معايير المناطق  وتستوفي هذه المنطقة. الكونغو في منطقة المحيط األطلسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية تأثير نهرلمنطقة 

وأفراس النهر،  اف البحر،خر ويمكن فيها مالحظة. البيولوجي البحري هابسبب أهمية تنوع وجياًأو بيول البحرية المهمة إيكولوجياً
 .وغيرهاوالقشريات، وأشجار المنغروف،  ،والرخويات ،والطيور البحرية ،والدالفين، والسالحف البحرية، واألسماك ،والحيتان

هذا  وباإلضافة إلى. تشكيل حوض بحري على مصبه إلىالكونغو وتأثير نهر  أحد األخاديد بهاوجود  فقد أدىوعالوة على ذلك، 
بيئة معيشية  وتهيئ نتيجة لذلك، والتي تجذب العديد من الحيوانات البحرية، ارتفاع مياه القاع إلى السطحظاهرة  ، فهناكالوضع

ناميكا ديالهيدروولكائنات البحرية، اإلنتاج األولي، والملوحة، وتوزيع ا وجود هذا الحوض أيضاً ويشجع .والتكاثر لعلفمواتية ل
 .بنغيال وغينيا توجيه تياريو ،البحرية
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  المنطقة االستوائية إلنتاج التونة -30
في  يتجاوزمتر و 100 عنمياهها ويزيد عمق خط االستواء، في حوض الكونغو البحري؛  علىالتي تمتد  ،هذه المنطقةتنشأ : الموقع •

 .متر 1 000بعض األحيان 
منطقة اإلنتاج "باسم  تُعرفغينيا منطقة بحرية إقليمية تيار للبلدان األفريقية الساحلية المتاخمة ل مغمورةالمياه البحرية التتضمن  •

وصغار  يرقات وتكاثر ونمو لهجرة اًموقع كونهال أو بيولوجياً معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً ستوفيت هي، و"االستوائية
 Katsuwanus(والتونة الوثابة ، )Thunnus albacares(تونة البكور بما في ذلك (التونة واألنواع المرتبطة بها  أسماك وكبار
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pelamis(والتونة السندرية ، )Thunus obesus(،  والتونة طويلة الزعانف)Thunnus alalunga(،  والتونة الصغيرة بما في ذلك
والسمك الشراعي األطلسي  ،)Auxis Thazard(، وسمك األسقمري الفرقاطي )Euthynnus alleterratus( أسماك الكبريت

)Istiophorus albicans(أبو سيف  ، وسمك)Xiphias gladius(، بما يزيد مصيد التونة ويقدر  .، والشفنين البحريوأسماك القرش
 ناضجةو ارتفاعات قوية المنطقة موسمياًتشهد ، ومميزة مالمحمن الطين و تكون الموائل القاعية أساساًوت. طن سنوياً 200 000عن 

بشأن حيواناتها قد أجريت العديد من الدراسات فالمنطقة،  لهذهاالجتماعية واالقتصادية وبالنظر إلى األهمية . لمياه القاع إلى السطح
 .وبيئتها على حد سواء

  منطقة االلتقاء بين تياري الكناري وغينيا -31
 ساحل القائمة في ، النظم اإليكولوجية والموائلغرباً° 25-° 12و  شماالً° 15 - °3 تقريباً عندتقع التي ، تغطي هذه المنطقة :الموقع •

 المياه البحرية للمنطقةالبحرية الوطنية والمياه و ،وشمال ليبيريا ،وسيراليون ،جنوب السنغال، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو
 .تمتد إلى مياه أعماق البحار، وتشمل العديد من الجبال البحريةهي و، االقتصادية الخالصة

وتتضمن أنواعاً مثل األربيان  .، والجبال البحرية على وجه التحديداألنظمة اإليكولوجية والموائل اً للعديد منهذه المنطقة موطنتشكل  •
وتتضمن . الرخويات، و).Panulirus spp(ستر الشوكي ، واللوب)P. kerathurus(، واألربيان المحزز )Penaeus notialis(الشمالي 

، )Drepanidés(، والدريبانيداي )Sciaenidés(، وسمك النعاب )Clupeidés(أسماك الكلوبيداي  أيضاً أنواعاً سطحية وقاعية، بما فيها
، وسمك لسان الثور )Lutjanidés(، واللوتوانيداي )Pomadasyidés(، والبوماداسييداي )Polynemidés(والبولينيميداي 

)Cynoglossidés( وسمك الترس الشائك ،)Psettodes belcheri( ،والتتراودونتيداي (Lagocephalus laevigatus) ،  والحوام المائي
)Gerres melanopterus( وأسماك األريداي ،)Arius spp( وأسماك سفيراينيداي ،)Sphyraena spp( وأسماك الشفنين الالسعة ،
)Dasyatis margarita( واأللبوليداي ،)Albula vulpes( . وتمثل أيضاً األسماك كثيرة الترحال تونة البكور)Thunnus albacares( ،

). Thunnus alalunga(والتونة طويلة الزعانف  ،)Thunus obesus( ، والتونة السندرية)Katsuwanus pelamis(والتونة الوثابة 
، وسمك )Euthynnus alleterratus( أسماك الكبريتعلى التونة الصغيرة بما في ذلك  ويمكن أيضاً العثور في هذه المنطقة

 Xiphias(أبو سيف  ، وسمك)Istiophorus albicans(والسمك الشراعي األطلسي  ،)Auxis Thazard(األسقمري الفرقاطي 
gladius( غرب أفريقيا لف البحر اأسماك القرش والثدييات المائية مثل خرو؛)Trichechus senégalensis( .الطيور  تمثل، أخيراًو

وعقاب السمك طائر أبو منجل، و، والطائر مطرقي الرأس، والبلشون الجبار أنواع من بينها اللقلق الصوفي العنق، في المنطقة 
 األساس الذي تقوم عليه والتي تشكل، لمياه القاع إلى السطح قوية بارتفاعات المنطقة أيضاً هذه وتتميز . العقاب النساريو األفريقي،

 .لمياه البحريةلعالية النتاجية اإل
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  بالميرينهاس الساحلية-منطقة راميروس -32
البحيرة موسووال، غير أنها تشمل شبه جزيرة  وتُستثنى منها. أنغوالفي  منطقة الى الجنوب من مدينة لوانداال تقع هذه: الموقع •

 .نهر كوانزا الواقعة جنوبة الساحلية ، وكذلك المنطقكازانغاوجزيرة 
هيمن على الغطاء تو. وشواطئ رملية ،منغروف غاباتساحلية صغيرة، و اً، وجزرمصبي نهرين من األنهار تضم هذه المنطقة •

وتشكل . يةالمسطحات المدالتي تعيش في  النباتات والحيواناتغيرها من وأنواع نباتات السباخ القليلة النمو،  لهذه المنطقةالنباتي 
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. األنواع األخرى مع وجود تنوع في، البحر لسرطان ومكان تفريخ باالنقراض للسالحف البحرية المهددة تكاثر هامالمنطقة موقع 
 المنشأ الضغوط البشريةحساسية تجاه  )المعششة مثل السالحف(أشجار المنغروف والموائل المرتبطة بها، وبعض األنواع وتبدي 

على  ما يترتب على ذلك من آثارمع ) بها تجزئة المرتبطةالركة المرور، والتلوث، واالستغالل، والتنمية وعلى سبيل المثال ح(
أنواعها،  وهذه المنطقة قليلة المناعة نظراً لبطء نمو وتكاثر). أماكن اإليواء والتفريخ والعلف وغيرها(اإليكولوجية  نظمهاوظائف 

 ).البحر، والمنغروف افبما في ذلك السالحف، وخر( أشجارهاإزالة /اش أمام تراجع أعدادهاومن ثم فهذه األنواع تكون بطئية االنتع

  تيغريس-منطقة كونين -33
 عن شمالكم  10 يبعد بمسافةحد شمالي  وله، )كم 47× كم  103( ²كم 4841~  يبلغ نطاق منطقة على أنهاال حددت هذه: الموقع •

المنطقة وتقع هذه . بحرياً ميالً 25 بحري يصل إلىوحد  ،نهر كونين جنوب مصبكم  2 يقع على بعد ، وحد جنوبيتيغريسجزيرة 
مساحتها ٪ من 80> اندراج  مع) أي أنغوال وناميبيا( اللذين تمتد على جانبيهماالجارين  للبلدين تينالوطني تينالقضائي ينالواليت ضمن
 .الوالية القضائية ألنغوالضمن 

وعلى الرغم من انفصال نهر . كيميائية-عمليات فيزيائيةعن طريق  ارتباطاً وثيقاً خليج تيغريس- وجزيرةكونين  نهريرتبط مجمع  •
شمال  في خليج دجلة داخلملوحة والرواسب واإلنتاجية ال مستوى يؤثر على فهو، تقريباً كم 50 كونين عن خليج تيغريس بمسافة

 حيث منتفريخ، وبتنوعها العالي وظائف الوالمهاجرة  ميتها بالنسبة إلى الطيوروأه بتفردها،وتتميز هذه المنطقة . مصب النهر
 .الموائل واألنواع
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  الجزر الناميبية -34
 .ناميبيالالوالية الوطنية  ضمن جنوباً° 27و 24عرض البين خطي  تقع) كوحدة واحدة(المنطقة أربع جزر  هذه تضم: الموقع •
 المركزة ودريتزل داخل خليةلتيار بنغيال اإليكولوجي البحري الكبير  النظام في المنطقة الوسطى من ةناميبيال البحريةتقع الجزر  •

المهددة  الطيور البحرية حياة أنواعدورة أهميتها لمراحل األربع ب ةالناميبي البحريةوتتميز الجزر . الرتفاع مياه القاع إلى السطح
 )إيشابو، وجزيرة بوسيسيون جزيرةوجزيرة هاليفاكس، وجزيرة ميركوري، (الجزر األربع  وتشكل. والقليلة المناعةباالنقراض 
كم حول كل جزيرة لتحديد  5 طولها وتستخدم منطقة حاجزة. بيةجزر الناميلل المحمية البحرية  داخل للطيور البحرية مواقع تكاثر

 .رةلجزر والبيئة البحرية المجاولهمية اإليكولوجية والبيولوجية األ
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  أورانجمخروط  -35
لبحر في اتجاه ل ويواصل طريقة مواجهاًجنوب أفريقيا وناميبيا،  بينويشكل الحدود الساحلية  جنوباً° 29يقع المصب عند : الموقع •

كيلومترا في  60الى الشمال والى الجنوب من نهر أورانج، وإلى ما يقرب من  مك 30 وتمتد هذه المنطقة لمسافة. الجنوب الغربي
ويمتد هذا . كم في عرض البحر 100حتى على بعد أورانج  لمخروط خصائص البيئة البحريةب تتمتعالمنطقة تظل ، وعرض البحر

 .كل من جنوب أفريقيا وناميبيال تينالوطني تينالقضائي تينالوالي المدرجة ضمنالمناطق البحرية  في النطاق
ه التنوع البيولوجي، ولكنبمصب غني وال. البحرية السيالن في البيئةوب أفريقيا من حيث هو النهر الرئيسي في جن مخروط أورانج •

بطيئة ومتغيرة ورياح  لتيارات البيئة البحرية وتتعرض). شاطئ ناماكوا الرملي(وئالً مهدداً بشدة المنطقة الساحلية م وتضم. متغير
في تعزيز الرصيد تدفق النهر ل األهمية األكيدة فبالنظر إلىالوة على ذلك، عو. غمريةمواتية لتكاثر األنواع ال هايجعلقد ، مما ضعيفة
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مماثل  إيكولوجي اعتماد هناك من المحتمل أن يكون فإن، )بيئة ضحلة مشابهة ذات رواسب ادقيقة( ثوكيالً عند ضفاف نهر السمكي
نهر ( كم جنوب  300 ئية مشاهبة على مدىموائل شاط/ولم يصادف وجود مصبات. بالنسبة إلى الجزء الساحلي من نهر أورانج

جنوب  التي تنظررامسار العابرة للحدود  أحد مواقع ومصب نهر أورانج هو). كونين(كم شمال  1300 ما يزيد عنو) أوليفانتز
" أو الندرة تفرد ال" ذات أهمية كبيرة من حيث  هذا النطاق يعتبر منطقة فإنباختصار، و. منطقة محمية في جعلها أفريقيا وناميبيا

 ".حياة األنواع دورةأهمية خاصة لمراحل ذات "و

  حافة الجرف القاري لمنطقة أورانج -36
 وتقع بالقرب منجنوب أفريقيا وناميبيا، وحافة الجرف القاري للحافة القارية الغربية ل في الطرف الخارجيمنطقة ال تبرز هذه: الموقع •

 .لبلدينهذين اضمن الوالية الوطنية ل وهي تندرج. بين البلدين الفاصلة الحدود
في  تتكون منطقةال هذه ومن المعروف أن. وأخدود جرفي مجوف بحريالعلى الجانب الناميبي، جبل تريب تتضمن هذه المنطقة،  •

 60الثة من بما في ذلك ما ال يقل عن ثوغير مجمعة،  صلبة يحتوى على مواد تحتية حافة جرف/ موئل جرفيجنوب أفريقيا من 
الموائل الساحلية في حالة التهديد  صدر أخيراً بشأن لتقييم وفقاًو. تحديدها سنىأنواع الموائل البحرية  القاعية التي ت نوعاً من

 ومع ذلك، فإن. باالنقراض وأحدها مهدد بشدة؛ مهددة باالنقراضالموائل  الثالثة من هذه األنواع فإنوالبحرية في جنوب أفريقيا، 
 بكر/الموائل في حالة طبيعية منالمهددة  هذه األنواع التي توجد فيهاالمناطق القليلة في جنوب أفريقيا  تشكل إحدىالمنطقة  هذه

المنطقة  فقد حددت هذهبشباك الجر،  دراسة استقصائية على المدى الطويل بشأن الصيدتحليل سلسلة بيانات  واستناداً إلى. نسبياً
. المنطقة التي توجد في هذهمتجانسة الغير  وقد يتعلق هذا األمر بالموائل. ألسماك القاعيةلوع البيولوجي مستمرة للتن بقعة ساخنةك

: المعايير التالية المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًذات أهمية كبيرة من حيث  فهي تعتبر منطقةوباختصار، 
 ،"التنوع البيولوجي"و، "الموائل المهددة باالنقراض أو المعرضة لخطر االنقراض أو انخفاض العدد أو/األهمية بالنسبة إلى األنواع و"

 ".الخصائص الطبيعية"و
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  تشايلدز مصطبة -37
 وتمتدا، جنوب أفريقيلعلى الساحل الغربي  هونديكليبباي قبالة ميال بحرياً 190 على بعد حوالى مصطبة شايلدزتقع منطقة : الموقع •

 .حدود الوالية الوطنية برمتها ضمن
 التابعة المنطقة االقتصادية الخالصةتشكل مصطبة شايلدرز أحد تضاريس المصطبات البحرية الفريدة من نوعها والتي تظهر في  •

 ن هذه المنطقةوتتضم. جنوب أفريقيال ةالغربي ةالقاري الحافةعلى  ترم 200إلى  ترم 400 مستوى من ترتفعجنوب أفريقيا، حيث ل
والتي تدعم أنواع وحافة الجرف،  جزء الخارجي من الجرف القاري،، والانفسه مصطبةال ها، بما فيالقاعية الموائلمن خمسة أنواع 

 وقُيم نوعان، "باالنقراض بشدة مهدد" الموجودة في هذه المنطقة على أنهالموائل  وقُيم أحد أنواع هذه. مجمعةالغير و الصلبة الموائل
، ودلت "ةجيد" للمصطبة نفسها على أنها في حالة طبيعيةمنطقة القاعية فقد اعتبرت الومع ذلك، ". قليال المناعة" آخران على أنهما

 المرجانيات هيكلياً عمتدوالموائل المرتبطة بها  مصطبة شايلدزومن المعروف أن . األنماط والعمليات اإليكولوجيةعلى سالمة 
، واألنواع التي تتألف منها النظم اإليكولوجية يواإلسفنج الزجاج والمرجانيات المروحية،، والمرجانيات المائية دة،للمياه البارالمعقدة 
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: المعايير التالية المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًذات أهمية كبيرة من حيث  وتعتبر منطقة. البحرية الهشة
 ".الخصائص الطبيعية"، و"الضعف أو الهشاشة أو الحساسية أو بطء االنتعاش دىم"و  ،"فريدة أو نادرة"

  الساحلية كوامنطقة ناما -38
يحدها من و. في منطقة ناماكوا األحيائية على الساحل الغربي وتبرزجنوب أفريقيا، لمنطقة ضمن الوالية الوطنية تقع هذه ال: الموقع •

 .، على التواليهري سبوغ وسوتمصبا نالشمال والجنوب 
هذه من  ويتميز جزء. على طول شواطئها مجموعات الكائنات الحيةمن  أحيائيةإنتاجية عالية وكتلة ب منطقة ناماكوا األحيائيةتميز ت •

 مقارنة نشأالم لضغوط البشريةل المنخفضة كثيراًمستويات ال جيدة نسبياً بسبب) بكر/طبيعية(في حالة  الموجودةالموائل بالمنطقة 
المهددة و الممثلة فيها الموائل من أنواع مهمة لعدةالمنطقة  هذه فإن من ثم،و. الشمالية قاطعةالمناطق الساحلية األخرى في المب

للحفاظ على مناطق  هامة وتعتبر المنطقة أيضاً). باالنقراضالموائل التي صنّفت كموائل مهددة بشدة بما في ذلك بعض (باالنقراض 
المعايير التالية المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة ذات أهمية كبيرة من حيث هي و ،األنهار وأنواع األسماك الساحليةمصبات 

أو الموائل المهددة باالنقراض أو المعرضة لخطر /األهمية بالنسبة إلى األنواع و"و، "اإلنتاجية البيولوجية: "إيكولوجياً أو بيولوجياً
 ".الخصائص الطبيعية"، و"لعدداالنقراض أو انخفاض ا
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  كيب كانيون والمناطق المحيطة به -39
 تتضمنو. ضمن واليتها القضائية الوطنية تندرج برمتهاتقع هذه المنطقة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجنوب أفريقيا و: الموقع •

وأجزاء من خليج  من الجرف، الداخليالجزء الخارجي و ومنطقتي الجزءالمجاور،  جرف القاريحافة الوكانيون،  كيبمنطقة ال
 .ضمن هذه المنطقةقبالة خليج سالدانا والجزر الواقعة  نجيبانوتندرج أيضاً بحيرة ال. سانت هيلينا

قاً نطااألوسع قد اعتُرف بهذه المنطقة قبالة الساحل الغربي لجنوب أفريقيا، و الواقعين هو أحد األخدودين البحريينكيب كانيون  •
ألسماك لمنطقة مهمة ال، وعلى حد سواء القاعية والسطحية وقد ُأدرجت المعالم. المنهجي للحفظ في ثالث خطط ةهام كمنطقة

على  الواقعين والموئل الموحل ويشكل األخدود. المهددة باالنقراض من الطيور البحرية أنواعوعدة الثدييات البحرية  ولعلف، غمريةال
األخدود هناك أدلة على أن و. ويعتبران من المناطق المهددة بشدة باالنقراض ة النطاق،محدودال الموائلمن  نوعينحافة الجرف 

 .وقابلة للتأثرفريدة من نوعها  أخرى قاعيةكائنات  جموعاتم تتضمن هذه المنطقةو ،مكونة لموائل هشة اًستضيف أنواعي البحري
وهناك  للضرر، نطاق بصمات شباك الجر، خارج تلك التي توجد وال سيما ،الصلبةمناطق األرض ومن المحتمل أيضاً أن تتعرض 

مناطق بحرية محمية  عدة تضم هذه المنطقةو. هذه المنطقةالبترول والتعدين في  تزايد في التطبيقات المتعلقة بصناعة النفط والتعدين 
 .صغيرةوساحلية 
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  مصطبة بروونز -40
على طول الحافة  القاري وحافة الجرف جرففي الجزء الخارجي من الموائل قاعية وسطحية  روونزتتضمن مصطبة ب: الموقع •

الوالية  وتندرج بالكامل ضمنقبالة الساحل الجنوبي الغربي لجنوب أفريقيا  وتقع هذه المنطقة. جنوب أفريقيا في ةالقارية الغربي
 .الوطنية
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وهي منطقة مهمة . وأرضية صلبة ثابتة المكونة للشعاب،المياه الباردة  رجانياتومفريد من نوعه،  موئل حصىالمنطقة هذه  تضمنت •
مصطبة على المنطقة الساحلية من الساحل الغربي و بأماكن التفريخ السرءوترتبط منطقة . ألنواع القاعية والسطحيةلاألسماك  سرءل
جنوب بنغيال وجولهاس تلتقي المنطقتان اإليكولوجيتان أو .شماالً الواقعة المناطق، وتتميز بمستوى استبقاء يفوق مستوى جولهاسأ

اإلنتاجية على يعزز االرتفاع المتقطع لمياه القاع إلى السطح في حافة الجرف القاري لمنطقة، وهذه االحدود الجنوبية الشرقية ل عند
نوع الموائل أ أحد ؛ بما في ذلكنقراضباال للموائل واألنواع المهددة ةالمنطقة مهموهذه . للحافة القارية الخارجي طرفطول ال

جلم الماء ، وهي المهمة للطيورمناطق البحرية ال منطقتين مقترحتين منمتداخلة بشكل كبير مع هي و ،القاعية المهددة باالنقراض
التنوع  طتين من خطوقد تم تحديد المنطقة كمنطقة ذات أولوية من خالل خطتين منهجي. األنفاألطلسي األصفر القطرس و الكبير

 .النازليسرء سمك تمثيل الموائل والنظم اإليكولوجية البحرية الهشة والمتعلقة باألهداف ، لتحقيق البيولوجي

  غابة ناماكوا األحفورية -41
في جنوب  كوالنداقبالة ساحل نام اًمتر 140- 120 يتراوح مداه ما بين عمق عندوسط األ تبرز هذه المنطقة على الجرف: الموقع •

 .لجنوب أفريقيا التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة وهي تندرج ضمن. أفريقيا
عمق  الخشب األصفر األحفورية عندمن أشجار ، وتتكون )²كم 2( في قاع البحر اًصغيرخارجياً  اًنتوء تشكل غابة ناماكوا األحفورية •

وقد استعمرت جذوع . الساحل الغربي لجنوب افريقيا لى طولعكم  30تراً وتمتد إلى مسافة م 140- 136 يتروح مداه ما بين
. المسوح الغاطسة المأخوذة خاللالصور  ومكونة للموائل، وهو ما أكدته حفورية من طرف مرجانيات حجرية هشةاألشجار األ

مسوح جانبية إلى تفسيرات  استناداًو. متر 0.5×  1×  5 صخرية عريضة جانبياً وتبلغ أبعادها من ألواحالخارجية  وتتكون النتوءات
نطاقاً الموقع  هذا ويعتبر. من نوعه في المنطقة الخارجي يشكل معلماً فريداًنتوء ال هذا باستخدام المسبار الصوتي، يعتقد أن إقليمية

 ل معلماًتشك غابة ناماكوا األحفورية فإنباختصار، و. حالياًتعدين الماس ل ترخيص منطقة ضمن وقوعهالرغم من غير معدني على 
 .لتأثيرات القاعيةل ، وتتسم بمستوى كبير من التعقيد الهيكلي المعرض بشدةللغاية اًفريد
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  مسار ناميب لهجرة الطيور -42
 منتزه دوروب الوطنيساندويتش على المنطقة الساحلية من ميناء و كروسبين كيب  مسار ناميب لهجرة الطيوريقع : الموقع •

 50 وتمتد هذه المنطقة في عرض البحر إلى مسافة. درجة جنوباً 24و 21ناوكلوفت، بين خطي عرض -ه ناميبمنتزاألرضية و
 .ناميبيال وتندرج ضمن الوالية الوطنية، بحرياً ميالً

، ساحليةالو البحرية كبيرة من الطيور جذب أعداداًي ذيفي نظام بنغيال ال ذات إنتاجية عاليةمنطقة هو  مسار ناميب لهجرة الطيور •
 مهمةاثنين من مواقع رامسار البحرية، وأربع مناطق  ويضم موقعين. وغيرها من الحيوانات ،والسالحف البحرية ،والثدييات البحرية

  الرتفاع مياه القاع إلى السطح المركزة ودريتزل خلية وتترك. المهمة للطيورمناطق البحرية ال ومنطقتين مقترحتين من ،للطيور
في المناطق الوسطى  أعلىبنغيال  لتياراإلنتاج األولي ويكون مستوى . الشاطئية السائدةوالرياح االنحراف الساحلي مع  شماالً اأثره

 .بتأخر التكاثر وهو في ذلك مدفوعمن الساحل الناميبي، 
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  نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطح -43
 H H H M H H M° 17(ناميبيا -من كيب بوينت في الجنوب إلى حدود أنغوال بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطحنظام النطاق الجغرافي ليمتد : الموقع •
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حد أقصى  من تمتد منطقةك هذا النطاق ددحفقد  ،وعالوة على ذلك. يغربال يجنوبالعلى طول الساحل األفريقي  شماالً) جنوباً '15
عمودياً تقديرات نموذج اإلنتاج المعمم المستمدة من متوسط عتبة اإلنتاجية اليوم من/ ²متر/من الكربون ملغ 100> إلى حد  المد 

)VGPM (تمتد هذه نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطحفي المنطقة الشمالية من الحد البحري لو. للمحيطاتالعالمية  لإلنتاجية ،
 .ناميبيا وأنغوالل تينالخالص تيناالقتصادي تينالمنطق المنطقة خارج

إنتاجية ب يتميز هذا النظامو ،الشمال والجنوب نظام بنغيال الرتفاع مياه القاع إلى السطح، من ناحيتي نظم تيارات المياه الدافئة حدت •
هذه اإلنتاجية البيولوجية العالية العديد من مصايد األسماك  وتدعم). اليوم/ ²متر/من الكربون ملغ 1000> (للغاية أولية عالية 

ألنواع الطيور المهددة ، باإلضافة إلى مناطق علف مهمة لألسماك سرء وتفريخ مناطق ويتضمن. والحرفية والترفيهية التجارية
 موعات من الكائناتمج ويتضمن. أحد المعالم المميزة الرئيسية في شمال بنغيال الواقعدياتومي ويشكل الحزام الطيني ال. باالنقراض

 .البكتيريا المرجعة للكبريتاتتعتمد على  على المستوى اإلقليمي، وهيفريدة من نوعها والكسجين ألذات االحتياج المنخفض لقاعية ال

  سوالفي مرتفع -44
إلى ) جنوباً °19,3(نغوال أل ةالقاري حافةال -من ناميبيا  مائلمتد بشكل يخارج الوالية الوطنية، و يقع هذا المعلم برمته: الموقع •

 ).جنوباً °37,4(مرتفع وسط المحيط األطلسي  عندريستان دا كونها مجموعة جزر ت
إلى  ةاألفريقي ةالقاري حافةغرب من الالشرق إلى ال يمتد من الجبال البحرية الهامة التي تشكل جسراًمن سلسلة هو  مرتفع والفيس •

 أهمية خاصةه يكتسي المرجح أن ومن ،من نوعه اًفريداً جيومورفولوجيوهو يمثل معلماً. جنوب مرتفع وسط المحيط األطلسي
ما يشهده مرتفع على الرغم مو. المرتبطة بالجبال البحريةالالطئة واألسماك القاعية  للمجموعات القليلة المناعة من الحيوانات العيانية

 التباين فيبسبب و. مدى المكاني للصيد التجاري يقتصر على منطقة صغيرة نسبياًفإن الصيد في قاع البحار،  والفيس من أنشطة
أعلى  اًبيولوجي اًالمنطقة تدعم تنوع هذه والمياه السطحية، فمن المرجح أن مالقموتتراوح بين المنحدرات  المنطقة، والتي أعماق

 .باالنقراض على الصعيد العالمي الطيور البحرية المهددة في مستوى عالياً من التنوع هذا المعلم عززيو. نسبياً
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  منطقة االلتقاء شبه المدارية -45
مرتفع و حواف مرتفع والفيسبط مع توير جنوباً،° 43-°36إلى  غرباً° 18- °9 يمتد من مضلّعاً متطاوالًالمنطقة تشكل هذه : الموقع •

. جنوباً° 45,5 وتقل عن °31 حدود تصل إلى هذا المعلم إلىعناصر محددة من وتمتد . الغرب ناحية من وسط المحيط األطلسي
 وتُستثنى. مريكا الجنوبيةألالغرب نحو الحافة القارية  امتدادها إلى وتواصل التضاريس األوقيانوغرافية لمنطقة االلتقاء شبه المدارية

 الواقعة في المناطق البحريةوتقع هذه المنطقة بشكل حصري . المنطقة الغربية لهذهنهاية الالوالية الوطنية لتريستان دا كونها من 
مدارية ومن جهة  الجنوب شبه ال من جهة الشمال الدوامات المائية منطقة االلتقاء شبه المدارية وتحد. دود الوالية الوطنيةخارج ح

 .النطاق الحالي للتيار الحول قطبي الجنوبي والذي يقع في أقصى الشمال
وتدعم . الكائنات الحية وهي تعزز تنوعاً كبيراً في ،مالالش ناحية نادرة المغذياتإنتاجية عالية مقارنة مع المياه بالمنطقة  تتميز هذه •

االتحاد الدولي لحفظ  التي أقر والطيور البحرية ،الحوت الحقيقي الجنوبيومثل التونة الجنوبية زرقاء الزعانف،  اًالمنطقة أنواعهذه 
 .باالنقراضبشدة  ، بما في ذلك قطرس تريستان المهددباالنقراضمهددة  بأنهاالطبيعة والموارد الطبيعية 
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  الشمالي المحيط المتجمدأعماق  فيالهامشية والغطاء الجليدي الموسمي  يةمنطقة الجليدال -1
الهامشية في المياه  بالمنطقة الجليدية البحرية والمرتبطة ذات الصلة المياهمعالم أعمدة لجليد السطحي وهذه المنطقة ا تضمنت: الموقع •

على  هامشية الواقعةال يةمنطقة الجليدوتشكل ال. المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية ضمنمتر  500 التي يتجاوز عمقها
ياً من الناحيتين الجغرافية والزمانية، وهي تتغير أيضاً من حيث المساحة والشكل والموقع الكتلة الجليدية الطافية معلماً دينامحافة 

هامشي ال ينطاق الجليدال ويظل. ة من سنة إلى أخرىفي القطب الشمالي التغير الحاصل للكتلة الجليدية الطافية، وذلك بسبب الجغرافي
متر  500 التي تتجاوز أعماقها والمياه الوطنية الوالية حدود خارج واقعةال لمناطقه المناطق مقتصراً على الهذ المتعدد السنوات

 .لحلقة العملالنطاق الجغرافي  ضمن
من ثم، فهي ، وطوال السنةالجليد الجزء األوسط من المحيط المتجمد الشمالي على في الموجودة مناطق واسعة من األحواض تحتوى  •

هذه المنطقة وتمتاز . فصل الصيف خاللالمياه المفتوحة تتخللها فترة تكون فيها  ميةحواف جليدية ومناطق جليدية موس مناطق تشكل
تها ديناميب فوق أعماق المحيط المتجمد الشماليالمياه المفتوحة الموسمية و الجليد الموسمي/وذات الحواف الجليديةجديدة الهامة وال

والتي تنتج من الغطاء الجليدي الموسمي  كل المنطقة الجليدية الهامشية،وتش. على حد سواء من الناحيتين المكانية والزمانية العالية
من نوعه في المناطق الواقعة  اًوفريد معلماً هاماً، )متر 500يتجاوز عممقها (الموجود فوق المياه العميقة للمحيط المتجمد الشمالي 

 التغيراتوتعدل . القطب الشمالي منفي أي مكان آخر  موائل الجليديةهذا النوع من ال وال يوجد. خارج حدود الوالية الوطنية
في الجليد البحري من حجم اإلنتاج األولي وتوقيته ومكانه، سواء داخل الجليد أو في عمود الماء، مع احتمال أن تترتب  الحاصلة

وقد أدرج االتحاد . القطب الشماليوهذه المنطقة مهمة لعدة أنواع مستوطنة في . على ذلك آثار متتالية تطال النظام اإليكولوجي برمته
أو أدرجتها اتفاقية حماية /الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بعض األنواع ذات الصلة بالجليد في قائمة األنواع الحساسة، و

يد الحدية وتشكل منطقة الجل. البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي ضمن األنواع المهددة باالنقراض أو انخفاض العدد
بالنسبة ) االرتياد(ويعد الجليد البحري موئالً هاماً للتكاثر والتحسير والراحة . والممرات مناطق علف هامة لألنواع المرتبطة بالجليد

 .إلى بعض الثدييات البحرية

H H M H H M H 

  الجزء األوسط  من المحيط المتجمد الشمالي المتعدد السنوات فيالجليد  -2
. منطقة الجليد البحري المتعدد السنواتب والمرتبطة ذات الصلة المياهمعالم أعمدة هذه المنطقة الجليد السطحي و تضمنت: الموقع •

ويشير النطاق الجليدي المتعدد السنوات والوارد في . ووصفت هذه المنطقة على أنها معلم دينامي من الناحيتين الجغرافية والزمانية
 .اقعة خارج حدود الوالية الوطنيةالمنطقة الو هذا الوصف إلى

 بسبب تغيرتوقعات تغير الظروف الجليدية وتشير  .الهامة على الصعيدين العالمي واإلقليمي مجموعة من الموائل توفر هذه المنطقة •
 قدة المجاورة خارج حدود الوالية الوطنية وفي المياه الكندي والذي يقع المحيط المتجمد الشماليالجزء األوسط من المناخ إلى أن 

 الفريدة لألنواع ومن ثم فهو يوفر ملجأجميع المناطق األخرى في منطقة القطب الشمالي،  مما تحتفظ بهأطول  لمدة الجليدبيحتفظ 
 حول نحوالت سوف يؤثرو. استمرار فقدان الجليد وذلك في ظل، الحساسة األنواع فيهاالتي تعتمد على الجليد على مستوى العالم ، بما 
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ما قد  المنطقة، مع هذه في الكائنات المنتجة األولية وعلى إنتاجالجليد البحري المتعدد السنوات على تكوين األنواع  ي مستوىتدن
البيئة الغطاء الجليدي، فإن التأثيرات على حيوانات  قلصت وفي حالة. برمته النظام اإليكولوجي علىمتتالية  يترتب على ذلك من آثار

 كبيرا على اعتماداً) Ursus maritimus(الدببة القطبية وتعتمد . على حواف الجليد البحري المتعدد السنوات دالجليدية ستكون أش
. التي تطرأ على مدى الجليد البحري ومدته وسمكه لتغيراتحساسة تجاه ا فهي، على وجه التحديد، البحري، ومن ثمالجليد  موائل

ه خاص أماكن مهمة لكونها تشكل موائل تكاثر للدببة القطبية التي تندرج ضمن المجموعات بوج متعدد السنواتالالجليد وتُعد موائل 
 .جنوب و شمال بحر بوفورتالفرعية من الكائنات التي تعيش 

  فارانجر ورديساحل مورمان وف -3
. النرويجية/رب الحدود البحرية الروسيةالغ منيحدها من الشرق البحر األبيض، وو. تقع هذه المنطقة في بحر بارنتس: الموقع •

 على عمق غير كبير ال يتجاوزكم من الشاطئ  30 التي تمتد في العادة إلى مسافةالمنطقة  هذه مورمانسك الساحلي ويحاذي تيار
 . بوجه عام متر 200

. الكبيرةالقاعية  حيائيةالكتلة األضافة إلى باإل٪ من اإلنتاج السنوي األولي الصافي؛  13-9(  للغايةإنتاجية عالية بتتميز هذه المنطقة  •
الساحل  يضم، في حين )الرمل وأنقليسالكبلين،  مثل سمك( األسماك الغمريةعدة أنواع من  تفريخ من طرفكمنطقة  وهي تستخدم

للطيور كبير ال تنوعال ويعزى .مختلف األنواع زوج إنسال من 50 000ما يزيد عن  –من مستعمرات الطيور البحرية  اًكبير اًعدد
 القادمة للكثير من الطيور البحرية مشتىسواحل شبه جزيرة كوال تشكل و .الشرقية والغربية المناطق تداخل نطاقات توزيع أنواعإلى 

وتستخدم كمنطقة علف الثدييات البحرية،  مجموعاتفي الحفاظ على  وهي تضطلع أيضاً بدور هام. من الجزء الشرقي لبحر بارنتس
 )Phocoena phocoena( الشائع خنزير البحرو عنبرلحيتان ال علفومنطقة  ،)Halichoerus grypus(الرمادية  لفقمةلوتكاثر 

) Megaptera novangliae(الحيتان البيضاء  طرفوتستخدم المياه الساحلية لشبه جزيرة كوال من ). Orcinus orca( والحوت القاتل
كل متكرر أن هذه المنطقة تضم حوتيات أخرى مدرجة في القائمة الحمراء لالتحاد ولوحظ أيضاً بش. علفهجرة ومنطقة للكممر 

 Balaenoptera( والهركول الشمالي، )Megaptera novangliae(، مثل الحيتان الحدباء الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
borealis( ،  منقار الوالدلفين أبيض)Lagenorhynchus albirostris. ( 
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  البحر األبيض -4
بحر  من الناحية األوقيانوغرافية من، وهي قريبة فورونكاباستثناء الجزء الشمالي من  برمته البحر األبيض تضم هذه المنطقة: الموقع •

 .ة دوليةبحري اًطرق تضم غير أنهالالتحاد الروسي،  التابعة المنطقة االقتصادية الخالصة ضمنبالكامل  وتقع المنطقة. بارنتس
بنظام أوقيانوغرافي استثنائي يتسم بتشكل المياه الباردة والعميقة في مضيق أوروبا،  ، الذي يعد أصغر بحارالبحر األبيضيتمتع  •

قاع  حتىعمود الماء  مزجاضطراب عالية و التي تتسبب في حدوثقوية التيارات المد والجزر ب غورلووتتميز منطقة . غورلو
حرارة دون الدرجات  وتبقي على رمته،مأل المناطق العميقة من البحر األبيض بتو ،إلى الجنوب مياه الباردةال وهي تنشر. البحر

 .من انتشار الحيوانات من خارج المنطقة إلى البحراألبيض يحد وتشكل هذه الظروف الخاصة نطاقاً أحيائياً. السنة طوالالصفر 
الطبقات العليا والمناطق  ، في حين تستضيفالقاعيةوالبحرية للكائنات الحية موائل  ةردالبا ياهمملوء بالمالالمناطق العميقة وتوفر 

في بعض و). واألعشاب البحرية الطحالب البنية الضخمةأي ( والنباتات المائية المرئيةالضحلة االحيوانات النموذجية الشمالية 
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، في حين أن عدد اأنواع العوالق النباتية في البحر األبيض يتجاوز نوعاً 460 أنواع الكائنات القاعية المرئيةعدد يتجاوز المناطق، 
وتوفر . وفيرةالسلمون األطلسي ومخزوناتها أسماك ال من األسماك، وطرق هجرة نُويعين متوطنينالبحر األبيض ويأوي . نوعاً 440

 Somateria(لطائر العيدر الشائع  اطق تعشيش منك تستخدمو ،من الطيور المائية نوعاً 17تكاثر لخلجان وجزر البحر األبيض موائل 
molissima . (باعتبارها ، ومن ثم فهي تكتسي أهمية كبيرة شرق المحيط األطلسي وتتداخل هذه المنطقة مع مسار هجرة الطيور في

. نواع الطيور البحريةلعدة أ ةفصل الشتاء مهم تُعد المناطق البحرية الخالية من الجليد والتي تظهر فيو. عبورممر هجرة ومنطقة 
سال والتحسير بالنسبة إلى الفقمة القيثارية نواإل يضم مناطق هامة للعلفالبحر األبيض فإن الثدييات البحرية، بفيما يتعلق و
)Pagophilus groenladicus ( البيضاء ومواقع تزاوج مهمة للغاية للحيتان)Delphinapterus beluga.( 

  )بحر بيتشورا(بحر بارنتس جنوب شرق  -5
. نهر بيتشورا وهي تتأثر بتصريفجنوب شرق بحر بارنتس،  الواقعة المنطقة إلى حد كبير المنطقة الضحلةهذه تغطي : الموقع •

منطقة بالكامل وتقع هذه ال. اً كبحر من البحاررسمي عدم االعتراف بها من بحر بيتشورا على الرغمب وعادة ما تسمى هذه المنطقة
 .لالتحاد الروسي التابعة المياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة ضمن

بنظام جليدي أوقيانوغرافي وهيدرولوجي  باسم بحر بيتشورا، ذي يعرفمن بحر بارنتس، واليتمتع الجزء الجنوبي الشرقي الضحل  •
وانخفاض  بمناخ قاري أشد، بحر بارنتسمناطق  عن بقية تميزهو ي. نتاج القاعياإلعلى  أساساً قوممتميز ي إيكولوجينظام و خاص

نهر بيتشورا  في هذه المنطقة في البيئي األكثر تميزاً ويتمثل المعلم. االرتفاع شواطئ المنخفضةالو ،ضحلةالعماق واألالملوحة، في 
بعض  بروز ويبرر نطقةهذه المفي  ويؤثر تصريفه. في الجزء األوروبي من المحيط المتجمد الشمالي نهر يصبأكبر  وهو ثاني –

بيشورا يحتوى على مجموعات من الكائنات القاعية الغنية والعالية اإلنتاجية والتي ومن المعروف أن بحر . الخصائص البيولوجية
الكتلة ويتجاوز مقدار . صنف 600الحيوانات القاعية أكثر من وتبلغ أعداد . بيتشورا تغذوي كبير ينتقل عبر نهرتدفق  يدعمها

أعلى قيمة  وهي، ²متر/مغ 500، والتي تقع في مضيقي كارا ويوغور شار ،الضحلة منطقة كولغيف اإلجمالية المسجلة في ئيةحيااأل
وتمثل . وحيوانات الفظالقاعية التغذية مثل البط البحري جيدة للحيوانات غذائية قاعدة  هذا الوضع يوفرو. في بحر بارنتس سجلت

مسار هجرة الطيور  يقع بحر بيتشورا في وسطو. المنطقة الملحوظة في هذهبيولوجية ال لخصائصخاصية أخرى من االطيور المائية 
وال تتخذ . موقع توقف رئيسي لغالبية أنواع الطيور المائية خالل المراحل النهائية من هجرتها، وهو يشكل شرق المحيط األطلسي في

التي توجد من الموارد الغذائية الغنية  ولكنها تستفيد بشكل كبير نقطة عبورالمنطقة وغيرها من طيور الماء هذه  معظم الطيور المائية
 نوعاً 130 حوالى فقد امكن مالحظة، وإجماالً. ، والمنطقة الساحلية والسواحل المجاورةالمحمية والخلجانفي المياه البحرية الضحلة 

هجرة  مسارو األطلسي، وهو يوفر موقع علف رئيسي للفظ كموئل رئيسيبحر بيتشورا  ويستخدم. في هذه المنطقةمن الطيور 
المنطقة على مدار  هذه الدببة القطبية فيوتعيش . )الحساسة وفقاً لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية(للحيتان البيضاء 

 Coregonus( القطب الشماليو الوحيد من أسماك سيسكاالوروبي  رصيدباإلضافة إلى ذلك، فإن حوض بحر بيتشورا يدعم الو. العام
autumnalis(، سرء منطقة ك وهو يستخدم أيضاً. سلمون بيتشورا األطلسي لرصيد السمكي من أسماكليشكل منطقة هجرة هامة و

 .سمك القد القطبيرئيسية 
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  نوفايا زيمليا الجزئين الغربي والشمالي من ساحل -6
باستثناء ( 100 ضمن خط تساوي عمقي قدره مابوجه عوالجرف المجاور الساحلي الخاللي  هذه المنطقة النطاقغطي ت: الموقع •

تقع هذه و. من الشاطئ في المنطقة القريبة للغايةالعمق  يتزايدجزيرة نوفايا زيمليا، حيث من شمال  الواقع إلى أقصى الشمالالجزء 
 .تابعين لروسياال المنطقة ضمن البحر اإلقليمي والمنطقة االقتصادية الخالصة

على  ذات إنتاجية عالية حيث تعتمدبحرية  في بحر بارنتس منطقة الواقعة نوفايا زيمليامن  الجزئين الغربي والشماليساحل يشكل  •
 تلتقي في هذه المنطقة كتلتا مياه المحيط األطلسي والمحيط المتجمد الشماليو. هامشيةقطبية متقلبة ومنطقة جليد واجهة منطقة 

 على طوليتغير موقعها ، وعلى حد سواء الملوحةدرجة الحرارة و درجةتدرجات قوية في بالقطبية التي تتميز  الواجهة تشكالنو
الداعمة خرى األ ويتمثل أحد المعالم. نوفايا زيمليا ساحل غرب في كاملنتاجية اإل ومن ثم فهي تفسر تحسنبحر بارنتس،  شرق

أماكن علف لألنواع منطقة ال هذه توفرو. نفسها الموسم في المنطقة طوال، والتي تتحرك امشيةهمنطقة الجليد ال فيعالية النتاجية لإل
) Erignathus barbatus( ةالملتحي باإلضافة إلى توفير مواقع تكاثر للفقمة الشائعة من زعنفيات األقدام وحوتيات بحر بارنتس،

على طول الساحل  ي الواقعالجليد منجرفوال الممرات الشاطئيةام نظومن المفترض أن يشكل ). Phoca hispida(الحلقية الفقمة و
 الفظ خالل فصل الربيع للحيتان البيضاء التي يوجد رصيدها في بحر كارا، وربما لحيوانات هجرةالغربي لنوفايا زيمليا طريق 

في شمال شرق المحيط األطلسي، بما في اإلنتاجية العالية لهذه المنطقة البحرية أكبر مستعمرات الطيور البحرية وتدعم . األطلسي
مناطق الراحة والتحسير لطائر عيدر  الموائل النادرة والمهددة/وتشمل األنواع. لطائر العيدر الشائع مجموعات التناسل الكبيرةذلك 

 عند ²متر/مغ 1000 القاعية في بعض األماكن حيائيةالكتلة األويتجاوز مقدار ) . 2010فلين، لوو سبيرز(ستيلر والبط طويل الذنب 
منطقة ، تستخدم في فصل الشتاءو. حيوانات فظ المحيط األطلسيل تستخدم كموقع علف هام المنطقة من ثم فهذهالساحل الغربي، و

ية لطيور البحرل كمشاتي هامةقبالة الساحل الغربي لنوفايا زيمليا  والممرات الواقعة خالية من الجليدالبحرية ال اطقمنحدية والالجليد ال
 .والدببة القطبية
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  كارا-الشمال الشرقي لبحر بارنتس -7
 وعدة جزر، أرخبيلي فرانز جوزيف وسيفرنايا زيمليا الروسيين الواقعين في أعالي القطب الشمالي المنطقةهذه تغطي : الموقع •

 .والمنطقة االقتصادية الخالصة ،روسية المتاخمةوالمياه اإلقليمية ال ،والبحار الداخلية ،بحرية، والمياه األرخبيلية الداخلية
منطقة النظام الفريد والبكر والهش للمناطق البحرية المتمجدة المياه في أعلى القطب الشمالي، والذي يميز  على مثاالًالمنطقة تُعد هذه  •

العديد من األخاديد  متاخم يتضمنهذه المنطقة أنها تتكون من رصيف أرخبيلي وطرف قاري قياس أعماق  ويظهر. المحيط األطلسي
 نموذجاً للمياه التي تميزالسطحية وتُمثل مياهها . العام طوالعبر المنطقة  حديةمنطقة الجليد ال وتتحرك في المياه العميقة؛الموجودة 

المحلية  الكائناتوتدعم مجموعات مياه المحيط األطلسي التي تتدفق على طول المنحدر القاري  احتوائها على القطب الشمالي، مع
والثدييات البحرية،  ،الطيور البحرية مثل( النموذجيةأنواع القطب الشمالي  فيوفرة عالية بالمنطقة وتتميز . واإلنتاجية البيولوجية
 .عالميالمهددة باالنقراض على المستوى ال لعدة أنواع من الطيور والثدييات البحرية وجود نطاقات أساسية، مع )والالفقاريات القاعية
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  إينيسي-أوب مصب نهر -8
ة لهذين المناطق البحرية الخارجيباإلضافة إلى ، إينيسي وأوب النهرين السيبيريين الكبيرين مصبودلتا  تضم هذه المنطقة: الموقع •

كم من دلتا  1000 ويصل طوله إلى حوالىالقطب الشمالي،  الجزء الروسي من أكبر مصب نهر في ويشكل خليج أوب. النهرين
 .بعد أوب الخلجان ثاني أكبرإينسي  خليجويعد . جنوب وسط بحر كارا في الشمال في فتحة الواقعةأوب إلى ال

الخارجي الذي يحدث في هذه  تدفق القاريويشكل ال. مصبات األنهار في القطب الشمالي اطقأكبر من إينسيأوب و يشكل خليجا •
نظام  تكون إلىوتؤدي المقادير الكبيرة من التصريف النهري الدافئ والطازج . القطبية الشمالية في البحار يسجل تدفق أعظم المنطقة
مرتفعاً، وهو يعزز اإلنتاج األولي في المناطق األمامية ويكون . بحر كارا فيغير مستقر في الطبقة العليا من أكبر جزء ملحي 

النهرية السرء األنواع وتقوم . وطيور الماءوالطيور المائية  النهري شبهرء األسماك ذات السكبيرة من المياه العذبة والمخزونات ال
في الجزء الخارجي من  الثابت الموجودالجليد  يستخدم المصب، في حين عبر النهري بهجرات موسمية شبهواألنواع ذات السرء 
بشكل استثنائي بارتفاع التنوع  من المنطقة وتتميز المنطقة الساحلية. هامة لسمك القد القطبي سرءمنطقة كمنطقة مصب النهر 

"). laidas"إلى التندرا، أو الاليداس  الشواطئ الرملية للموائل المؤقتة منالنظم الساحلية (البيولوجي والتنوع في المناظر الطبيعية 
 .الساخنة البيولوجية بقعالذي معظم ال وهي تشكل المنطقة التي يمكن فيها مالحظة

وسم م خارجالموائل البحرية ب وثيقةالقات ع عولدى معظم هذه األنوا. قة مجموعة متنوعة من أنواع الطيور المائيةالمنطوتدعم هذه 
وبط أسقطور ، )Polysticta stelleri(مثل عيدر ستيلر  باالنقراض على المستوى العالمي أنواعاً مهددة وتشمل هذه األنواع. التكاثر

ها تستفيد في التندرا ولكن تكاثرالتي تهي األنواع ، و)Clangula hyemalis(نب ط طويل الذوالب ،)Melanitta fusca(المخملي 
، للبط البحري، واإلوز، والبجع موائل للتحسير والعلف مصب أيضاًاليوفر و. خارج فترة التكاثرمن المياه الساحلية  استفادة كبيرة 
كموقع  المنطقة أيضاًوتستخدم هذه . واإلوز األسود، وبجع التاندرا، وروبط أسقط، نبوالبط طويل الذ العيدر الملكي،بما في ذلك 

  .االدببة القطبية في الجزء الخارجي منهظهر البيضاء، وت للحيتان علف صيفي هام
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  الخالية من الجليد السيبيرية المنطقة البحرية -9
المناطق البحرية الخالية من الجليد والتي تظهر في الجرف حد من  أقصى وتتوافق معبتيف التقع هذه المنطقة في بحر : الموقع •

وتقع ). على الحدود مع بحر سيبيريا الشرقية(شمال جزر سيبيريا الجديدة  األوسط لبحر البتيف بين شرق تايمير والمنطقة الواقعة
 .المنطقة االقتصادية الخالصة التابعة لالتحاد الروسي برمتها ضمنهذه المنطقة 

درجة عالية من بمياه جزر سيبيريا الجديدة ل والظروف الخاصةبتيف الفي بحر  المناطق البحرية الخالية من الجليديز نظام يتم •
 األبرز سمةوتتمثل ال. الوحيد الذي يمارس فيهاالنشاط البشري  باإلضافة إلى محدودية حركة المالحة التي تمثلطبيعية، الخصائص ال

غير أن ، )Odobenus rosmarus laptevi( اًمتوطن هذا الحيوان في السابق نُويعاً اعتبرقد و. بتيفال فظلهذه المنطقة في حيوانات 
ومع ذلك، فإن فظ ). O. rosmarus divergens(المحيط الهادئ  نُويع انعزاله عن لم تستطع إثباتأحدث الدراسات الجينية الجزيئية 

الهجرات الموسمية  انعدامالمحيط الهادئ بسبب  في المجاورة ف عن المجموعاتمجموعة استثنائية تختلفي الواقع  يشكلبتيف ال
 .المشاتيطويلة وموقع ال
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، وهو مادة غذائية رئيسية لمعظم )Boreogadus saida(القطبي  تعزيز الرصيد السمكي للقدفي  بدور هامهذه المنطقة وتضطلع 
سلسلة من  وتدعم مناطق بحر البتيف الخالية من الجليد. الشماليالقطب  ألعاليفي النظام اإليكولوجي  الضواري الكبيرة
وتستخدم ). Rissa tridactyla( الساقوالنورس أسود  ،)Uria lomvia(المور الغليظ المنقار  يهيمن عليها طائرالمستعمرات التي 

وتحافظ . الربيع فصل ل فترة الهجرة فيعيدر ستيلر، خالطائر  وال سيماالطيور،  من طرف المناطق البحرية الخالية من الجليدهذه 
استقرار وارتفاع أعداد مجموعات الفقمة التي تجذب بدورها الدب القطبي  على أيضاً مناطق بحر البتيف الخالية من الجليدشبكة 

 .الذي يعد مفترسها الرئيسي

  جيرالد الضحلة ودوامة راتمانوف المائية-مناطق ورانجل -10
 ، ثم على طولغرباً 180إلى  دو لونغمضيق لنجل، على طول خط الوسط اروجزر ب المحيطةمن المياه هذه المنطقة تمتد : عالموق •

حد ما شرق  خط العرض الواقع إلى جيرالد، وإلى خندق من يشمل جزءاًإلى جزيرة جيرالد، بما  تراًم 30 خط التساوي العمقي البالغ
هذه المنطقة وتقع  .متر 100في العادة خط التساوي العمقي الذي يبلغ  الحدود الشمالية وتلي .غرباً 173 عندكامين - سيردتسيكيب 

 .لالتحاد الروسيالتابعين ضمن المنطقة االقتصادية الخالصة والبحر اإلقليمي 
رصفة لمعظم األ فاًوخال. في الجزء الروسي من بحر تشوكشي جرفاًجيرالد الضحلة ودوامة راتمانوف المائية -مناطق ورانجلتمثل  •

ها في معظم وتمتلئ المنطقة. كبيرةاسية الال يتأثر بتصريف األنهار األورفإن هذا الجرف في البحار القطبية الروسية،  الموجودة
ويتعرض الجزء الشرقي . في بحر تشوكشي تدورو موجات موسميةعبر مضيق بيرنغ في والتي تمر من بحر بيرنغ،  بالمياه الواردة

إمدادات  تؤدي إلى استقرار الظروف، وتوفر )دوامة راتمانوف المائيةتُعرف باسم ( ومستقرة كبيرة المنطقة لدوامة مائيةمن هذه 
. المجتمعات القاعية الثابتةوتشكل األساس الالزم الستقرار واستمرار سفل، اً أولياً عالياً يتدفق نحو األنتاجإو المغذياتكبيرة من 

جليد  رنجلواحول جزيرة ويتشكل  .بمستواها المرتفع للغاية للحيوانات القاعية التحتية والحيوانات شبه القاعية ةوتتميز الكتلة األحيائي
بين القطب  بسبب التفاعل القائمرنجل واقبالة جزيرة وتتشكل هذه المناطق الخالية من الجليد . ثابت ومناطق بحرية خالية من الجليد

  .بمنأى عن األنشطة البشريةتظل هذه المنطقة إلى حد كبير و. مضادةة السيبيرياألعاصير الالشمالي و
 البيضاء الحيتان باإلضافة إلى، يومياً التي تمر بها لمئات الحيتان مقوسة الرأس وتوفر هذه المنطقة طريق هجرة خالل فصل الربيع

وليس هناك ما يؤكد . الصيف والخريف يخالل فصل التي تهاجر والحيتان الرمادية، المحيط الهادئحيوانات فظ والدببة القطبية، و
معروفة حتى  لم تكنالتي والعديد من األنواع في بحر تشوكشي  تسنى وصفالمنطقة، ومع ذلك، فقد  هذه مستوطنة في وجود أنواع

مجاالً لتجمعات نجل اروالمتاخمة لجزيرة تشكل المناطق البحرية الخالية من الجليد وفي فصل الشتاء، و. في هذه المنطقة اآلن إالّ
الدببة  -والحيوانات التي تفترسها ) Erignathus barbatus(والفقمة الملتحية ) Phoca hispida(كبيرة من حيوانات الفقمة الحلقية 

  .وتياتوالح، لطيور البحرية، وحيوانات الفظل وتستخدم هذه المنطقة كموقع علف). Ursus maritimus(القطبية 

M H H H H H H 

  المياه الساحلية لتشوكوتكا -11
 تشونسكايا( تشمل خليج تشونفي بحر سيبيريا الشرقية، و هذه المنطقة من الطرفين الغربي والشمالي لجزيرة أيون تمتد: الموقع •

تقع ي وه. من الشاطئ النموذجي ميالً 35إلى  ويمتد تقليدياً) غوبا، بالروسيةكوليشيتنسكايا ( وخليج كوليتشين، )غوبا، بالروسية
 ).اإلقليمي والمنطقة االقتصادية الخالصة بحروال نافذ،المياه البحرية الداخلية للم( بالكامل ضمن الوالية الوطنية لالتحاد الروسي
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 شرح المختصرات

. تختلف من الغرب إلى الشرق ومن الجنوب إلى الشمال الجليدية البحرية ولكن الظروف لفترة تتجاوز العام، هذه المياهيغطي الجليد  •
 خليجويأوي . إنتاجه األولي السطحي وتدفق الكربون إلى قاع البحر بارتفاعجرف سيبيريا  عن بحاربحر تشوكشي الساحلي ويختلف 

مع  مقارنةفي المناطق الساحلية  كبيراإلنتاجية بشكل من ، مما يزيد الطحالب البنية الضخمةوبحيرات أخرى مجتمعات  ومنافذ تشون
وتتسم . المنافذالقاعية في المناطق الساحلية عالية في الخلجان المحمية و حيائيةالكتلة األتكون و. بحار جرف سيبيريا مناطقمعظم 
 بلح البحرأحواض و والطحالب البنية الضخمة،، الفوقسيات، أي مجتمعات مجتمعات الكائنات الحية بالندرة على وجه التحديدبعض 

 .كثر دفئااألالهولوسين حقبة من ظروف  تشكل بقايا، والتي تشونعلى طول الشاطئ الشرقي لخليج  التي توجد
للعديد من  كمناطق راحة وتحسير وتعشيشعلى طول الساحل  المنتشرة محدد، والمستنقعاتال االخلجان الضحلة، مع نظامهوتُستخدم 

 تشكل معظمصل الشتاء، في فو. البطريقياتو ،)Clangula hyemalis(نب والبط طويل الذ فيها طيور العيدر،الطيور المائية، بما 
والفقمة الملتحية ) Phoca hispida(مجاالً لتجمعات كبيرة من حيوانات الفقمة الحلقية شبه جزيرة تشوكوتكا لالمنطقة الساحلية 

)Erignathus barbatus ( الدببة القطبية  -والحيوانات التي تفترسها)Ursus maritimus .(كطريق  المنطقة أيضاً وتُستخدم هذه
 Balaena( والحيتان مقوسة الرأستشوكشي -كاليفورنيا مجموعاتمن ) Eschrichtius robustus( للحيتان الرماديةة هجر

mysticetus.( 
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  وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في شمال غرب المحيط األطلسي - 6لجدول ا
  .)UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4، تذييل المرفق الرابع لتقرير حلقة العمل اإلقليمية لشمال غرب المحيط األطلسي لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا اصيل فيترد التف(

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 اتشرح المختصر

  منطقة بحر البرادور ذات الحمل الحراري العميق -1
من  تُعين حدود هذه المنطقةلم و. العميق في بحر البرادور يحوض المحيطللالمركزية  الدوامة المائيةتقع هذه المنطقة في : الموقع •

 .انوغرافية الفيزيائيةها األوقيلخصائص وفقاًوعوضاً عن ذلك، فقد وصفت بشكل دينامي خالل اإلحداثيات الجغرافية؛ 
في شمال غرب المحيط  الموجود الموقع الوحيد ويعد. دوران المحيطاتل العالمي بحر البرادور أحد المكونات الرئيسية للنظاميشكل  •

اري، في عملية الحمل الحرو. المحيط السحيقلتبادل المياه السطحية مع  الشتوي العميق الحراري والذي يستخدم فيه الحملاألطلسي 
 أيضاً هذه المنطقة وتوفر. مكونات مياه البحر، مثل ثاني أكسيد الكربون واألكسجين والكربون العضوي، من السطح إلى العمقتُنقل 

بذور  تشكل األنواع الرئيسية التي هو من، وCalanus finmarchicus للعالق الحيواني في المياه المتوسطة العمق مأوى إشتاء
في  أخرىمن سنة إلى  ويؤدي التغير. اتالمصب الواقعة عندابرادور والمناطق  جرف على الموجودة يوانيةالعوالق الح مجموعات

فإن االحترار  ومع ذلك،. الحراري الحمل سنوية قوية في شدة ومدى غيراتالتفاعل بين الغالف الجوي والمحيطات والجليد إلى ت
. ضعف الحمل الحراري الكلي عامالً رئيسياً يتسببب فيعلى المدى الطويل،  ل،المستمر وتجديد المياه السطحية شبه القطبية قد يشك

في شمال غرب  السائدة من خالل النظم اإليكولوجية سينتشر كبير ر إيكولوجيتغيفإن من المتوقع أن تتعرض هذه المنطقة ل، من ثمو
 .المحيط األطلسي
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  بحر البرادورمنطقة علف الطيور البحرية في جنوب  -2
موائل الطيور البحرية وتمتد . إلى الشمال الشرقي من نيوفاوندالندوبحر البرادور، من منطقة في الجزء الجنوبي ال هذه تقع: الموقع •

غير أن المنطقة التي وصفت بأنها ، تاخمةوالمياه السطحية الم التابعة لكندا المنطقة االقتصادية الخالصة ضمنتحديدها  جرىالتي 
 يستخدمهاتختلف المناطق المحددة التي  وقد. اليمية وفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً تقتصر على المنطقةتست
 .دينامية في طبيعتهاالمنطقة ، ومن ثم فهذه وسنوياً أنواع الطيور البحرية موسمياً نوع من كل

 40 حوالىمن الفقاريات البحرية، بما في ذلك  أعداداً هامة على الصعيد العالميدور قبالة نيوفاوندالند والبرا الموجودة المياهتدعم  •
، على باعتبارهبحر البرادورالجزء الجنوبي من أهمية التي أجريت مؤخراً تتبع االمن دراسات  وأبرز عدد. مليون طائر بحري سنوياً

 Uria(المور الغليظ المنقار  ، وطائر)Rissa tridactyla(الساق فيها النورس أسود للطيور البحرية، بما  موئل علف ،تحديدوجه ال
lomvia( وموئل تكاثر لطائر نوء ليتش ،)Oceanodroma leucorhoa .( في الجنوب  أورفان الواقعحوض  في هذه الموائلوتمتد

دعم هذه الطيور البحرية التي توائل في حين أن المو. تاخمةوالمياه الساحلية الم والمنحدر القاريينتغطي الجرف و، شماالً °56إلى 
 تناولهذا الوصف يفإن المنطقة االقتصادية الخالصة الكندية والمنطقة المتاخمة الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، ضمن تمتد 

المذكورة والتي  حريةالطيور الب الثالثة من نواعلألاألساسية  العلف والمشاتي، حيث تتقاطع مناطق يميةداخل المنطقة ال الواقعجزء ال
 .مجموعة 20تمثل 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 اتشرح المختصر

  كدية أورفان -3
متر من  1800 تقل عنرتفع إلى أعماق هي ت، وفليميشب يإلى الشمال من ك ،في شمال المحيط األطلسي تقع هذه المنطقة: الموقع •

كدية الحدود حول  ورسمت. للجنوب الشرقي خماًيضم جبالً بحرياً محدداً ومتا وتشكل كدية أورفان معلماً غير منتظم الشكل. السطح
يمتد منحنى م إلى الشرق، و 4000 يمتد منحنى التساوي العمقي البالغو. لتتضمن كال المعلمينوالجبل البحري الصغير أورفان 

 ساوي البالغينمنحنيي الت بين الحدود تصل ،إلى الجنوب الشرقيو. م إلى الجنوب والشمال الغربي 3000 التساوي العمقي البالغ
 2750 البالغ(يتبع منحنى التساوي العمقي إلى الغرب، و. من المعلم األخير متر لتشمل معلماً صغيراً بالقرب 4000و ترم 3000

 .في الشمال والجنوب ترم 3000 الخطوط الكنتورية البالغة بين لتحديد منحدر كدية أورفان من) متراً تقريباً
من قاع البحر من الرواسب الرخوة  معقدة بشكل استثنائي، وهي تبرز  تحتية صلبة وموائلطبقة  تذا جزيرة توفر كدية أورفان •

تجمعات الحيوانية الالمستوطنة و مجموعاتإلى دعم ال، بسبب عزلتها، الجبال البحريةتميل هذه و. أورفانحوض ل المجاورة العميقة
فهي أعمق بكثير ويبدو أنها تحتوي على لمنحدرات القارية المتاخمة، من ا قرب كدية أورفانعلى الرغم من و. فريدة من نوعهاال

يات هشة ومعمرة على كدية أورفان خالل المسوحات التي أجريت باستخدام وإسفنج ياتمرجان أمكن مالحظةوقد . حيوانات مميزة
و يوفر آلية الستبقاء اليرقات على هذا وقد تسنى تحديد دوران من دورانات مخروط تايلور، وه. الفيديو وآالت التصوير تحت الماء

 .المعلم
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  كيب فليميش والمصطبة الكبرى اتمنحدر -4
وراء حدود المنطقة االقتصادية الخالصة  تمتد إلى ماو ترم 2 500و ترم 600 بين المنحنيين العمقيينالمنطقة  تقع هذه: الموقع •

 .الكندية
التي  اإليكولوجية البحرية الهشة للنظم المؤشرةنيوفاوندالند معظم تجمعات األنواع للكبرى كيب فليميش والمصطبة ا اتمنحدرتضم  •

هذه المنطقة  تتضمنو. شمال غرب المحيط األطلسيفي  األسماك لمنظمة مصايد للمنطقة التنظيمية في المياه الدولية جرى تحديدها
العناصر  ، باإلضافة إلى أحدواإلسفنج في المنطقة التنظيمية المرجانية لحما ة التي أقرتها هذه المنظمةالحالي اإلغالقاتكل  أيضاً

على القائمة  عدد من األنواع المهددة والمدرجة ئلمو أيضاً وهي تشكل. سمك هلبوت غرينالند في المياه الدولية لمناطق صيدالمكونة 
التي اعتبرت من المناطق التي تستوفي منطقة ه الهذاألنواع البحرية داخل حدود لوحظ وجود تنوع بيولوجي عال من و. الحمراء

 .معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً
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  مخاضة الجنوب الشرقي والمناطق المجاورة على طرف المصطبة الكبرى -5
ميل  200منطقة من وتمتد هذه ال. الندجنوب شرق نيوفاوند برى فيالك مصطبةمنطقة في الجزء الجنوبي من الهذه التقع : الموقع •

 .متر 100 خط كنتور إلى) المنطقة االقتصادية الخالصة الكندية( بحري
 إيكولوجي يتميز بإنتاجه العالي،نظام  يه") الكبرى المصطبة طرف"المشار إليها باسم ( مخاضة الجنوب الشرقي والمناطق المجاورة •

 ضحالً موئالً رملياً بقايا شاطئ قديم يوفر وتمثل مخاضة الجنوب الشرقي. اة البحريةللحيشبكة دينامية  لعدة قرون وقد ظل يدعم
سمك فالوندر األصفر ل أيضاً موقع تفريخمنطقة وتدعم هذه ال. ويضم موقع سرء بحري فريد من نوعه لسمك الكبلين نسبياً اًودافئ

التي أدرجها ( وسمك ذئب البحر المخطط المستنفد، األطلسي القد وسمك، المستنفد سمك موسى األمريكيل مواقع سرءالذيل، وكذلك 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 اتشرح المختصر

في هذه المنطقة على مجموعات فريدة  أيضاًعثر و ).القانون الكندي المتعلق باألنواع المعرضة للخطر كأنواع تحظى بانشغال خاص
 لعدد من طقة علف هامةمنوفرة العلف السمكي، ، بسبب "الطرف"ويشكل . ر الوتديبلح البحر األزرق والمحا من نوعها من

طير األنواع التي ت هاأعداد كبيرة من الطيور البحرية، بما في وتتردد عليه، حيتان الزعنفيةالحيتان الحدباء وال بما فيها الحوتيات،
موسم  خارجالمنطقة  هذه في لحصول على العلففي جنوب المحيط األطلسي لكم من مواقع تكاثرها  15 000لمسافة تزيد عن 

 .اثرالتك

  نيوإنغالند وكورنر رايزالجبال البحرية ل -6
ونظراً . كورنز رايزالند وغنيو إنل السلسلتين الجبليتين البحريتين كل سلسلة من فيبحرية محددة  منطقة جباالًتتضمن هذه ال: الموقع •

. لهاتين السلسلتينمضلعات منفصلة  ذه المنطقة تشملفإن ه، )كم 300(التي تفصل هاتين السلسلتين الجبليتين كبيرة ال إلى المسافة
المنطقة الموصوفة هنا ، غير أن للواليات المتحدة األمريكية التابعة نغالند البحرية إلى المنطقة االقتصادية الخالصةوتمتد جبال نيوإ

 .خارج حدود الوالية الوطنية تقع برمتها
من قاع بشكل استثنائي، وهي تبرز  موائل معقدةو تتميز بطبقة تحتية صلبة نادرة هي جزرنيوإنغالند وكورنر رايز الجبال البحرية ل •

، بسبب عزلتها، الجبال البحريةتميل هذه و. متر من السطح 200إلى المياه الضحلة، وترتفع في إحدى الحاالت إلى أقل من البحر 
نيوإنغالند وكورنر رايز ل كلتا السلسلتين الجبليتين وتأوي. فريدة من نوعهاالتجمعات الحيوانية الالمستوطنة و مجموعاتإلى دعم ال

 عالياً للغاية مقارنة فيها التنوع القاعيويكون . بما في ذلك العديد من األنواع المستوطنةمجتمعات مرجانية واسفنجية معقدة، 
حتى ) السطح عنمتر  2000من  كثرأبعد بالتي ت(عمق األ والقمممنحدرات الجبال البحرية  وال تزال. المناطق السحيقة المحيطة بهاب

 .في الصيد التجاريبعض الجبال البحرية الضحلة  استغالل تأثيرات مباشرة لألنشطة البشرية، على الرغم من بمنأى عن أية اآلن
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  الحرارية المائية الفوهات -7
شماالً   °30,125ت الحرارية المائية في لوست سيتي عند من الفوها -منتصف المحيط األطلسي مرتفع تتبع هذه المنطقة: الموقع •

خارج حدود الوالية  ويقع هذا المعلم برمته .غرباً °44,95شماالً و °23,3683غرباً إلى فوهات سنايك بيت عند  °42,1183و
 .الوطنية

تميز تو المحيطة بها، أعماق البحار درجات حرارةمن  درجات حرارة أكثر دفئاً تسودهاالحرارية المائية هي موائل فريدة  وهاتالف •
 يعيش في درجة عالية منهذه البيئات القاسية، ويمكن أن  مععدد قليل من األنواع المستوطنة  وقد تكيف. كيمياء غنية بالكبريتب
هي وست سيتي، من الفوهات الحرارية المائية في لو منتصف المحيط األطلسي مرتفع وتتبع هذه المنطقة. حيائيةكثافة والكتلة األال

ويعتقد أن الموقع الحراري المائي للوست سيتي ينشط منذ ما . أتالنتيك جيوترافيرسي-تضم الموقعين النشطين بروكن سبور وترانس
 .فوهته وارتفاع قلويتهدرجة حرارة  نظراً إلى انخفاض خصائص فريدة من نوعهاب سنة، وهو يتمتع 30 000يزيد عن 
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  وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في البحر األبيض المتوسط - 7الجدول 
  )UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4، تذييل المرفق الرابع لتقرير حلقة العمل اإلقليمية لمنطقة البحر األبيض المتوسط لتيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ترد التفاصيل في(

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 الموقع ووصف موجز للمناطق

لالطالع على  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 شرح المختصرات

  البحر األدرياتي شمال -1
التساوي خط  إجماالً المنطقة ويحد هذه. قبالة سواحل إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا يقع حوض البحر األدرياتي،شمال جزء من : الموقع •

منطقة ال هذه وتقع. إيلوفيكوجزيرة ) كونيرو(بين أنكونا  الرابطمستقيم الخط الفوق الواقع  نطاقتشمل الهي ، وأمتار 9 العمقي البالغ
 .نهر بو بمساربشدة  هي تتأثرو تراًم 35 هاعمق ، ويبلغ متوسطفي الجزء الشمالي من حوض البحر األدرياتي

 ونتوءات صخرية فريدة من نوعها تسمى وطبقات سفلية صلبة،مروج أعشاب البحرية، وملية متنقلة، ر اًقيعان تتضمن هذه المنطقة •
 ات كبيرة للغاية منهي تستضيف مجموعو. باالنقراض لعدة أنواع مهددة ةالمنطقة مهموهذه ". tegnue" تاغنوو" trezze" تريزي

للسالحف  البحر األبيض المتوسط  أحد أهم مواقع العلف فيوسط، وهي في البحر األبيض المت) Tursiops truncatus( الدلفين الكبير
، )Prionace glauca(القرش األزرق أسماك ( القليلة المناعة األنواع لعدد منموقع تفريخ و) Caretta caretta(ضخمة الرأس 

 بتنوع شديد تميز هذه المنطقةتو ).وغيرها، )Engraulis encrasicolus(ة فاألنشوو، )Carcharinus plumbeus(الرملي والقرش 
أكثر  وهي تشكل أيضاً إحدى. سواحلها الشرقيةإلى الغربي  ئهالعوامل البيئية من جزل الهامبسبب التدرج  يميةالموائل القاعية وال في

 .المناطق إنتاجية في البحر األبيض المتوسط
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  بومو/حفرة جابوكا -2
 أميال 4,5 وتمتد المنطقة إلى مسافة. متراً 270تبلغ أعماقها القصوى جاورة، تم متميزة ثة منخفضاتالمنطقة ثالتضم هذه : الموقع •

 في وسط) أو بوما(وحفرة جاكوبا  جاورةمتالمنطقة التي تشمل منخفضات وتقع هذه . متر 200 خط التساوي العمقي البالغ من ةبحري
 .اًمتر 260-200 ويبلغ عمقها األقصى ما بينالبحر األدرياتي 

النازلي  وال سيما سمك، حساس وحيوي للعديد من الموارد القاعية في البحر األدرياتي تشكل هذه المنطقة موقع سرء وتفريخ •
، )Nephrops norvegicus( يجراد البحر النرويج مجموعاتأكبر  وتستضيف هذه المنطقة). Merluccius merluccius(األوروبي 

، فهي منطقة إلى البيانات العلمية المتاحة استناداًو .متر 200ك بوجه خاص في األعماق التي تزيد عن وهي مهمة لصغار هذه األسما
األنواع المستوطنة هو من ، و)Mobula mobular( من شيطان البحر المتوسطي العمالقأنها منطقة عالية الكثافة  عالية الكثافة من

المدرجة و، المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسطب المتعلق برتوكولمن ال المرفق الثانيالمدرجة في 
بيئة مواتية ك وقد تستخدم هذه الحفرة. لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةمهددة باالنقراض على القائمة الحمراء كأنواع 

واللذين يعدان من األنواع المهددة ، )Lamna nasus(وسمك البربيغل  سمك القرش النهم الولودلالحياة الرئيسية  دورةلبعض مراحل 
 المتعلق برتوكولمن ال ، وكالهما مدرج في المرفق الثاني)2007االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، (باالنقراض  بشدة

عدة أنواع من فهناك ألنواع القاعية، يتعلق باوفيما . المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسطب
 ).ومرجان شقائق البحر المرجان الحجري(المرجانيات التي يمكن العثور عليها في هذه المنطقة 
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  مضيق البحر األيوني في جنوب البحر األدرياتي -3
هي و. درياتي وفي الجزء الشمالي من البحر األيونيحوض البحر األ جنوب في وسط الجزء الجنوبي من تقع هذه المنطقة: الموقع •

 شبه جزيرةسازاني وجزيرة (منطقة ساحلية في ألبانيا  وتضم ،الجزء العميق من البحر األدرياتي على الجانب الغربي تتضمن
في وسط الجزء  نطقةوتقع هذه الم. سانتا ماريا دي لوكا بالقرب من الواقعة المنحدرات أيضاً وتغطي هذه المنطقة). كارابوروني
 .البحر األيونيشمال حوض البحر األدرياتي وجنوب الجنوبي من 

تبادل  ويحدث. ترم 1500إلى  ترم 200ما بين  أعماقهاأقصى  تتراوحالعالية و ملوحتهاالشديدة و بمنحدراتها تتميز هذه المنطقة •
موائل هامة  وتتضمن هذه المنطقة. متر 800 عمق عتبتهاوالتي يبلغ المياه مع البحر األبيض المتوسط من خالل قناة أوترانتو، 

المناطق المتمتعة ب المتعلق توكولوبرمن ال المرفق الثاني هو نوع مدرج في، و)Ziphius cavirostris( أبو منقاركوفييه  لحوت
من  مجموعات كبيرةوتحتوي على في إطار اتفاقية برشلونة، ، المتوسط األبيض بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر

 Stenella(مخطط الالدلفين و، )Mobula mobular( شيطان البحر المتوسطي العمالقالحيوانات الضخمة األخرى مثل 
coeruleoalba( ،المتوسط  األبيض البحر الراهب في فقمةو)Monachus monachus(،  والسلحفاة ضخمة الرأس)Caretta 

caretta( ،المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحرب المتعلق توكولوبرمن ال ثانيالمرفق ال وجميعها مدرج في 
هي ، والمياه العميقةوتجمعات االسفنج في  المياه الباردة والعميقة،أحياء القاع المجتمعات المرجانية في  تشملو. المتوسط األبيض

سمك القرش والتونة وسمك أبو سيف وتُعد . العضوية للموادلتدوير الغذائي في إعادة ا تساهمتمثل خزانات هامة للتنوع البيولوجي و
 .من األنواع الشائعة في هذه المنطقة
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  النظم اإليكولوجية اليمية في شمال غرب البحر األبيض المتوسط -6
 .وجزء من البحر التيراني ليونج ليغوريا، بما في ذلك خلي إلى بحرجزر البليار جنوب من  تمتد هذه المنطقة: الموقع •
 استضافة مستويات استثنائية نسبياً تتيح لهاالتي  وقيانوغرافيةمجموعة من الخصائص الجيومورفولوجية واألبالمنطقة  هذه تتميز •

 عليه إنتاجيتها األساس الذي تقومالمنطقة  هذه فيوتشكل أوقيانوغرافيا الكتل المائية الموجودة . المتنوعةمن األنواع وأعداد وفيرة 
 األسماك الغمريةيمثل غرب البحر األبيض المتوسط بالنسبة لبعض مجموعات و. االستثنائيةوأهميتها البيولوجية واإليكولوجية 

ضخمة الرأس  حفالسال(السالحف البحرية  وتتوزع. علفالتونة، منطقة مهمة للتكاثر والبالتونة واألنواع الشبيهة  فيهاالكبيرة، بما 
من شرق ووسط البحر المتوسط في  القادمة ضخمة الرأس حفمن المحيط األطلسي وكذلك السالالقادمة ) حف جلدية الظهرالسالو

وتضم . مجموعات هذين النوعين من السالحفوتمثل جزر البليار منطقة اتصال بين . الجزء الشمالي من الجزيرة والبحر الكاتالوني
 .ونورس أودوين يالبليار مجموعات كبيرة مستوطنة من طيور جلف الماءوتتضمن لمهمة للطيور، المناطق ا منطقة من 63 المنطقة أيضاً

       

  النظم اإليكولوجية القاعية في شمال غرب البحر األبيض المتوسط -7
مساحة تغطي هي ، وترم 2 500 ىحوال هامدى عمقويبلغ . سبانياإفرنسا ووموناكو، ومنطقة قبالة سواحل إيطاليا، ال تقع هذه: الموقع •

 .²كم 196 000قدرها 
الجيومورفولوجيا والنظم اإليكولوجية التي و، األوقيانوغرافيةظروف الالحوض الغربي من حيث ائص خص كالً منالمنطقة تمثل هذه  •

، اًومنحدر اً،، وجرفالقاعية عالممن الم متنوعة وعريضةمجموعة وتستضيف هذه المنطقة، التي تضم . تغذوية وحيدةوي شبكات أت
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 هاماً يتميز اًبيولوجي اً، وتنوعاللجية المنطقة المدية وحتى المنطقة من الحفظ بدءاً في مجال من الموائل ذات األهمية اًفريدتنوعاً 
 .مرونةبقلة المناعة وتتسم بانخفاض مستوى المعظم هذه األنواع والموائل وتتصف ). ااألنواع التي تعدل بيئته( باألنواع المهندسة

  قناة صقلية -8
، ومالطا، )يطالياإ(مبيدوزا أجزر بيالجي وو، )إيطاليا(بانتيليريا تقع قناة صقلية بين جزيرة صقلية وتونس، حيث  تمتد: الموقع •

 ).مالطا(غوزو وكومينو وجزيرتا 
وفي الجزء األوسع نطاقاً . المتوسط األبيض البحر قشرو غرب حوضي لكتل المائية والكائنات الحية بينل تبادالً تشهد هذه المنطقة •

ساخنة  بقعة هذه المنطقة تعتبرو، محدودة نسبياً نطقةفي م بشكل مكاني إيكولوجية وبيولوجية هامةمكونات من هذه القناة، تتعايش 
 تاللي ذلك ، بما فجبال بحرية ومرجانيات أعماق البحار وتوجد بالقرب من صقلية. للتنوع البيولوجي في البحر األبيض المتوسط

 وتؤدي الظروف األوقيانوسية. قيمة لعدد من األنواع األخرى التي توفر موائل الحساسةاألنواع  المرجانيات البيضاء، وهي منمن 
من قناة صقلية منطقة األسماك ، مما يجعل  سرءاإلنتاجية وتوفير ظروف جيدة ل ارتفاع مستوىإلى  والسائدة في هذه المنطقةالمعقدة 

، فةسمك أبو سيف، واألنشوولعدد من أنواع األسماك ذات األهمية التجارية، بما في ذلك أسماك التونة الزرقاء الزعانف،  سرء هامة
لسمك القرش األبيض المهدد تشكل موقع تفريخ هام المنطقة  أيضاً أن هذه ويعتقد. عدد من أنواع األسماك القاعيةباإلضافة إلى 

 .باالنقراض  آخر موئل هام لسمك الشفنين المالطي المهدد بشدةقناة صقلية  وتعتبر. باالنقراض
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  خليج قابس -9
المنطقة التي ) 1: (هي ثالث وحدات جيومورفولوجية كبيرة تمثلهكم، و 626 بساحل خطي يمتد إلى مسافةخليج قابس يتميز : الموقع •

واألراضي  ،والكثبان الرملية ،والبحيرات والشواطئ، ،)حات ملحيةمسط(السباخ (تنوع كبير من التشكيالت الساحلية  تحتوي على
 التي يحدهاالمنطقة البحرية ) 2(؛ )من نوعها النباتات الفريدة ومجموعات ،الواحات والوديان(والنظم اإليكولوجية الساحلية ) الرطبة
مجموعة  وهي تضم. متراً من الشرق 50 لبالغمنحنى التساوي العمقي ا، ومن الجنوب الحدود مع ليبياوالشمال،  قبودية منرأس 

في المائة من  33 وهي تمثلمنطقة خليج  قابس، ) 3. (كنيسقرقنة وومتنوعة من النظم اإليكولوجية الجزرية، وأهمها جزر جربة 
 .الساحل التونسي

أحد  خليج قابسويشكل . لمستنقعاتطينية، أو حتى بسواحل من ا/بسواحل رملية منخفضة، أو رمليةيتميز الخط الساحلي لخليج قابس  •
تعتبر المجموعة األحيائية لهذا الخليج من أعشاب البوزيدونيا المتوسطية و ،البحر األبيض المتوسط في مناطق التفريخ والحضانة

)Posidonia oceanica (وأهمية في اإليكولوجي البحري األكثر تميزا  النظاماألعشاب البحرية  وتشكل هذه. العالم أكبر مجموعة في
في منطقة البحر األبيض  المروج في خليج قابس أكبر المنتشرة مروج األعشاب البحريةوتُعد . هي مهددة بطرق عدةخليج قابس و

ويشكل . تمثيالً لها في هذه المنطقةاألعشاب البحرية في البحر األبيض المتوسط بمعظم المجتمعات القاعية المرتبطة وتجد . المتوسط
ويعد . حيث ينعدم وجودها في بقية أجزائهفريدة من نوعها في البحر األبيض المتوسط  ظاهرةوالجزر في خليج قابس  ارتفاع المد

التي عدد األنواع وبلغ . وحيوانات متنوعة من نوعه نوع بيولوجي فريدوجود ت، مع اًاستثنائي للمنطقة الساحلية البينيةالعمودي  النطاق
تحديدها في منطقة البحر  جرىفي المائة من جميع األنواع التي  14,8وهو ما يمثل نوعا،  1 658جردها في خليج قابس تسنى 

المحدد في المائة من التنوع  68 بتمثيل مرتفع للغاية حيث أن هذا الخليخ يتضمن حوالىالالفقاريات وتتميز . األبيض المتوسط
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 فهي تعتبر مختبراً حياً، التي تتميز بها هذه المنطقة المناخية الخاصةوالجغرافية -ونظراً للسمات البيولوجية والبيولوجية. الموجود
 .تغير المناخ في مناطق أخرى من البحر المتوسط في المستقبلل الممكنة تأثيراتالعواقب واللمراقبة 

  خليج سيرت -10
التي تستضيف وبين مصراتة وبنغازي،  الواقعة يةوتشمل المنطقة البحر ،كم من السواحل 750 ىالمنطقة حوال هذه تضم: الموقع •

 .المتوسط األبيض ساحل البحر الواقعة في أقصى الجنوب علىالشواطئ الرملية 
الوالية الوطنية  ضمن ويقع برمتهالمتوسط،  األبيض الساحل الجنوبي للبحر للغاية علىخليج سرت منطقة طبيعية كبيرة يشكل  •

مثل السالحف ضخمة الرأس  ،العديد من األنواع المهددة باالنقراض ة موائل ساحلية ممتازة لتكاثروتوفر خصائصه الطبيعي. الليبيبة
المنطقة أهمية كبيرة لمراحل حياة وتكتسي هذه ). Sterna bengalensis emigrata( والخرشنة البنغالية) Caretta caretta(الرأس 

من أنواع األسماك  كثيروال) Thunnus thynnus(التونة الزرقاء الزعانف ، مثل األنواع الغمريةأعداد كبيرة من  وحفظ وإنتاجية
وتتضمن . اتفاقية برشلونة المرفق الثاني من باالنقراض في إطار األسماك المدرجة كأنواع مهددة، بما في ذلك العديد من الغضروفية

 .عانفالزرقاء الز للتونةستة هذه المنطقة أحد مواقع السرء ال
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  مروحة دلتا النيل -11
قبالة دلتا النيل وشبه  القاريين الواقعين والمنحدر رصيفمنطقة الال هذه ، وتشملشرق البحر األبيض المتوسطتقع في جنوب : الموقع •

 .جزيرة سيناء
الجيولوجية  هاخصائصفي شرق البحر األبيض المتوسط من الواقعة دلتا النيل لمروحة همية اإليكولوجية والبيولوجية تنبع األ •

والخصائص  الفيزيائية والبيولوجية خصائص األوقيانوغرافيةوالترسب طمي النيل، ( التي تتميز بها هذه المنطقة والظواهر الطبيعية
أخدود (نشطة للغاية، واألخاديد ال، بما في ذلك التسربات الباردة هامةجيومورفولوجية  أيضاً في هذه المنطقة معالموتقع . )المناخية

 ولكن، العميقة في هذه المنطقة بندرتهاالموائل القاعية ب وتتسم المعارف المتعلقة. قاري رصيفو ،مروحة، وجرفو، ) اإلسكندرية
الكيميائية التكافلية للهيدروكربونات الغازية الموجودة المجتمعات بموائل فريدة من نوعها تتعلق  ن المنطقة تتضمنمن المعروف أ

باإلضافة إلى و. المتعددة األشواك الديدان تتألف من الرخويات المتوطنة وأنواع اً لنظم إيكولوجية حساسةطنمو وهي تشكل. بداخلها
 مؤشر التنوع البيولوجي فيويرتفع . المنطقة هذه أعماق البحار موجودة في مرجانياتمجتمعات  فإن من المتوقع أيضاً وجودذلك، 

غمرية األسماك ال مجتمعات من تشكل موطناً لعناصر رئيسيةالمنطقة  أن هذه حيث )50من أصل  38( بشكل كبيرالمنطقة  هذه
الزرقاء الزعانف؛ وعالوة على  أهمية كبيرة مثلها في ذلك مثل مصايد التونةالصغيرة  غمريةمصايد األسماك الوتكتسي . والقاعية

 وباإلضافة إلى. األبيض المتوسطفي البحر ء الزعانف ، فإن مروحة دلتا النيل تعتبر إحدى مواقع السرء القليلة للتونة الزرقاذلك
الجزء الرصيفي منها، وهو في  لعلففي مناطق ا إلى التجمعوالسالحف البحرية  يميةاألنواع ال ، فإن إنتاجية هذه المنطقة تدفعذلك

 .مناطق تكاثر للطيورك ستخدم أيضاًي الجزء الذي

H M H H M M M 

  المتوسطأخاديد شرق البحر األبيض  -12
 وتشكل أخاديد شرق البحر األبيض المتوسط. اللبناني والسوري ينعلى طول الساحل أخاديد شرق البحر األبيض المتوسطقع ت: الموقع •

 بيولوجية أهميةتكتسي هذه األخاديد لمياه العذبة، ول مغمورةوينابيع  ،حرارية مائية من فوهات يتكون من أخاديد عميقة، وكذلك نظاماً
M H H H H H H 
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لالطالع على  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
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، )Opisthobranch(مواقع تشكيالت بزاق البحر أكبر  إحدىالمناطق الساحلية في شرق البحر األبيض المتوسط تستضيف و. خاصة
مما يتيح استخدامها كمأوى وموقع سرء للعديد من األنواع المهمة على درجات الحرارة في فصل الشتاء، ألمياهها تتعرض و

المهددة باالنقراض /كأنواع حساسةكثير منها مدرج الو( العظمياتبحرية والزواحف وغضروفية والثدييات الال بيولوجياً من األسماك
 ).لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةعلى القائمة الحمراء 

 

  الجزء الشمالي الشرقي من شرق البحر األبيض المتوسط -13
 .، بين اليونان وتركيا وقبرص وسوريارقي من شرق البحر األبيض المتوسطتقع هذه المنطقة في الجزء الشمالي الش: الموقع •
مهددة ألنواع ، و)Thunnus thynnus(الزرقاء الزعانف  للتونة تتضمن مواقع سرء وهي. بيولوجية هامة معالمالمنطقة هذه  ضمت •

البحر  الراهب في وفقمة ،)Chelonia mydas(والسالحف الخضراء  ،)Caretta caretta(ضخمة الرأس  السالحف باالنقراض مثل
الذي يوشك على ) Larus audouinii(نورس أودوين ويوجد أيضاً في هذه المنطقة ). Monachus monachus (المتوسط األبيض 

 .)Phalacrocorax aristotelis desmarestii( الغاق الشائع والمعروف باسم المتوسط المستوطن األبيض البحر نُويعواالنقراض، 
 

H H H H H H M 

  كريسوتشو خليجأكاماس و -14
ويمتد . لجزيرةا غرب وشمال غربكاماس أل ويقع االمتداد الساحلي. يياليا/أكاماس وبوليس: اثنين موقعين تضم هذه المنطقة: الموقع •

 .متراً 50 قي البالغمنحنى التساوي العم مغطى بالحصى إلى/رمليأو ساحل رملي بالكامل  من يياليا-المكون البحري لموقع بوليس
صخري الشاطئ الضخمة الرأس وكهوف مجاورة على والسالحف للسالحف الخضراء  هامة شواطئ تعشيش أكاماس موقع يتضمن •

. كبيرة للبوزيدينيا ومروجاً) Dendropoma( ضم شعاباً لرخويات البحر الملفوفةوي .الذي تستريح وتتكاثر فيه حيوانات فقمة الراهب
وكمنطقة من  2000على الساحل الغربي من الجزيرة، ضمن موقع ناتورا توكسيفترا للسالحف، والتي تقع /ة الراوقد أدرجت محمي

 هو منطقة مهمة يياليا-موقع بوليسو. في إطار اتفاقية برشلونةللبحر األبيض المتوسط، مناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات األهمية ال
 .مروج البوزيدينيا الكبيرة وكذلك لبقاءالسالحف الخضراء،  لف صغار وكبار، ولعضخمة الرأس لتزاوج وتعشيش السالحف

H H H H - H M 

  الخندق الهيليني -15
يندرج الجزء ، و)البحر األيوني الشرقي( من البحر األبيض المتوسطفي المنطقة الفرعية الوسطى  المنطقة جزئياً تندرج هذه: الموقع •

جزر  وتمتد هذه المنطقة من). شرق البحر األبيض المتوسط( من البحر األبيض المتوسط شرقيةفي المنطقة الفرعية الاآلخر منها 
 .ألناضوللالبحر األيوني اليونانية إلى الجنوب من جزيرة كريت ثم إلى الشمال الشرقي نحو الساحل الجنوبي الغربي 

وتكتسي هذه المنطقة، نتيجة للظروف  .يض المتوسط بشرقه، وهي تربط وسط البحر األبقاع البحرل معلماً رئيسياًالمنطقة تشكل هذه  •
في شرق البحر األبيض  الغواصة في األعماق والمهددة باالندثار البحرية الثديياتلبقاء التي تميزها، أهمية  الجيومورفولوجية

في  تساهم) المائيةرودس  دوامة(منطقة الجزء الشرقي من لل فإن الظروف األوقيانوسية الخاصةباإلضافة إلى ذلك، و. المتوسط
 .نادراً من المغذيات النباتية تي تمتلك رصيداً، والالشمال الشرقي من شرق المتوسط لمنطقةاإلنتاجية البيولوجية 

 

M H H M - - - 
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لالطالع على  123يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 شرح المختصرات

  وسط بحر إيجة -16
بر بحر إيجة إلى الغرب، بما ع) اليونانية على البر التركي، إلى الشمال من جزيرة ليسبوس( باباكالمن  تمتد هذه المنطقة: الموقع •

مأهولة، ثم يلي الجزر الغير  فالكونيرا أتيكا إلى جزيرة خط ساحلالحد الغربي يمتد على طول ويمتد . في ذلك جزيرة سكيروس
رودس حتى لالشاطئ الشمالي  وهي تتبع. رودس جزيرة الهيليني حتى البركاني رخبيل كيكالديس، على طول القوسألالجنوبية 
 .لمنطقةهذه االساحل التركي ي الحد الشرقي لويشكل . التركيالساحل 

الصغيرة التي تشكل مجموعة متنوعة من الموائل  والخلجان مئات الجزر يتكون من النطاق أرخبيل واسعببحر ايجه وسط يتميز  •
المواقع البحرية و معشباتل المث هشةوجود موائل  ةالخصائص البيولوجية وااليكولوجية المهم تضمنوت. الغنية بالتنوع البيولوجي

مختلفة أنواع و، الراهب مثل فقمة( لحساسةللغاية لعدد من األنواع النادرة أو ا ومناطق التكاثر المهمةوالتي توفر الموائل المرجانية، 
 وهاتالفالمنطقة  هذه فريدة من نوعها فيال الجيومورفولوجية وتتضمن الخصائص). ، وأسماك القرشوتياتالطيور والحمن 

وجود والمنطقة  الذي يميز هذه يعالالبيولوجي اللتنوع ل نظراًو. ، والبراكين المغمورةالمحاليل الملحيةتسربات والحرارية المائية، 
 .تتمتع بالحماية القانونيةالعديد من المواقع  فقد أصبحت، الحساسة للغايةالعديد من األنواع 

H H H H - M M 

  شمال بحر إيجة -17
وكذلك في المياه الواقعة  ،يونان وتركيالل تينالوطني تينالقضائي تينالوالي ضمنبحر إيجة  في شمال تقع المنطقة الموصوفة :الموقع •

 .خارج حدود الوالية الوطنية
ت من والمدخال وارتفاعات مياه القاع إلى السطح،، ةمامياأل التي تعبر المواقع يةمياه النهرال بسبب مدخالتللغاية  منتجةالمنطقة  •

على  وقد عثر في هذه المنطقة. يجهإفي بحر  أهم مصايد األسماك وتضم المنطقة بعض. المياه الغنية بالمغذيات من البحر األسود
البحرية في البحر األبيض  نتزهاتأكبر الم باإلضافة إلى احتوائها على إحدى، والمرجانياتأنواع نادرة من الثدييات البحرية 

 .المتوسط األبيض البحر الراهب في فقمة مجموعات هامة من حيوانات المتوسط، والتي تدعم

H H H  H H - - 
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من ثار على التنوع البيولوجي البحري والساحلي اآل: التنوع البيولوجي البحري والساحلي  -  12/23المقرر 
اإلجراءات ذات ، ووتحمض المحيطاتالضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية  10لوية الرامية إلى تحقيق الهدف األو
 والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها، والتخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب

  إن مؤتمر األطراف،
  ي والساحليآثار الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحر

للمفوضية األوروبية على تقديم الموارد المالية، ولحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا  يعرب عن امتنانه - 1
العظمى وأيرلندا الشمالية على استضافة، وللمنظمة البحرية الدولية على التعاون في تنظيم حلقة عمل الخبراء بشأن 

 27-25مقر المنظمة البحرية الدولية، لندن، (وجي البحري والساحلي الضوضاء تحت الماء وآثارها على التنوع البيول
 ؛)2014شباط /فبراير

أن هناك كمية كبيرة من البحوث في مجال آثار الضوضاء تحت  ويالحظ 136بتقرير حلقة العمل يرحب - 2
من الدراسة، وأن أكبر الماء على الحياة المائية خالل العقود القليلة الماضية، ولكن ما زالت أسئلة مهمة تتطلب مزيدا 

، والسالحف والطيور، وأن الفجوات اإلضافية في المعارف المتعلقة تالفجوات في المعارف تتعلق باألسماك، والالفقاريا
بخصائص مصادر الصوت الرئيسية، واالتجاهات في انتشار وحجم، وكذلك الكثافة والتوزيع المكاني للضوضاء تحت الماء 

اء تحت الماء على النظم اإليكولوجية ومجموعات الحيوانات، بما في ذلك اآلثار التراكمية واآلثار المحتملة للضوض
 والتآزرية لمصادر متعددة من الضوضاء وعوامل اإلجهاد األخرى؛

مجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين األطراف والحكومات األخرى وكذلك اليشجع  - 3
قتضاء وفي حدود واليتها، ووفقا للقوانين الوطنية والدولية، التدابير المالئمة لتجنب المعنيين، على أن تتخذ، حسب اال

ثار الضارة الجسيمة المحتملة للضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع وخفض وتخفيف اآل
 :البيولوجي البحري والساحلي؛ مثل ما يلي

لماء أو كثافتها في المواقع التي بها آثار ضارة، وتحديد خصائص تحديد وتمييز أنواع الضوضاء تحت ا  )أ(
 الضوضاء حسب المصدر؛

  أعاله؛ 2إجراء المزيد من البحوث بشأن الفجوات المهمة في المعارف المتبقية والمشار إليها في الفقرة   )ب(
ألنشطة ذات تطوير ونقل تكنولوجيات أقل ضجيجا، وتطبيق أفضل الممارسات المتاحة في جميع ا  )ج(

  الصلة؛
لدى رسم خرائط التوزيع المكاني والزماني  إدراج المناطق التي تتأثر بمستويات مختلفة من الضوضاء  )د(

  ؛للصوت
فيما يتعلق بتقييمات  الحساسة للضوضاءالجمع بين وضع الخرائط الصوتية وخرائط موائل األنواع   )ه(

  كن أن تتعرض فيها تلك األنواع آلثار الضوضاء؛المخاطر المكانية من أجل تحديد المناطق التي يم
تخفيف وإدارة الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية من خالل استخدام اإلدارة المكانية   )و(

والزمنية لألنشطة، مع االعتماد على المعارف الزمنية والمكانية التفصيلية بدرجة كافية ألنماط توزيع األنواع أو 
  ع القدرة على تجنب توليد ضوضاء في المنطقة في تلك األوقات؛المجموعات م

إجراء عمليات تقييم األثر، عند االقتضاء، لألنشطة التي قد تترك آثارا ضارة جسيمة على األنواع   )ز(
  الحساسة للضوضاء، وإجراء عمليات رصد، حسب االقتضاء؛
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مناطق المحمية البحرية ضمن الواليات في إعداد وتطوير خطط إدارة ال إدراج اعتبارات الضوضاء  )ح(
  القضائية الوطنية والخطط األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء؛

مراعاة الحدود الدنيا كأداة لحماية األنواع الحساسة للضوضاء، مع األخذ في االعتبار مواقعها خالل   )ط(
  اإلضافية؛ مراحل دورة الحياة الحساسة وكذلك النتائج ذات الصلة بالبحوث والمعلومات

توحيد المقاييس وقياسات الضوضاء، حتى تكون هناك تدابير ونُهج مماثلة لجميع أنواع الضوضاء وفي   )ي(
  كل األماكن؛
بناء القدرات في المناطق النامية حيث لم يتم بعد تعزيز التوعية والقدرات العلمية على معالجة هذه   )ك(

  القضية؛
ألخرى ذات الصلة، بما في ذلك قطاعات القوات البحرية والتعدين، إشراك قطاع الصناعة والقطاعات ا  )ل(

  عند إعداد المبادئ التوجيهية من أجل زيادة ملكيتها ومشاركتها في تنفيذ المبادئ التوجيهية؛
التشجيع على التعاون والتواصل بين مختلف الهيئات الدولية ذات الصلة لتعزيز أوجه التآزر في معالجة   )م(

  هذه القضية؛
ربط المعلومات ذات الصلة عن اآلثار الضارة للضوضاء تحت الماء على األنواع الحساسة للضوضاء   )ن(

 عندما يتم تنسيق العمليات المختلفة المتعلقة بالتخطيط المكاني البحري واإلدارة القائمة على أساس المناطق؛

نواع أحفظ ية الدولية، واتفاقية المنظمات الحكومية الدولية المختصة، بما فيها المنظمة البحر يدعو - 4
حسبما ، ، واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، إلى اتخاذ التدابير الالزمة ضمن والية كل منهاالحيوانات البرية المهاجرة

ضمن واليات المنظمات الحكومية الدولية  ندرجعلى تلك التي ت المقتصرةومساعدة الدول في اتخاذ التدابير،  ينطبق األمر،
البشرية  ضوضاء تحت المياه الناجمة عن األنشطة، لتجنب وتقليص وتخفيف اآلثار الضارة الجسيمة المحتملة للالمختصة

 من دة في الفقراتمحدلألنشطة ال ، حسب االقتضاء،إيالء االعتبار بما في ذلك على التنوع البيولوجي البحري والساحلي،
  أعاله؛) ن(3إلى ) أ(3

  :فيذي االضطالع بما يليإلى األمين التن يطلب - 5
مواصلة تيسير التعاون بين األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، بشأن التدابير المشار   )أ(

  أعاله؛ 3إليها في الفقرة 
أعاله،  3العناصر المحددة في الفقرة ب فيما يتعلقتجميع وتوليف المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة   )ب(

وإتاحة هذا والحكومات األخرى والمنظمات المختصة،  ،األطرافالتي تتخذها التدابير ذات الصلة  عنمات وكذلك المعلو
التجميع كمعلومات الجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر 

آلية غرفة تبادل المعلومات أو وسائل  ، وذلك من خاللارب الناجحةنشر نتائج التوليف، بما في ذلك التج غيةباألطراف، 
  أخرى؛

  آثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
  ألف، 11/18من المقرر  23والفقرة  10/29من المقرر  67إلى  63إلى الفقرات  إذ يشير

 الجمعأعمال  هالدعمالشمالية وأيرلندا  لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى عن امتنانه يعرب - 6
إعداد وثيقة استعراض منهجي بشأن آثار تحمض  تهم فيوللخبراء الدوليين على مساهم ،العلمي جميعوالتنسيق والت

من التنوع البيولوجي  لآلثار علىها تتضمن تجميعا موج 137ة،المحيطات على التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجي
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غ عنها المحيطات على النظم البحرية والساحلية، بما في ذلك معلومات عن بحوث محيطات الحقبة القديمة غير المبلّتحمض 
 بهذا التجميع المحدث آلثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري؛ يرحب، وبشكل واف

المناطق مثل (ا بحكم طبيعتها درجة الحموضة نسبي فيها نخفضالتي ت مياهبأن ال عن قلقه يالحظ ويعرب - 7
 منحدر القاريالفي ية ذات التيارات الصاعدة، والمناطق الواقعة مناطق الساحلال، وعلياخطوط العرض الالواقعة عند 

األراغونيت بتشبع ال، فإنه من المتوقع أن يزداد نقص )ومناطق الماء األجاج ذات الحموضة المنخفضة، مثل بحر البلطيق
 المشبعة بالكالسيوم القاعية والعالقة كائناتال من المحتمل تأثر، والحادي والعشرين واسع خالل القرننطاق على والكالسيت 

 ؛المياه الباردة والسالمة البنيوية لموائلها مرجانيات وكذلك، كائنات الحيةبين ال

نظمة األمم لدولية لمالحكومية اواللجنة األوقيانوغرافية  ،الحكومات األخرى يدعواألطراف و يحث - 8
على لى تعزيز تعاونها إ ،ذات الصلةاألخرى والمنظمات  ،والمجموعات العلمية ذات الصلة ،المتحدة للتربية والعلم والثقافة

الدولي لتحسين رصد تحمض المحيطات، المرتبط بصورة وثيقة بنظم رصد المحيطات العالمية األخرى، مع المستوى 
الجاري  التفاوتتحمض المحيطات من أجل تحسين فهم لرصد تكامل جيدة اللمية شبكة عا إنشاءضرورة اإلشارة إلى 

 الظروف المستقبلية؛عن وإعداد نماذج توفر توقعات 

التقرير التجميعي المحدث آلثار تحمض المحيطات على التنوع  رسالإلى األمين التنفيذي إ يطلب - 9
والمنظمات ذات الصلة وإحالته إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة  والحكومات األخرى ،إلى األطراف 139البيولوجي البحري

تغير المناخ؛ ومواصلة التعاون مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية لمنظمة األمم المتحدة للتربية بشأن اإلطارية 
لزيادة تمعات األصلية والمحلية والمج ،والمنظمات األخرى ذات الصلة ذات الصلة،والمجموعات العلمية  ،والعلم والثقافة

ث وتيسير دمج هذه النتائج في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات دحبالنتائج الرئيسية للتقرير التجميعي الم التوعية
إعداد برامج البحوث والرصد ذات الصلة  واستخدامه المستدام فضال عنلتنوع البيولوجي البحري والساحلي االصلة بحفظ 

 العالمي واإلقليمي والوطني؛ل من الصعيد كعلى 

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية،  يدعو، 11/21من المقرر  2إلى الفقرة  وإذ يشير - 10
والمجتمعات األصلية والمحلية إلى النظر في المعلومات الواردة في التجميع المحدث آلثار تحمض المحيطات على التنوع 

في أعمالها في إطار العمليات ذات الصلة، بما فيها تلك التي تندرج ضمن إطار اتفاقية األمم المتحدة  139البيولوجي البحري
 138اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم  10اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف 
  بها اإليكولوجية الوثيقة االرتباط

اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف يعتمد ألف،  11/18من المقرر  9الفقرة  إلى شيرإذ ي - 11
، على النحو الوارد في من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها 10

لبيولوجي البحري والساحلي، بغية تحديث خطة العمل المحددة بشأن برنامج عمل التنوع الة إضاف، كمرفق هذا المقرر
تنفيذ  إلى المنظمات ذات الصلةو الحكومات األخرى ويدعو األطراف يحثبرنامج العمل، وفي  139المرجان ابيضاض

من  10هدف انطبق ووفقا للقدرات والظروف الوطنية، من أجل تحسين التنفيذ نحو تحقيق ال حيثمااألنشطة الواردة فيها، 
 البيولوجي؛أهداف أيشي للتنوع 

 الجراءات ذات األولويةا تنفيذدعم لوتعزيز التعاون الدولي واإلقليمي  تيسيرإلى األمين التنفيذي يطلب  - 12
عالمية للشعاب المرجانية مرتبطة بالموقع إلكترونية بوابة إنشاء في المرفق، و على النحو الوارد، على الصعيد الوطني

مبادرة مثل ( اإلقليميةالمبادرات و) الشعاب المرجانيةبشأن المبادرة الدولية مثل (القائمة  مبادرات العالميةفاقية والي لالتشبكال
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التعاون التقني والتبادل الطوعي  يسيرلت )د األسماك واألمن الغذائييمثلث الشعاب المتعلقة بالشعاب المرجانية ومصا
 تدامة للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة؛اإلدارة المس بن جميع جوانعللمعلومات 

الفريق العامل (للهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ  140تقرير التقييم الخامسإلى نتائج عمل يشير  - 13
ودة على الذي ينص على أنه، مع زيادة االحترار بدرجتين مئويتين، فإن الكثير من األنواع والنظم ذات القدرة المحد) الثاني

أهمية  ويالحظالتكيف ستتعرض لمخاطر عالية، وخصوصا في النظم القطبية الشمالية وجليد البحار والشعاب المرجانية، 
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في هذا الصدد؛ 10الهدف 

درجة حرارة سطح البحر يزيد أيضا من المخاطر التي تتعرض لها الشعاب  رتفاعأن اإذ يدرك و - 14
، عوامل اإلجهاد هذه، متآزرة في أغلب األحيان، بين جميع إضافية وأن ثمة تفاعالت مسببات األمراض، منانية المرج
على المستويات  المبذولة حالياوتعزيز الجهود  وحيدلى تإالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  يدعواألطراف ويحث 

إيكولوجية تشهد تغيرات اجتماعية  اة الشعاب المرجانية باعتبارها نظمالمحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية من أجل إدار
مثل ارتفاع درجة حرارة سطح (العالمية  عوامل اإلجهادمتعددة، بما في ذلك  لعوامل إجهادالتفاعلية  التأثيراتناجمة عن 

المحلية  عوامل اإلجهادو) اتتحمض المحيطفضال عن ، وارتفاع مستوى سطح البحر، مداريةالعواصف ال تأثيراتالبحر، و
، والتنمية الساحلية، والسياحة واالستخدام يوالبحر البريتلوث الصيد المدمرة، واللألسماك، وممارسات  مفرطمثل الصيد ال(

 :ما يليلعلى حد سواء، مع التركيز على اإلجراءات التي تتصدى بوجه خاص ) الترفيهي، وما إلى ذلك

التي يمكن تتبعها  لعوامل اإلجهادالمتعددة، وتحديدا عن طريق التصدي  جهادعوامل اإلالحد من آثار   )أ(
 ، مع مالحظة ما سينطوي عليه هذا اإلجراء من منافع متعددة؛على المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية بصورة أسهل

 كيفاط بها من خالل التلشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتبل القدرة على الصمودتعزيز   )ب(
 توفير السلع والخدمات؛ االستمرار في لتمكينالقائم على النظم اإليكولوجية 

على الشعاب  التي تعتمدعلى استدامة سبل العيش واألمن الغذائي في المجتمعات الساحلية  فاظالح  )ج(
 لالستمرار، حسب االقتضاء؛ ةقابلوتوفير سبل عيش بديلة  ، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية،المرجانية

 االثانوية المرتبطة به تأثيراتلتنبؤ بمخاطر المناخ والعلى االمديرين المحليين والوطنيين  اتزيادة قدر  )د(
 ؛ةقائمة على النظم اإليكولوجيال كيفتالتطبيق تدابير عن طريق والتخطيط االستباقي لها، 

لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية على المستوى الوطني، استنادا إلى تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي دعما   )ه(
 ؛ذات الصلة في إطار االتفاقية ةمختلفمجاالت العمل الالتآزر مع أوجه المبادرات الدولية واإلقليمية القائمة، وإقامة 

 ،ألطرافإلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع ا يطلبألف،  11/18من المقرر  14الفقرة  إلىشير إذ يو - 15
من أهداف  10والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، تيسير تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية من أجل تحقيق الهدف 

، على النحو الوارد في المرفق لشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهاالمتعلق باأيشي للتنوع البيولوجي 
 فادةن الخبرات والدروس المستعالمعلومات  شاركآليات لت وإعدادلقات عمل لبناء القدرات تنظيم ح عن طريق بهذا المقرر،

 من أنشطة التنفيذ المختلفة؛

وكذلك الكائنات األخرى الكثيرة في المياه الباردة لمياه العميقة في اهشاشة الشعاب المرجانية  وإذ يالحظ - 16
لمياه في اعلى الشعاب المرجانية  افية تختلف عن تلك التي تؤثرإض عوامل إجهادب تآلثار تحمض المحيطات، وإن تأثر

بالحاجة إلى مواصلة العمل من أجل تحديد موقع وحالة الشعاب المرجانية في المياه العميقة ولفهم آثار  وإذ يقر الدافئة،
لحكومات األخرى والمنظمات وا ،إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع األطرافطلب ي األنشطة البشرية على هذه المرجانيات،

                                                           
متاح على الموقع ( اآلثار، والتكيف ومواطن الضعف: 2014تغير المناخ في عام الفريق الحكومي الدولي بشأن تغير المناخ،   140

 ).https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2 الشبكي
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ستناد إلى باال، التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردةخطة عمل محددة بشأن  مشروعذات الصلة، إعداد 
لمياه في ا، بما في ذلك الشعاب المرجانية وتدميرها لشعاب المرجانيةل مادين التدهور الأعمل بشالالعناصر الواردة في خطة 

معايير العلمية ال ستوفيتي تاالرتباط الوثيق باألعمال ذات الصلة في إطار االتفاقية، مثل وصف المناطق الوب 141الباردة
مم المتحدة منظمة األواألعمال ذات الصلة في المنظمات المختصة، مثل  ،أو بيولوجياً للمناطق البحرية المهمة إيكولوجياً

خطة العمل المحددة بشأن  مشروع، وتقديم (VMEs) ة البحرية الهشةبشأن النظم اإليكولوجيوعملها غذية والزراعة لأل
إلى اجتماع قادم تعقده الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة

 ؛نظر فيه قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافوالتكنولوجية لل

 ومبادرات التدريب التخطيط المكاني البحري

األمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك المساهمات المقدمة من منظمات  بالعمل الذي يضطلع به برنامجيرحب  - 17
فضال والفريق االستشاري العلمي والتقني لمرفق البيئة العالمية،  المختصة،البحار اإلقليمية وغيرها من المبادرات اإلقليمية 

إلى األمين التنفيذي  يطلبط المكاني البحري، ويين، من أجل تعزيز االستخدام العملي للتخططائفة من الشركاء المساهمعن 
غذية والزراعة منظمة األمم المتحدة لألالمبادرات األخرى ذات الصلة، السيما و مع هذه المنظمات توسيع نطاق التعاون

المناطق البحرية شديدة في مجال الدولية وعملها  ة، والمنظمة البحريةهشالنظم اإليكولوجية البحرية الفي مجال وعملها 
، واللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وعملها بشأن (PSSA) الحساسية

 ؛أدوات للتخطيط المكاني البحري

إلدارة البحرية على ااإليكولوجي بأن التخطيط المكاني البحري أداة مفيدة لتطبيق نهج النظام  سلميوإذ  - 18
إلى المنظمات ذات الصلة  ويدعوإلى األمين التنفيذي  يطلبتنفيذه، بالتحديات المرتبطة  وإذ يضع في اعتبارهوالساحلية، 

 واألدوات، بما في ذلك تدابير الرصد، من أجل التخطيط المكاني البحري؛ الطرائقتعزيز  بشأنعملها المضي قدماً ب

المناطق البحرية المهمة عن المعلومات  تبادلألمين التنفيذي، من خالل التدريب التقني وآلية إلى ايطلب  - 19
لمعايير العلمية للمناطق ا التي تستوفيعة لوصف المناطق ، تيسير استخدام المعلومات العلمية المجمأو بيولوجياً إيكولوجياً

مبذولة، على المستوى اإلقليمي أو الوطني، بشأن استخدام األطراف لدعم الجهود ال أو بيولوجياً البحرية المهمة إيكولوجياً
 ة للتخطيط المكاني البحري؛ختصوالمنظمات الحكومية الدولية الم

توفير الموارد على لحكومة اليابان، من خالل صندوق اليابان للتنوع البيولوجي،  عن امتنانه يعرب - 20
غذية والزراعة، وبرنامج األمم مم المتحدة لأللقتي العمل، ولمنظمة األاستضافة ح علىالصين و السنغال لحكومتيو ،المالية

المتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية أبيدجان، والشراكات في اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا، ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية 
مساهمات العلمية والتقنية التي قدمتها من على تعاونها وعلى ال ،، ومختلف المنظمات الشريكة األخرى)أستراليا(والصناعية 

شباط /فبراير 8إلى  4من (بناء القدرات في إطار مبادرة المحيطات المستدامة لبلدان غرب أفريقيا  أجل تنظيم حلقتي عمل
بمبادرات بناء يرحب ، و)2013 ولكانون األ/ديسمبر 13إلى  9من (سيا آولبلدان شرق وجنوب وجنوب شرق ) 2013

والمنظمات  طرافالتي يقوم األمين التنفيذي بتيسيرها من خالل مبادرة المحيطات المستدامة بالتعاون مع األالقدرات 
 ؛المعنية

 20من المادة  7وإذ يراعي أيضا، حسب االقتضاء، الفقرة ، 10/29من المقرر  20الفقرة إلى  يشيروإذ  - 21
القتضاء، إلى مواصلة تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، الجهات المانحة ووكاالت التمويل، حسب ا يدعومن االتفاقية، 

، بغية مواصلة تسريع الجهود التحول االقتصاديبلدان  فضال عنالسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية؛ بلوغالقائمة من أجل 
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إلى األمين التنفيذي تنظيم حلقات عمل إضافية لبناء القدرات وأنشطة شراكات، بالتعاون مع  يطلب - 22
األطراف والمنظمات المعنية، في إطار مبادرة المحيطات المستدامة، من أجل التصدي للقضايا ذات األولوية المحددة لكل 

 .البحرية والساحلية منطقة فيما يتعلق بتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق

  مرفق
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  10اإلجراءات ذات األولوية الرامية إلى تحقيق الهدف 

 لشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهابشأن ا

ن ابيضاض التالية لتحديث خطة العمل المحددة بشأ إلجراءاتا تعدألف، ُأ 11/18من المقرر  13لفقرة لعمال  - 1
التي قدمتها  142ماتاهسمخطة العمل، مع مراعاة الإلى إضافة  عن طريق) 7/5لمرفق األول بالمقرر با 1التذييل (المرجان 
 108،143-2013والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة استجابة لإلخطار  ،األطراف

تمشى مع تو) 7/5لمرفق األول بالمقرر ا من 1التذييل ( حاليةلى خطة العمل المحددة الاإلجراءات إ تستند عليه،و - 2
) 7/5لمقرر باالمرفق األول (الساحلي البحري والتنوع البيولوجي المتعلق بل لبرنامج العمل المفص 3- 2الهدف التشغيلي 

ة دلمياه البارا مرجانيات، بما في ذلك وتدميرها لشعاب المرجانيةل ماديبالتدهور ال تتعلقإلى جانب عناصر خطة عمل 
 ).7/5لمرفق األول بالمقرر من ا 2لتذييل ا(

الذي ينص  لتنوع البيولوجيأيشي لهداف أمن  10الهدف  بلوغسهم في من شأن اإلجراءات ذات األولوية أن تو - 3
المرجانية، والنظم اإليكولوجية  الشعاب، الضغوط البشرية المتعددة على 2015تُخفَّض إلى أدنى حد، بحلول عام  :على أن

 كما من شأنها. خرى التي تتأثر بتغير المناخ أو تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفهاالضعيفة األ
 .لتنوع البيولوجيأيشي لمن أهداف  11و 6الهدفين  بلوغسر أن تيأيضا 

ستويات وتعزيز الجهود الحالية على المإلى توحيد حة الحاجة الملّ معالجةإلى اإلجراءات ذات األولوية هدف تو - 4
 تالرامية إلى إدارة الشعاب المرجانية باعتبارها نظما اجتماعية إيكولوجية تشهد تغيراوالعالمية المحلية والوطنية واإلقليمية 

سطح مثل ارتفاع درجة حرارة (العالمية  عوامل اإلجهادمتعددة، بما في ذلك  عوامل إجهادالتفاعلية ل عن التأثيرات اجمةن
المحلية  عوامل اإلجهادو) ، وكذلك تحمض المحيطات، وارتفاع مستوى سطح البحرمداريةواصف الالع تأثيراتالبحر، و

والبحري، والتنمية الساحلية، والسياحة واالستخدام  بريصيد المدمرة، والتلوث الاللألسماك، وممارسات  مفرطمثل الصيد ال(
درجة حرارة سطح البحر يزيد أيضا من  رتفاعبأن الوية اإلجراءات ذات األوقر تو. على حد سواء )الترفيهي، وما إلى ذلك

، متآزرة في أغلب األحيان، إضافية وأن ثمة تفاعالت مسببات األمراض، منالمخاطر التي تتعرض لها الشعاب المرجانية 
 .عوامل اإلجهاد هذهبين جميع 

 :المساعدة فيما يليعلى اإلجراءات التي من شأنها  اإلجراءات ذات األولوية بصفة خاصةركز هذا تو - 5

التي يمكن تتبعها  عوامل اإلجهادعن طريق التصدي ل وتحديداالمتعددة،  عوامل اإلجهادالحد من آثار   )أ(
ة، مع مالحظة ما سينطوي عليه هذا اإلجراء من منافع متعددة، والمحلي ةوالوطني ةعلى المستويات اإلقليمي بصورة أسهل

 ؛عن آثار تحمض المحيطاتوأنه يمكن توقع المنافع بغض النظر 

 كيفلشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها من خالل التل القدرة على الصمودتعزيز   )ب(
 توفير السلع والخدمات؛ االستمرار في لتمكينالقائم على النظم اإليكولوجية 

على الشعاب  التي تعتمد لساحليةظ على استدامة سبل العيش واألمن الغذائي في المجتمعات ااالحف  )ج(
 لالستمرار، حسب االقتضاء؛ ةوتوفير سبل عيش بديلة قابل ، بما فيها المجتمعات األصلية والمحلية،المرجانية

                                                           
 .UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/7  وثيقةالرد في ي  142
 .2013تشرين الثاني /نوفمبر 26صادر في ال ،SCBD/SAM/DC/JL/JG/82124 المرجع رقم  143
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 االثانوية المرتبطة به تأثيراتلتنبؤ بمخاطر المناخ والعلى االمديرين المحليين والوطنيين  اتزيادة قدر  )د(
 ؛ةقائمة على النظم اإليكولوجي كيفتطبيق تدابير تعن طريق والتخطيط االستباقي لها، 

تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي دعما لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية على المستوى الوطني، استنادا إلى   )ه(
  ؛االتفاقية ذات الصلة في إطار ةمختلفمجاالت العمل الالتآزر مع أوجه المبادرات الدولية واإلقليمية القائمة، وإقامة 

ما يعادلها من ألطراف استراتيجيات عمل وطنية للشعاب المرجانية، أو أن تعد ا، ينبغي رضالغ اوتحقيقا لهذ - 6
سياسات أو استراتيجيات أو خطط أو برامج، لدعم المبادرات الوطنية القائمة، باعتبارها منابر لتعبئة الشراكات بين 

األصلية المجتمعات مع تعاون الوثيق بين الحكومات الوطنية ودون الوطنية والوكاالت وعبر القطاعات، إلى جانب دعم ال
ويمكن . المشتركة عوامل اإلجهادوينبغي تكميل االستراتيجيات الوطنية باستراتيجيات إقليمية من أجل التصدي ل. المحليةو

 .اإلجراءات المعروضة أدناهأن تتضمن االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية 

خفض انبعاثات ثاني أكسيد إلى  الدعوةث األطراف أيضا على ح، ت11/20ُمن المقرر  4الفقرة ة إلى وباإلشار - 7
مصدر، وزيادة البشرية من الناجمة عن األنشطة البعاثات نلة والمساهمة في ذلك، عن طريق خفض االاالكربون بصورة فع

 مالحظةتغير المناخ، مع بشأن ألمم المتحدة اإلطارية غازات الدفيئة في إطار اتفاقية ا عن طريق بالوعاتالتخلص منها 
 144.أهمية اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من الصكوكأيضا 

 :ع األطراف على اتخاذ اإلجراءات التاليةشجتُ

 مفرطالمحلية، مثل الصيد ال عوامل اإلجهادتعزيز اإلدارة القائمة القطاعية وعبر القطاعية من أجل التصدي ل - 8
 :والبحري، والتنمية الساحلية، والسياحة واالستخدام الترفيهي بريصيد المدمرة، والتلوث الالك، وممارسات لألسما

 :لشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهامناطق ا في سماكاإلدارة المستدامة لمصايد األ  1- 8

 ؛صيد األسماكلستدامة ممارسات غير المالإجراء تقييمات وطنية لتحديد مستوى   -أ

 سماكإلدارة مصايد األ ، بما في ذلك اإلدارة القائمة على الحقوق المجتمعية،تعزيز اتخاذ تدابير مجتمعية  - ب
 مستدام؛ نحوعلى 

م ا، بما في ذلك تطبيق نهج النظمنها وطنية وتدابير إدارة جديدة، أو تقوية القائمة قواعداستحداث   - ج
صيد األسماك، بما في للممارسات غير المستدامة لسماك، من أجل التصدي مصايد األ علىاإليكولوجي 

غ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد وغير المبلّ مشروعلألسماك، والصيد غير ال مفرطذلك الصيد ال
غذية مم المتحدة لأللمنظمة األذات الصلة الفعال، باستخدام المبادئ التوجيهية  نفاذالمدمرة، وضمان اإل

 145راعة؛والز

المتعددة األنواع للحد من الشعاب مصايد أسماك اإلدارية المناسبة والعملية على تدابير ال طبيقتحديد وت  -د
 صيد األسماك؛لممارسات غير المستدامة ال

األسماك الرئيسية وأنواع الالفقاريات التي تعيش في الشعاب والتي  لمجموعاتاإلدارة المستدامة   - ه
تدابير الاتخاذ  من خاللاألحياء المائية والكوري،  تجارةالتصدير أو  ألغراضماك تستهدفها مصايد األس

 المناسبة والعملية؛

، وظائف إيكولوجية رئيسيةتحديد أولويات تعافي وإدارة أنواع الشعاب على نحو مستدام التي تؤدي   - و
 .السيما مجموعات األسماك آكلة األعشاب

 :لبحريةإدارة مصادر التلوث البرية وا  2- 8

                                                           
144  http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-20-en.pdf. 
مدونة سلوك منظمة األغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد وتوجيهات المنظمة وأدواتها بشأن نهج النظام اإليكولوجي   145

 .(EAF) لمصايد األسماك

http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-20-en.pdf
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تحديد جميع مصادر الملوثات البرية والبحرية المهمة التي تؤثر على الشعاب المرجانية ووضع برامج   -أ
 ؛مياهة النوعيرصد برامج محلية شاملة ل/ وطنية 

من جميع أنواع التلوث  التي تخفضة مستجمعات المياه والمياه الساحلية نوعيإلدارة شاملة تنفيذ خطط   - ب
 ، وتؤدي إلىشبه قاتلة على المرجان تخلف تأثيراتيما تلك التي تسبب إفراطا في التغذية والرئيسية، الس

 الدنيا أو غير ذلك من اآلثار السلبية؛في الطبقات خفض درجة حموضة مياه البحر 

معدالت ة التحات؛ وخفض كافحإعادة التشجير؛ ومالتي تشمل تنفيذ سياسات إدارة مستجمعات المياه   - ج
السطحي لألمطار؛ والزراعة والتعدين على أسس مستدامة؛ والحد من استخدام مبيدات اآلفات السريان 

 من االستخدامات الكيميائية الزراعية، وإدارة ومعالجة المياه هاوغير سمدةومبيدات األعشاب واأل
 ؛العادمة

 "ناطق التلوث الساخنةم"إعطاء األولوية لخفض تلوث المغذيات والرواسب من مستجمعات المياه، وإدارة   -د
 ؛)كمية ملوثاتأعلى  تنتجالمناطق التي (

تربية األحياء البحرية أو السياحة أو في النوادي البحرية والمراسي، وفي الممارسات أفضل  تنفيذ معايير  - ه
  العمليات الترفيهية في الشعاب المرجانية أو البيئات المجاورة لها؛

زيادة التغطية المكانية للمناطق المحمية البحرية والساحلية طنية، على العمل، من خالل االختصاصات الو  3- 8
 :لشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهاافعاليتها في تعزيز المدارة و

 بما فيهاتحسين إدارة المناطق القائمة التي تحمي الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة،   -أ
 ؛نطاقا أهدافها اإلدارية واإليكولوجية األوسع تحقيقف واألعشاب البحرية، للمنغرواموائل 

القدرة على الصمود و الصحةب تتسماألولوية للحماية الكاملة للشعاب المرجانية القائمة التي  إعطاء  - ب
مناطق ال كجزء من فعالة أووإدارتها إدارة مناطق محمية بحرية وساحلية  إنشاءعن طريق  والمقاومة

 ؛(LMMAs) البحرية المدارة محليا

اإليكولوجي واالجتماعي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها  لصموددمج عوامل ا  - ج
 البحرية؛ ةالمحميالمناطق شبكات تصميم وإدارة  في

النظم اإليكولوجية الوثيقة إعطاء األولوية لتحسين التدابير المتعلقة بحفظ وإدارة الشعاب المرجانية و  -د
 لمعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجياًتي تم وصفها بأنها تستوفي ااالرتباط بها في المناطق ال

 ؛أو بيولوجياً

البحرية المرتبطة بالشعاب المرجانية لتحسين قدرة الشعاب  ةحميناطق المتحسين تصميم شبكات الم  - ه
 تغير المناخ والمحيطات في المستقبل؛ تأثيراتع المرجانية على التواكب م

إعداد خطط التكيف للمناطق المحمية البحرية من أجل المساعدة في تحسين مرونة النظم اإليكولوجية،   - و
  مع إعطاء األولوية للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة؛

، تمشيا مع السياسات الوطنية لإلدارة هاودعم حليمن جانب المجتمع المالمدارة البحرية تشجيع المناطق   -ز
 غيرها من التدابير؛ التشريعية، أو البحرية والساحلية، أو األطر الوطنية أو

 قدرتها على الصمودإدارة التنمية الساحلية لضمان عدم تأثر صحة النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية و  4- 8
 :تأثرا سلبيا
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استخدام إدارة في النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية في التنمية الساحلية وإعطاء األولوية لحماية   -أ
، على أساس المناطقدارة اإلتطبيق تدابير  من خالللمناطق الساحلية، األراضي واستخدام البحار في ا

 ؛التخطيط المكاني البحريأو /والمناطق المحمية البحرية والساحلية مثل 

ثار ذات الصلة بتغير المناخ على المدى الطويل في تخطيط التنمية الساحلية وفي ج مراعاة اآلادمإضمان   - ب
 استخدام األراضي واستخدام البحار؛تخطيط 

الشعاب في فقدان الموائل وتغير  ما يترتب منالنطاق و واسعةتنمية السياحة  نع الناجمةإدارة اآلثار   - ج
، ودعم السياحة المستدامة عن طريق تقديم حوافز بهاة الوثيقة االرتباط المرجانية والنظم اإليكولوجي

 .السياحة البيئية مباشرةاجتماعية اقتصادية، وتمكين المجتمعات الساحلية من 

تحديد وتطبيق تدابير ترمي إلى تحسين القدرة التكيفية للنظم االجتماعية اإليكولوجية القائمة على الشعاب المرجانية  - 9
، المعتمدة على الشعاب المرجانية الساحلية ضمن استدامة سبل عيش المجتمعاتتأن  اشأنه التي منداخل السياق المحلي، 

 :سبل عيش بديلة قابلة لالستمرار وفيروتوالمحلية،  بما فيها المجتمعات األصلية

، المرجانية الشعاب مناطقإعداد وتطبيق بروتوكوالت لرصد وتقييم الهشاشة االجتماعية اإليكولوجية في   -أ
 أولوياتوتحديد المناطق شديدة الهشاشة لوضع  ،في ذلك خرائط الهشاشة االجتماعية اإليكولوجية بما
ويستند إلى  قادر على الصمودنهج كجزء من وإرشاد عمليتي التخطيط واإلدارة  يةجراءات اإلداراإل

 م اإليكولوجي؛االنظ

، بما فيها معتمدة على الشعاب المرجانيةال الساحلية إعطاء األولوية لبرامج الحد من الفقر للمجتمعات  - ب
اجتماعية  قدرةاستراتيجيات سبل العيش التي تتمتع ب شجيعتوالمحلية، من أجل  المجتمعات األصلية

للشعاب الناجم عن أسباب  ة، والحد من االستغالل المفرط للنظم اإليكولوجيعلى الصمود وإيكولوجية
 ؛تتعلق بالفقر

، بما فيها المجتمعات األصلية عية اقتصادية لتشجيع المجتمعات الساحليةاجتما حوافزوضع وتنفيذ   - ج
ضطالع بدور محوري في حفظ الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط على اال والمحلية،

أو غيرها من الحوافز  يبيةالضر المزايااستخدام عدة أمور منها ، من خالل واستخدامها المستدام بها
لحفظ تكافئ المستخدمين الذين يتجنبون لاتفاقات عقد دام، ومستصيد األسماك التشجيع قتصادية لاال

برسوم السياحة البيئية وغرامات  مدعومةللحفظ أهلية صناديق استئمانية إنشاء األنشطة غير المستدامة، و
 م؛ااالستخدام غير المستد

ة يالشعاب المرجان مناطقالستخدامها في  يكولوجيةالقائم على النظم اإل تكيفتطبيق أدوات ومؤشرات ال  -د
 وممارساته في إدارة الشعاب المرجانية؛ ةالقائم على النظم اإليكولوجي كيفودمج مبادئ الت

 احتياجاتاالجتماعية لتدهور الشعاب المرجانية، مثل الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم و دوافعدمج ال  - ه
 .المتعددة عوامل اإلجهادآثار  توقعات في األمن الغذائي،

لشعاب على االمتعددة  عوامل اإلجهادلتصدي بفعالية لبغية اتنسيق الوالمتكاملة إلدارة لإنشاء أو تعزيز آليات  - 10
وصفه في خطط العمل الوطنية للشعاب المرجانية، على النحو الوارد /ستراتيجياتالتنفيذ ا بما في ذلك من خالل ،المرجانية

 :هأعال 6الفقرة 

م اإليكولوجي لإلدارة والتكيف في التخطيط اإلنمائي واألطر التشريعية على اعلى النظ ةهج القائمدمج النُ  -أ
  ؛تهاالمستويات المحلية ودون الوطنية والوطنية، وتحديد العوائق التي تعترض التنفيذ وإزال

التخطيط المكاني لمستجمعات هج نُ بما في ذلك، وحسب المناطق قطاعيةالدارة عبر اإل أدواتتطبيق   - ب
وتخفيف آثارها على  ةالمحلية الناجمة عن مصادر متعدد عوامل اإلجهادوالبحري، للحد بفعالية من  ياهالم

 الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها؛
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تطبيق نهج متكامل  خالل المرجانية منهج اإلدارة القائمة على مستجمعات المياه في إدارة الشعاب دمج نُ  - ج
 ؛األراضي والبحارلتخطيط 

واألولويات  146خطط العمل الوطنية للشعاب المرجانية في اآلليات الوطنية القائمة/ستراتيجياتالدمج ا  -د
بما في ذلك تلك (التنمية المستدامة استراتيجيات الحد من الفقر و اتالوطنية األوسع مثل استراتيجي

 ؛)حة، والتنمية الساحلية، واألمن الغذائيوالص )بالسكان ةالمتعلق

أو دون الوطني، حسب االقتضاء، من أجل /وإنشاء لجنة توجيهية بين الوكاالت على المستوى الوطني   - ه
 خطط العمل الوطنية للشعاب المرجانية؛/ستراتيجياتالتنسيق ودعم ورصد تنفيذ ا

، السيما المرجانية إدارة الشعاب على ،المحليةو ليةالساحلية، بما فيها المجتمعات األص تمكين المجتمعات  - و
 تفويضقدرات، عن طريق توفير الموارد الالزمة وبناء القدرات، والفي األقاليم النائية أو حيثما تنخفض 

  ؛دون الوطنية/تمشيا مع المبادئ التوجيهية لإلدارة الوطنية مسؤوليات اإلدارة
الثقافية والبيئية للشعاب المرجانية وتحسين مستوى قدرات  –عيةتعزيز التوعية العامة بالقيم االجتما  -ز

المجتمع الوطني على المساهمة في عملية الرصد، بما في ذلك من خالل استخدام تطبيقات البيانات أثناء 
 .التنقل

لتمويل وا ،وبناء القدرات ،الوعي وتكوين ،المعارفتشارك و ،تبادل المعلوماتبتشجيع األنشطة فيما يتعلق   - 11 
 :البحوث والرصدإجراء و ،المستدام

  :القدراتبناء و والتوعية ثقيفالت  1- 11 
تبادل على تشجيع الإنشاء شبكات وطنية وإقليمية لمديري الشعاب المرجانية أو توسيع نطاقها من أجل   -أ

 الممارسات؛أفضل المعلومات والمعارف و

ج ذات األولوية إلدارة الشعاب المرجانية على هت والنُاألدوا بشأنتيسير تنفيذ برامج التدريب القائمة   - ب
 إضافية دعما لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية؛ يةنطاق واسع، وإعداد مواد تدريب

م اإليكولوجي في اعلى النظ والحفظ البيئي واإلدارة القائمة ،دمج المعلومات المتعلقة بالشعاب المرجانية  - ج
 ؛ةالوطنينظم التعليم جميع مستويات ة على حاليية الدراسالمناهج ال

ة حول كيفية زيادة حمتنوعة من أصحاب المصل طائفةحمالت موجهة للتثقيف والتوعية لوتنفيذ إعداد   -د
عن طريق الحد من التهديدات على الصمود الشعاب المرجانية  قدرةالمجتمعات وأصحاب المصلحة ل

 المباشرة التي تواجه الشعاب المرجانية؛

من فرص تنمية القدرات دعما لمبادرات اإلدارة المجتمعية التي تزيد من  االتدريب وغيرهفرص ر توفي  - ه
 .على المستوى المحلي أو دون الوطني ة على الصموداإليكولوجي ةاالجتماعي القدرة

 :التمويل المستدام  2- 11

م ظُب المرجانية، وذلك من خالل نُتأمين الموارد المالية الالزمة لتنفيذ استراتيجيات العمل الوطنية للشعا  -أ
، والبيئة، وصندوق التكيف مع تغير المناخ، والتنمية سماكمثل مصايد األ(الميزانية القطاعية الوطنية 

 ؛)الساحلية، والسياحة، وما إلى ذلك

رة الشعاب المرجانية، واستكشاف فرص التمويل االبتكاري لدعم اتطبيق خطط تمويل شاملة ومتنوعة إلد  - ب
 المحلي؛على المستوى لتنفيذ ا

                                                           
 .(NBSAPs) لتنوع البيولوجيلية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطن ،(NAPAs) برامج العمل الوطنية للتكيف  146
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 عمليات التمويل؛ بسيطالتمويل من خالل بناء القدرات وت الوصول إلىإزالة االختناقات الرئيسية وتحسين   - ج

اإليكولوجية المرتبطة بها م ظُإظهار وزيادة الوعي باألهمية االجتماعية االقتصادية للشعاب المرجانية والنُ  -د
 .والوطنية لالقتصادات المحليةبالنسبة 

  :البحوث وبرامج الرصد  3- 11 
 ياتها على الشعاب المرجانية على مستوتأثيراتالمتعددة و عوامل اإلجهادإجراء بحوث بشأن تفاعالت   -أ

التي والمحلية األشد ضررا  عوامل اإلجهادمن أجل تحديد  ،والنظم اإليكولوجية مجموعاتاألنواع وال
 المرجانية على مستوى المواقع؛ تؤثر على النظم اإليكولوجية للشعاب

 امدمجيكون إزاء إدارة الشعاب المرجانية  صمودالقدرة على ال إجراء بحوث بشأن دعم نهج قائم على  - ب
 م اإليكولوجي؛االقائمة على النظالمتكاملة في إطار لإلدارة 

ثل ابيضاضها أو إصابتها إعداد وتنفيذ نظم لإلنذار المبكر بالحوادث الصحية الكبرى للشعاب المرجانية م  - ج
 الفيضانات؛أعمدة ، ومداريةباألمراض، والعواصف ال

الطبيعي الساحلية والشاطئية لتحديد التغير المكاني والزمني  للمياه المائيةكيمياء الرصد لإعداد برامج   -د
 لكيمياء الكربون في المحيطات والكشف عن االتجاهات السائدة؛

الشعاب المرجانية إزاء التغيرات في  داخلواع والموائل والمجتمعات إجراء بحوث عن حساسية األن  - ه
مع تحمض  المرجانية وما إذا كان ثمة إمكانية لتكيف كائنات الشعابفي المحيطات كيمياء الكربون 

 المحيطات؛

في إطار اإلجراءات اإلدارية  القابلة للتطبيق على نطاق واسعو دمج مجموعة من المؤشرات الثابتة  - و
، واستخدام هذه المؤشرات لدعم إجراء تقييمات عوامل اإلجهادو صمودألغراض تقييم القدرة على ال

 منتظمة لفعالية اإلدارة؛

يرات اإليكولوجية واالجتماعية االقتصادية الستخدامها في تقييمات الهشاشة غالمعايير والمت إعدادمواصلة   -ز
 األعمال القائمة؛ستناد إلى مع االفي مناطق الشعاب المرجانية، 

 ،للشعاب المرجانية بالحالة الراهنةالبيانات المتعلقة  التي تعمل على جمعإعداد أدوات لرسم الخرائط   - ح
للخروج بسيناريوهات مستقبلية عن  عوامل اإلجهاد تأثيراتنماذج للتنبؤ بمع  ،وجهود اإلدارة وفعاليتها

  .الشعاب وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية حالة
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 البيولوجيا التركيبية: القضايا الجديدة والناشئة  -  12/24المقرر 

  ،مؤتمر األطرافإن 
بوضع التكنولوجيات المرتبطة بالحياة التركيبية أو ، الذي أقر فيها 11/11 من المقرر 4الفقرة  ؤكد من جديديإذ 

ى حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، الخاليا أو الجينوم، وحاالت عدم اليقين العلمي التي تكتنف أثرها المحتمل عل
، عند معالجة 14يحث األطراف ويدعو الحكومات األخرى إلى تطبيق النهج التحوطي، وفقا لديباجة االتفاقية والمادة 

، يةالتركيبتهديدات خفض أو فقدان التنوع البيولوجي التي تطرحها الكائنات والمكونات والمنتجات الناشئة عن البيولوجيا 
  ،وفقا للتشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة

الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة  BS-VII/12المقرر  وإذ يالحظ
قرطاجنة يمكن  للسالمة األحيائية، الذي أوصى بنهج منسق بشأن قضية البيولوجيا التركيبية مع مراعاة أن أحكام بروتوكول

  أن تطبق أيضا على الكائنات الحية الناشئة عن البيولوجيا التركيبية،
استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعها الثامن عشر، ب يحيط علما - 1

ال توجد  هإلى أن ويخلصتفاقية الل ذات أهميةة قضيبأن هذه ال ويقر، 18/7توصية المن  1على النحو الوارد في الفقرة 
التخاذ قرار ، 9/29 من المقرر 12في الفقرة  المحددةتحليل، باستخدام المعايير  الحالي إلجراءفي الوقت  يةكاف معلومات

  المستدام؛ استخدامهو لتنوع البيولوجياجديدة وناشئة متعلقة بحفظ  قضيةما إذا كانت هذه  بشأن
  ؛9/29 من المقرر 12تخدام المعايير في الفقرة باس موثوقتحليل إكمال  ينتظر - 2
 :11/11من المقرر  4على اتباع نهج تحوطي وفقا للفقرة  الحكومات األخرى ويدعواألطراف  يحث - 3

ي لتنظيم اإلطالق في البيئة ألتنظيمية،  أو أنظمة/المخاطر ووإدارة إجراءات فعالة لتقييم إعداد أو وضع   )أ(
  ؛من االتفاقية 3؛ بما يتسق والمادة ناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية ات، أو مكونات أو منتجكائنات

ة فقط بعد إجراء ميداني اتاختبارإلجراء الناتجة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية الكائنات  على الموافقة  )ج(
  ؛حسب مقتضى الحالأو الدولية، /التقييمات العلمية المناسبة للمخاطر وفقا لألطر الوطنية واإلقليمية و

البيولوجيا التركيبية  اتوالمكونات والمنتجات الناتجة عن تقني ،لكائناتبخصوص ا ةعلمي اتإجراء تقييم  )د(
، ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسانواستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياحفظ على ة لمحتملا تأثيراتهافيما يتعلق ب

مسائل أخرى مثل األمن الغذائي واالعتبارات  أو اإلقليمية،/ا للتشريعات الوطنية ووحسب مقتضى الحال، معالجة، وفق
  ؛وحسب مقتضى الحال، مع المشاركة الكاملة للمجتمعات األصلية والمحلية االجتماعية االقتصادية،

اآلثار ية والتشجيع على تقديم التمويل إلجراء البحوث في مجال منهجيات تقييم مخاطر البيولوجيا التركيب  )ه(
متعددة الالبحوث  تعزيز، وواستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياية على حفظ تركيباإليجابية والسلبية للبيولوجيا ال

  ؛التي تشتمل على االعتبارات االجتماعية االقتصادية ذات الصلة التخصصات
ا في ذلك منهجيات لتقييمات ، بمأو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية/و تنميةتعاون في ال  )و(

أقل البلدان سيما  الوفي البلدان النامية، على التنوع البيولوجي، المحتملة  هافي مجال البيولوجيا التركيبية وآثار المخاطر
العالمية والمنظمات بما في ذلك من خالل المؤسسات  التحول االقتصادي، بلدان، والناميةالدول الجزرية الصغيرة نموا و

وفي هذا الصدد، ينبغي المراعاة . وعند االقتضاء، من خالل تيسير مشاركة المجتمع المدني، القائمةقليمية والوطنية واإل
، وأطراف النامية من بينهاالدول الجزرية الصغيرة أقل البلدان نموا وسيما  الو، األطراف حتياجات البلدان الناميةالكاملة ال

 ووضع من االتفاقية؛ 16ونقلها بما يتسق والمادة التكنولوجيا  علىصول حالوالمالية؛  الموارد: التحول االقتصادي من حيث
والمكونات والمنتجات الناتجة عن تقنيات البيولوجيا  ،الكائنات بإطالقأو تعزيز األطر التنظيمية؛ وإدارة المخاطر المتعلقة 

  ؛التركيبية
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ن مخصص، مع االختصاصات الواردة في المرفق ، رهنا بتوافر الموارد، إنشاء فريق خبراء تقنيييقرر - 4
 أدناه؛ 7بهذا المقرر، على أن يجتمع بعد أن ينتهي األمين التنفيذي من النظر في الطلبات الواردة في الفقرة 

لى تقديم إ ، والمنظمات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيينوالحكومات األخرى ،األطراف يدعو - 5
علق بعمل فريق الخبراء التقنيين المخصص، على النحو الذي تم إنشائه في هذا المقرر، تتمعلومات إلى األمين التنفيذي 

 من اإلرشادات؛تحديد االحتياجات بما في ذلك  ،أعاله 3التدابير المتخذة وفقا للفقرة  فضال عن

والمجتمعات األصلية والمحلية  المعنية،والمنظمات الدولية  ،األطراف، والحكومات األخرى يدعو - 6
، 11/11إلى األمين التنفيذي استجابة للمقرر تقديم المزيد من المعلومات االستمرار في صحاب المصلحة المعنيين إلى وأ

 ؛)أ(3الفقرة 

 :، رهنا بتوافر الموارد الماليةإلى األمين التنفيذي يطلب - 7

ل المعلومات التابعة أعاله من خالل آلية غرفة تباد 6و 5ن المعلومات المبلغ عنها وفقا للفقرتي أن يتيح  )أ(
  ؛لالتفاقية وغيرها من الوسائل

لدعم عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص المنشئ  147أن ينظم منتدى مفتوح العضوية على االنترنت  )ب(
  في الوفاء باختصاصاته؛) أعاله( 4في الفقرة 
، مع مراعاة 11/11قرر من الم) ج(3و) ب(3و) أ(3العمل المحدد في الفقرات عن محدثا  اتقريرأن يعد   )ج(

وتقديم هذا التقرير والتجميع ) ب(7أعاله وتجميعا لنتائج العملية المذكورة في الفقرة  6و 5المعلومات المقدمة في الفقرتين 
  إلى نظر فريق الخبراء التقنيين المخصص؛

أعاله إلى ) ج(7و) ب(7أن يقدم التقارير التي استعرضها النظراء لنتائج العملية المذكورة في الفقرتين   )د(
  نظر اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

لنظر في اآلثار المحتملة مم المتحدة المعنية، إلى ااألوهيئات  اتمنظم ها، بما فيالمعنيةالمنظمات  يدعو - 8
 .كل منها والياتلق بحسبما تتعلبيولوجيا التركيبية ل

  مرفق
  اختصاصات فريق الخبراء التقنيين المخصص للبيولوجيا التركيبية

سيشمل فريق الخبراء التقنيين المخصص تمثيال متوازنا من األطراف من جميع المناطق وتمثيال للمجتمعات األصلية 
وسيقدم  148ا معرفة باالتفاقية وبروتوكوليها،والمحلية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومات، التي لديه

تقريرا عن عمله إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر 
  .األطراف

  :وسوف يضطلع فريق الخبراء التقنيين المخصص بما يلي
  الجة العالقة بين البيولوجيا التركيبية والتنوع البيولوجي؛اإلحاطة علما بتبادل اآلراء عن كيفية مع  )أ(
على النحو المعرف في بروتوكول (تحديد أوجه التشابه واالختالفات بين الكائنات الحية المحورة   )ب(

الحية والكائنات، والمكونات والمنتجات من تقنيات البيولوجيا التركيبية من أجل البت فيما إذا كانت الكائنات ) قرطاجنة
 المحورة المشتقة عن البيولوجيا التركيبية تقع ضمن نطاق بروتوكول قرطاجنة؛

                                                           
 .يكون المنتدى المفتوح العضوية على االنترنت مفتوحا لجميع المشاركين المهتمين باألمر ويستمر لفترة زمنية محددة  147
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، مع استثناء  لطريقة عملني المخصص وفقا تقسيجتمع فريق الخبراء ال  148

 .خبراء يرشحهم كل إقليم من األقاليم الخمسة 8و  5وجود ما بين 
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أو الدولية األخرى تنظم على نحو مالئم الكائنات /تحديد ما إذا كانت الصكوك الوطنية واإلقليمية و  )ج(
 هداف االتفاقية وبروتوكوليها؛والمكونات أو المنتجات المشتقة من تقنيات البيولوجيا التركيبية من حيث أنها تؤثر على أ

العمل على إيجاد تعريف تشغيلي للبيولوجيا التركيبية، ومعايير الشمول واالستبعاد، مع استخدام كل   )د(
 المعلومات ذات الصلة، استنادا إلى الدراسات العلمية والدراسات التي خضعت الستعراض النظراء؛

ة للكائنات والمكونات والمنتجات الناشئة عن تقنيات التكنولوجيا تحديد المنافع المحتملة والمخاطر المحتمل  )ه(
التركيبية على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والمتصلة بصحة اإلنسان واآلثار االجتماعية االقتصادية ذات 

 الصلة بوالية االتفاقية وبروتوكوليها؛

ة المخاطر المنفذ من جانب بروتوكول قرطاجنة، تجميع مع البناء على العمل بشأن تقييم المخاطر وإدار  )و(
المعلومات عن أفضل الممارسات في مجال تقييم المخاطر وأنظمة الرصد التي تستخدمها حاليا األطراف في االتفاقية 

للرصد، أو  والحكومات األخرى، بما في ذلك النقل عبر الحدود، إلعالم الذين ال يوجد لديهم أنظمة وطنية لتقييم المخاطر أو
الذين يمرون في الوقت الحالي بعملية استعراض ألنظمتهم إلدارة المخاطر أو للرصد، ومساعدة هؤالء األطراف 

 والحكومات األخرى على تنظيم الكائنات والمكونات والمنتجات الناشئة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية على النحو المالئم؛

القائمة تشكل إطارا شامال من أجل معالجة آثار الكائنات والمكونات تحديد ما إذا كانت الترتيبات   )ز(
والمنتجات الناتجة عن البيولوجيا التركيبية ذات صلة بأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها، السيما التهديدات 

  .بإحداث خفض أو فقدان ملموس في التنوع البيولوجي
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دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي المنبر الحكومي ال  -  12/25المقرر 
  وخدمات النظم اإليكولوجية

  إن مؤتمر األطراف،
  جيم، 11/13هاء و 11/2المقررين  إلى إذ يشير

في مجال التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات لعلوم لالمنبر الحكومي الدولي باعتماد برنامج عمل  وإذ يرحب
  2018،149- 2014ة للفترة النظم اإليكولوجي

أن تقدم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى مؤتمر األطراف، للموافقة، على يقرر   - 1
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم والسياسات لعلوم للمنبر الحكومي الدولي أي طلبات لبرنامج العمل القادم ل

تمر األطراف فيما يتعلق ببرنامج العمل، بشأن المسائل المدرجة ضمن الوالية التي ة، وأن تعد توصيات إلى مؤاإليكولوجي
حددها لها مؤتمر األطراف، مع مراعاة برنامج العمل متعدد السنوات لمؤتمر األطراف، والخطة االستراتيجية للتنوع 

 ؛صلة، والتقارير المقدمة من األطراف، والمعلومات األخرى ذات ال2020- 2011البيولوجي 

تبادل المعلومات العلمية أنه يجوز للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن ت ر أيضاقري  - 2
 عندما يكونلمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، اوالتقنية مع 

  ؛قبل مؤتمر األطراف لها من ةالممنوح الواليةالموضوع ضمن 
الحكومات األخرى والمنظمات الدولية إلى المساهمة في عملية تحديد نطاق  ويدعواألطراف  يشجع  - 3

في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم والسياسات لعلوم للمنبر الحكومي الدولي التقييمات العالمية واإلقليمية ل
  راءات التي وضعها المنبر؛ة في الوقت المناسب ووفقاً لإلجاإليكولوجي

  :إلى األمين التنفيذي يطلب  - 4
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم اأعاله إلى أمانة  2و 1طلبات والمعلومات المشار إليها في الفقرتين ال إحالة  )أ(

  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
ألنشطة مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال إعداد تقرير عن التقدم المحرز في ا  )ب(

  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لينظر فيه مؤتمر األطراف؛
  :إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلييطلب أيضا   - 5
مواصلة التعاون مع بالتشاور مع رئيس ومكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،   )أ(

حيثما يلزم األمر، وتعزيز  لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةا
التي تتعلق بالخطة المنبر أوجه التآزر وتجنب ازدواجية العمل، واستعراض التقدم المحرز بشأن عناصر برنامج عمل 

، واإلبالغ عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 2020- 2011البيولوجي االستراتيجية للتنوع 
  والتكنولوجية؛

جمع المعلومات، عند الضرورة، لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، فيما يتعلق   )ب(
ادل المعلومات ذات الصلة مع أمانات االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع أعاله، وتب 2و 1بالمسائل المشار إليها في الفقرتين 

البيولوجي، عند االقتضاء، بما في ذلك بواسطة فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تحقيق أوجه التآزر 
  وتجنب ازدواجية العمل؛

لمنبر الحكومي وكوليها إلى نسخ مشاريع نواتج اتوجيه نظر جميع نقاط االتصال في إطار االتفاقية وبروت  )ج(
عند إتاحتها علنا الستعراض النظراء،  الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

                                                           
 .IPBES-2/5، المقرر IPBES/2/17نظر ا  149
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وتشجيعها على المشاركة في عمليات استعراض النظراء عن طريق المشاركة وتقديم اإلسهامات من خالل نقاط االتصال 
  التابعة لها للمنبر، عند االقتضاء، ووفقا إلجراءات إعداد نواتج المنبر الحكومي الدولي؛

العمل، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، على إتاحة المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج   )د(
-2014ة للفترة ت النظم اإليكولوجيفي مجال التنوع البيولوجي وخدما للعلوم والسياساتكومي الدولي عمل المنبر الح

، ونقل هذه 2018، بما في ذلك التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المقرر إطالقه في عام 2018
  المعلومات إلى عناية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، حسب االقتضاء؛

في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  ومي الدولي للعلوم والسياساتعرض نواتج المنبر الحك  )ه(
ة على نظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية فيما يتعلق بأهمية النتائج بالنسبة لعمل االتفاقية، اإليكولوجي

  ومن أجل إعداد توصيات إلى مؤتمر األطراف، حسب مقتضى الحال؛
 للعلوم والسياساتالمنبر الحكومي الدولي من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، على إتاحة نواتج العمل   )و(

ة عند توافرها، وذلك بغرض تشارك المعارف عن قضايا التنوع في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي
  سب مقتضى الحال؛البيولوجي ودمج وتعميم هذه القضايا في عمليات السياسات الوطنية، ح

مواصلة تيسير مشاركة رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في فريق الخبراء   )ز(
  .المتعدد التخصصات في المنبر الحكومي الدولي بصفة مراقب
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  ذالهيئة الفرعية للتنفي: تحسين فعالية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية  -  12/26المقرر 
 إن مؤتمر األطراف،

من االتفاقية، التي تضع التدابير التي يتوقع مؤتمر األطراف أن يتخذها لغرض  4، الفقرة 23إلى المادة  إذ يشير
  اإلبقاء على تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض،

مؤتمر األطراف،  من النظام الداخلي الجتماعات 1، الفقرة 26والمادة ) ز(4، الفقرة 23إلى المادة  وإذ يشير أيضا
  اللتين تشيران إلى إمكانية إنشاء مؤتمر األطراف لهيئات فرعية أخرى،

من بروتوكول قرطاجنة، التي تنص على أن أي هيئة فرعية تنشئها االتفاقية أو  30إلى المادة وإذ يشير كذلك 
تخدم أن وكول قرطاجنة، بمقتضاها يمكن، بناء على مقرر من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروت

بروتوكول  الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في BS-VII/9بالمقرر  وإذ يحاط علماالبروتوكول، 
  قرطاجنة،

من بروتوكول ناغويا، التي تنص على أنه يمكن ألي هيئة فرعية تنشئها االتفاقية أو  27إلى المادة وإذ يشير 
وكول، بما في ذلك بناء على مقرر من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول بمقتضاها أن تخدم البروت

  الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، NP-I/11بالمقرر  وإذ يحاط علماناغويا 
  ة وبروتوكوليها،بمنافع النُهج المتكاملة بالنسبة الستعراض ودعم تنفيذ االتفاقي وإذ يقر

بأهمية المشاركة الكاملة والفعالة لجميع األطراف، وخصوصا البلدان النامية األطراف، السيما أقل  وإذ يقر أيضا
  النامية، وكذلك بلدان التحول االقتصادي، في اجتماعات هيئة فرعية للتنفيذ، الصغيرة الجزرية البلدان نمواً والدول

الكاملة والفعالة لممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في اجتماعات هيئة فرعية  بأهمية المشاركة وإذ يقر كذلك
  للتنفيذ،

الستعراض تنفيذ  المخصص العضوية المفتوح العامل الهيئة الفرعية للتنفيذ لتحل محل الفريق ينشئ  - 1
  االتفاقية، مع االختصاصات الواردة في المرفق بهذا المقرر؛

  :ما يلي يقرر  - 2
  مكتب مؤتمر األطراف كمكتب للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ يعمل  )أ(
من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف، يسري النظام الداخلي  26من المادة  5تمشياً مع الفقرة   )ب(

ادة ، على اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ باستثناء الممع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحالالجتماعات مؤتمر األطراف، 
  ، التي لن تسري؛18

  تجتمع الهيئة الفرعية للتنفيذ في كل فترة ما بين الدورات؛  )ج(
بأنه عندما تخدم الهيئة الفرعية للتنفيذ أحد بروتوكولى االتفاقية، ال تتخذ المقررات بمقتضى  يقر  - 3

  البروتوكول إال بواسطة األطراف في البروتوكول؛
أن تضطلع بأي مهام تقع ضمن نطاق اختصاصاتها على النحو الذي  إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ يطلب  - 4

تحال إليها من مؤتمر األطراف أو مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول المعني، واإلبالغ عن عملها 
  إلى هذه الكيانات؛

إلى الهيئة الفرعية  يطلب، 10/2من المقرر  14، وباإلشارة إلى الفقرة 2020بالنسبة للفترة حتى عام   - 5
للتنفيذ أن تقدم الدعم لمؤتمر األطراف في استعراضه للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجيـة للتنوع البيولوجي 
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وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، مع مراعاة أيضا برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف  2020- 2011
  150؛2020حتى عام 

  :إلى األمين التنفيذي االضطالع بما يلي يطلب  - 6
، عن طريق تنظيم اجتماعاتها وإعداد ضمن جملة أمورتقديم الدعم لعمل الهيئة الفرعية للتنفيذ، وذلك   )أ(

  الوثائق الالزمة لالجتماعات وتقارير الهيئة الفرعية؛
  ع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛وضع الترتيبات الجتماع للهيئة الفرعية للتنفيذ يعقد قبل االجتما  )ب(
بشأن تنظيم وتشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في  طريقة التشغيلإعداد مشروع   )ج(

الموحدة للهيئة  طريقة التشغيلاجتماعها األول، تمشياً مع االختصاصات الواردة في المرفق بهذا المقرر، مع مراعاة 
وأي وجهات نظر تُبدى في هذا الخصوص، على النحو المبين في تقارير  151علمية والتقنية والتكنولوجية،الفرعية للمشورة ال

االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، واالجتماع السابع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع األول لألطراف في 
  .بروتوكول ناغويا

  مرفق
  اختصاصات الهيئة الفرعية للتنفيذ

تحت إرشاد مؤتمر األطراف، ينبغي أن تقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ بأداء الوظائف التالية من أجل دعم   - 1
  :من االتفاقية 23من المادة  4مؤتمر األطراف في اإلبقاء على تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض عمالً بالفقرة 

االتفاقية، بما في ذلك تقديم الدعم لتنفيذ استعراض المعلومات ذات الصلة عن التقدم المحرز في تنفيذ   )أ(
االتفاقية، فضال عن أي خطط استراتيجية ومقررات أخرى ذات صلة يعتمدها مؤتمر األطراف، وعن التقدم المحرز في 

  تحقيق األهداف الموضوعة في إطار االتفاقية؛
  االقتضاء؛ حسبمساعدة مؤتمر األطراف في إعداد المقررات بشأن تعزيز تنفيذ االتفاقية،   )ب(
تحديد ووضع توصيات لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ االتفاقية وأي خطط استراتيجية اعتمدت   )ج(

  في إطارها؛
إعداد توصيات بشأن كيفية تعزيز اآلليات لدعم تنفيذ االتفاقية، وأي خطط استراتيجية اعتمدت في   )د(

  إطارها؛
قائمة في إطار االتفاقية، وتحديد السبل والوسائل التي تؤدي إلى استعراض تأثيرات وفعالية العمليات ال  )ه(

زيادة الفعالية، بما في ذلك نهج متكامل لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها، بما في ذلك في مجاالت مثل حشد الموارد، واإلرشاد 
لمي وآلية غرفة تبادل المعلومات، الموجه إلى اآللية المالية، وبناء القدرات، واإلبالغ الوطني، والتعاون التقني والع

  واالتصال والتثقيف والتوعية العامة؛
  .يحدده مؤتمر األطراف الذي النحو أداء وظائف أخرى على  )و(
أعاله، ينبغي أن تأخذ الهيئة الفرعية للتنفيذ في  1لدى االضطالع بالمهام المشار إليها في الفقرة   - 2

ل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف للفترة المعنية، فضالً عن المدخالت، حسب االعتبار، حسب االقتضاء، برنامج العم
  مقتضى الحال، من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

                                                           
 .12/31المقرر   150
  .8/10المرفق الثالث بالمقرر   151
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ينبغي أن تضطلع الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بمهام كل   - 3
  مراعاة دور ووظائف كل منهما بغية ضمان التكامل في عملهما وتجنب التداخل؛منهما، مع 
، على الهيئة الفرعية للتنفيذ عندما تخدم مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحالتطبق هذه االختصاصات،   - 4

  بروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا؛
أعاله، بناء على طلب مؤتمر  1في الفقرة  نةالمبيوظائف أن تضطلع باللهيئة الفرعية للتنفيذ ينبغي ل  - 5

  ؛اماستعراض تنفيذ كل منه عند ينالبروتوكولكل من ألطراف في لاجتماع كاألطراف العامل 
لدى معالجة الهيئة الفرعية للتنفيذ للمسائل المحالة إليها من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف   - 6

ومع ذلك، يجوز لألطراف في . األطراف في البروتوكول ال تتخذها إالهذه المسائل بفإن المقررات المتعلقة  في بروتوكول،
  .أعمال االجتماعاتتشارك بصفة مراقب في  أن في البروتوكول وغير األطرافاالتفاقية 
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عقد اجتماعات : تحسين فعالية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية  -  12/27المقرر 
قية بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر مؤتمر األطراف في االتفا

  كاجتماع لألطراف في البروتوكولين األطراف العامل
 إن مؤتمر األطراف،

الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية،  5/2بالتوصية  إذ يحيط علما
  سين مستوى الفعالية؛بخصوص النُهج المتكاملة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها لغرض تح

بخطة تنظيم اجتماعات مؤتمر األطراف بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر األطراف العامل وإذ يحيط علما أيضا 
  152كاجتماعات لألطراف في البروتوكولين التي أعدها األمين التنفيذي؛

 ر األطراف العامل اجتماعات مؤتمر األطراف بالتزامن مع اجتماعات مؤتم تخطيط تنظيم أن عمليةوإذ يقر
  تشكل عملية تفاعلية؛ لألطراف في البروتوكولين كاجتماعات

بضرورة ضمان توافر الموارد المالية لدعم المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي البلدان النامية، السيما  وإذ يقر أيضا
فضال عن المجتمعات األصلية والمحلية، في  أقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية، وبلدان التحول االقتصادي،

  االجتماعات الثالثة المتزامنة بغرض الحفاظ على الشرعية والشفافية؛
اجتماعات مؤتمر األطراف واجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماعات لألطراف في  أن تنظيموإذ يدرك 

  البروتوكولين يقتضي تبسيط جدول أعمال هذه االجتماعات؛
من بروتوكول قرطاجنة للسالمة  29من المادة  2من االتفاقية، والفقرة  32من المادة  2إلى الفقرة ر وإذ يشي
من بروتوكول ناغويا، التي تنص على أن المقررات بموجب البروتوكول ال تتخذ إال من  26من المادة  2األحيائية، والفقرة 

  جانب األطراف في البروتوكول؛
 ألطراف في بروتوكوللاجتماع كمؤتمر األطراف العامل الصادر عن  BS-VII/9بالمقرر  وإذ يحيط علما

  قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
جزء رفيع المستوى كالجزء الرفيع المستوى من مؤتمر األطراف،  نظم، في المستقبل،وصي بأن يي  - 1

  ها؛يلالتفاقية وبروتوكول
  شأن النُهج المتكاملة إزاء االتفاقية وبروتوكوليها؛إدراج بند في جدول أعمال اجتماعاته القادمة ب يقرر  - 2
أن تعقد اجتماعاته العادية المقبلة في غضون فترة أسبوعين تشتمل أيضا اجتماعات مؤتمر  أيضا رريق  - 3

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، على النحو الذي اتفقت عليه األطراف في البروتوكول في 
  ؛، وكذلك اجتماعات األطراف في بروتوكول ناغوياBS-VII/9المقرر 

الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية  5/2إلى األمين التنفيذي، في ضوء التوصية يطلب   - 4
جتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف بالتزامن مع المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، والخبرة المكتسبة من تنظيم اال

ألول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، مع مراعاة آراء األطراف بشأن تقييمها االجتماع ا
لهذين االجتماعين وكذلك الممارسات والدروس المستفادة في إطار االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى، مثل اتفاقية 

  :جموعة اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولماألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وم
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جتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف بالتزامن مع االجتماع الثامن لمؤتمر تنظيم االزيادة تنقيح خطة   )أ(
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

  اغويا، مع التركيز بشكل خاص على اآلثار القانونية والمالية واللوجستية؛في بروتوكول ن
  إعداد مشروع أولي لتنظيم عمل هذه االجتماعات؛  )ب(
اتخاذ خطوات مالئمة صوب تبسيط جداول أعمال االجتماعات المتزامنة لمؤتمر األطراف ومؤتمر   )ج(

  األطراف العامل كاجتماعات لألطراف في البروتوكولين؛
إعداد تحليل عن مستوى مشاركة األطراف، خصوصا البلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان نموا   )د(

والدول الجزرية الصغيرة النامية، وأطراف التحول االقتصادي، في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف واالجتماع 
ناغويا، بما في ذلك إجراء مقارنة مع االجتماعات السابقة األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

  في إطار االتفاقية، وتحديد السبل الممكنة لتعزيز مستوى المشاركة؛
  تقديم هذه المعلومات لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول؛  )ه(
ذات الصلة ستئمانية الطوعية في الصناديق اال مساهماتهاإلى زيادة األطراف البلدان المتقدمة  يدعو  - 5

من البلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة الكاملة والفعالة للممثلين  لضمان المشاركة
النامية من بينها، وأطراف التحول االقتصادي، فضالً عن ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية، في االجتماعات المتزامنة، 

 الحكومات األخرى والجهات المانحة األخرى على أن تسهم أيضا في هذا الغرض؛ يشجعو

ن يستعرض، في اجتماعيه الرابع عشر والخامس عشر، الخبرة المكتسبة من تنظيم االجتماعات أ يقرر  - 6
ا ويضع صيغتها النهائية إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ إعداد معايير كي ينظر فيه ويطلبالمتزامنة، وتيسير هذا االستعراض، 

في وقت الحق مؤتمر األطراف، مع مراعاة معايير مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 
  :ويمكن أن تشمل هذه المعايير ما يلي. ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

بلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية لممثلي الالمشاركة الكاملة والفعالة   )أ(
الصغيرة النامية من بينها، وأطراف التحول االقتصادي، فضال عن ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية، في اجتماعات 

لعامل كاجتماع مؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر األطراف ا
  لألطراف في بروتوكول ناغويا؛

العمل على التطوير الفعال لنتائج مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في   )ب(
  بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا؛

  زيادة التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها؛  )ج(
 .الفعالية من حيث التكاليف  )د(
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 سحب المقررات  -  12/28المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
وقف العمل بالنهج الحالي لسحب المقررات واالستعاضة عن العملية الحالية بنهج جديد الستعراض  يقرر  - 1

  اعتمادها؛المقررات أو عناصر المقررات بطريقة تدعم التنفيذ وترسي أساسا جيدا إلعداد مقررات جديدة و
والتي  المقررات عبر اإلنترنتتتبع لباستخدام أداة عملية سحب المقررات، إعادة تركيز  أيضاقرر ي  - 2

عملية إعداد  القائمة، وتحسين استعراض المقرراتدعم  غيةب ،تبادل المعلومات غرفة في آلية إعدادها وتحديثها سيجري
  جديدة؛ مقرراتاعتماد و

  :يذي االضطالع بما يليإلى األمين التنف يطلب  - 3
في آلية وتحديثها اإلنترنت  المقررات عبرتتبع لوضع أداة العمل، باالستناد إلى األدوات الحالية، على   )أ(

إعداد واعتماد  عمليةة وتحسين قائمال استعراض المقرراتبهدف دعم  ، حسب مقتضى الحال،غرفة تبادل المعلومات
  ؛المقررات الجديدة

االجتماعين  الستعراض مقرراتاإلنترنت على أساس تجريبي واستخدامها  المقررات عبرتبع تنفيذ أداة ت  )ب(
هذا بمرفق الفي  معروضةوأية معلومات أخرى ذات صلة  حالتهاتجميع معلومات عن و ،الثامن والتاسع لمؤتمر األطراف

  ؛إلى الهيئة الفرعية للتنفيذنتائج هذه العملية عن المعلومات  إتاحةو المقرر
  ؛الضرورة عندلألطراف، وإتاحته اإلنترنت  المقررات عبرللمعلومات الواردة في أداة تتبع  وجزإعداد م  )ج(
الحاالت التي يدل فيها إعداد عناصر مقرر جديد بشأن الموضوع نفسه على أن المقرر السابق تحديد   )د(

  الجديد؛ المقررع م اكون متسقيقد ال  )2(الجديد؛  المقررحتما محله  سيحل) 1: (المعني
جار الدولي بأنواع تة االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى، السيما اتفاقية االخبراستكشاف   )ه(

مقترحات في المعلومات  وإدراج، المقررات والقرارات وتوحيدفي إدارة  153الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض،
  ؛هأعال) ب(التي ستتاح وفقا للفقرة 

إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، في اجتماعها األول، في المعلومات المقدمة من األمين التنفيذي يطلب   - 4
أعاله وأن تعد توصية بخصوص أداة تتبع المقررات عبر االنترنت خارج نطاق المرحلة ) ب(3والمشار إليها في الفقرة 

  .الثالث عشر التجريبية وذلك لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه
  مرفق

 اإلنترنت عبر تتبع المقرراتأداة عرض عام للمعلومات التي يمكن إدراجها في 

  :معلومات عن المقرر  - 1
  ؛"للعلم"أو " تشغيليا"ما إذا كان المقرر  –نوع المقرر   )أ(
  ؛"مسحوبا"أو " ساريا"أو " منقضيا"أو " ملغيا"أو " مطبقا"ما إذا كان  –حالة المقرر   )ب(
األطراف، الحكومات األخرى، األمين /مؤتمر األطراف، أحد األطراف –الكيان الذي يوجه إليه المقرر   )ج(

التنفيذي، مرفق البيئة العالمية، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، هيئات فرعية أخرى، المجتمعات 
  األصلية والمحلية، أصحاب مصلحة آخرون؛

  ، حسب االقتضاء؛)ذات الصلة بالتنفيذ أو العملية(الزمنية الجداول   )د(
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 :معلومات ذات صلة  - 2

  التوصية أو عنصر التوصية الصادرة عن هيئة فرعية، إن وجدت، والتي تشكل أساس المقرر؛  )أ(
  المقررات ذات الصلة؛  )ب(
  اإلخطارات الصادرة؛  )ج(
  التقارير المستلمة؛  )د(
  ؛)التقارير، ووثائق العمل أو وثائق المعلومات، والمنشوراتمثل (الوثائق ذات الصلة   )ه(
  ).مثل حلقات العمل، أو االجتماعات التقنية، أو برامج التدريب(األنشطة والنتائج ذات الصلة   )و(
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  تحسين فعالية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية  -  12/29المقرر 
  مسائل أخرى: وبروتوكوليها

  إن مؤتمر األطراف،
والتقنية والتكنولوجية لتمكينها من  العلميةعملية تحسين عمليات الهيئة الفرعية للمشورة يالحظ  - 1

، الهيئة الفرعية إلى األمين التنفيذي أن يواصل، بالتشاور مع مكتب ويطلبة، فعالياالضطالع بواليتها بقدر أكبر من ال
والدروس المستفادة من االجتماعين السابع عشر والثامن عشر باالعتماد على آراء األطراف  ،هافعاليتاستكشاف سبل تحسين 

 ؛للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

من عقد اجتماعات بما في ذلك  ،ة االجتماعاتفاعليإلى األمين التنفيذي أن يستكشف سبل زيادة يطلب  - 2
لتحديد المرافق الالزمة  ،مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،خالل وسائل عبر اإلنترنت، والتواصل مع الكيانات المالئمة

في البلدان النامية للمشاركة بفعالية في هذه االجتماعات وإبالغ الهيئة الفرعية  ،بما في ذلك نقاط االتصال الوطنية ،للمندوبين
 مؤتمر األطراف؛ل ها قبل االجتماع الثالث عشرلنظر ،لتنفيذل

استعراض نظراء طوعية  عمليةإجراء  بشأن اقتراح لتي أعدها األمين التنفيذيا 154بالوثائقيحيط علماً  - 3
منهجية  ضع، رهناً بتوافر الموارد،إلى األمين التنفيذي أن ي ويطلبلالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 

 لتنظر فيه؛ إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ، اًتقريريقدم لعملية استعراض النظراء الطوعية و

من استعراض التقدم  ،2020بغية تمكين مؤتمر األطراف في كل اجتماع من اجتماعاته حتى عام  - 4
عمال و ،وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

آلية في يتيح التشغيل الكامل ألداة اإلبالغ عبر اإلنترنت األمين التنفيذي أن  إلى يطلب، 10/2من المقرر ) ه(3بالفقرة 
األطراف والحكومات األخرى إلى أن تتيح، على أساس طوعي،  يدعوغرفة تبادل المعلومات في أقرب وقت ممكن، و

معلومات عن التقدم المحرز صوب تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما يتصل بها من أهداف وطنية، وعن 
بما في ذلك من خالل أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت في آلية غرفة تبادل المعلومات،  ،ت والنُهج صوب تقييم التقدمالمؤشرا
األطراف  جانبن منترنت اإل برع بالغعن التقدم المحرز في استخدام أداة اإل إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريراً ويطلب

 ؛إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر ذا الشأن،، والمعلومات المقدمة في هوالحكومات األخرى

إلى األمين التنفيذي أن يعد، على أساس الخبرات والدروس المستفادة من إعداد التقرير الوطني يطلب  - 5
الخامس واستخدام أداة اإلبالغ الطوعي عبر اإلنترنت، مقترحات بشأن التقرير الوطني السادس لتيسير تبسيط اإلبالغ عن 

 ،فضال عن أي تحسينات أخرى قد تكون ضرورية ألداة اإلبالغ عبر اإلنترنت ،ايا المشمولة في االتفاقية وبروتوكوليهاالقض
 للتنفيذ؛ للنظر من جانب الهيئة الفرعية

ات يمع االتفاق اتساقاً لإلبالغإمكانية وضع إطار أكثر  إلى األمين التنفيذي أن يستكشفيطلب أيضا  - 6
 الوصول إلى البيانات ذات الصلة لتنفيذ االتفاقية والحد من أعباء اإلبالغ فرص تنوع البيولوجي لتحسينبال األخرى المتعلقة

 ، واالستفادة من الخبرات المستمدة من هذا العمل لدى إعداد مقترحات للتقرير الوطني السادس؛على األطراف

كاليف المتعلقة بها، وإمكانات إلى األمين التنفيذي أن يستكشف خيارات، بما في ذلك التيطلب كذلك  - 7
عقد اجتماعات تحضيرية إقليمية قبل االجتماعات المتزامنة لمؤتمر األطراف لالشراكات والتآزر مع المنظمات األخرى، 

 للتنفيذ؛ األطراف في البروتوكولين، وأن يقدم تقريرا إلى الهيئة الفرعيةاجتماعات و

نظر في تعزيز مشاركة المكاتب اإلقليمية لبرنامج الة للبيئة إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحد يدعو - 8
 في دعم األطراف في جهودها لتنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقية وبروتوكوليها؛األمم المتحدة للبيئة 

                                                           
154  UNEP/CBD/COP/12/25/Add.3 وUNEP/CBD/COP/12/INF/24.  
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ج السالمة األحيائية والحصول وتقاسم المنافع في االستراتيجيات وخطط العمل ماألطراف على د يشجع - 9
نوع البيولوجي، وخطط التنمية الوطنية وغير ذلك من السياسات والخطط والبرامج القطاعية والمشتركة بين الوطنية للت

 الظروف والتشريعات واألولويات الوطنية؛ ةحسب مقتضى الحال، مع مراعا ،القطاعات

  :إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارديطلب  - 10
ج قضايا مفيما يتعلق بدلدى األطراف ات والثغرات في المهارات حتياجات من القدرالأن يجرى تقييما ل  )أ(

السالمة األحيائية والحصول وتقاسم المنافع في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط التنمية 
  احتياجات األطراف؛ حسبتدخالت بناء القدرات  تكييفالوطنية من أجل 

 ،وبروتوكول ناغويا واالتفاقية ،ة لنقاط االتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنةأن ينظم حلقات عمل إقليمي  )ب(
ج دمفضال عن المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال 

  نوع البيولوجي؛السالمة األحيائية والحصول وتقاسم المنافع في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للت
على  ،األطراف والحكومات األخرى، حسب مقتضى الحال، ووفقا للظروف واألولويات الوطنية يشجع - 11

ة المتعلقتعزيز اآلليات الوطنية للتنسيق لتيسير وضع نهج منسق لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها فضال عن االتفاقيات األخرى 
  .بالتنوع البيولوجي واتفاقيتي ريو األخريين
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  اآللية المالية  -  12/30المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

  بالتنوع البيولوجي المتعلقةتعزيز أوجه التآزر البرامجية بين االتفاقيات   - ألف
التنوع ب لكل من االتفاقيات المتعلقةاتصالها الوطنية  نقاطالتنسيق بين  تعزيزاألطراف إلى  يدعو  - 1

شى مع ابالتنوع البيولوجي، والتي تتم المتعلقةوطنية في دعم تنفيذ مختلف االتفاقيات البيولوجي، من أجل تحديد األولويات ال
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وإدماجها في استراتيجياتها  تنفيذومع  2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛
  :أن تضطلع بما يلي بالتنوع البيولوجي إلى المتعلقةتفاقيات مختلف اال ةمجالس إداريدعو   - 2
تمويل األولويات الوطنية المشار إليها في الفقرة  بخصوصم عناصر مشورة، حسب االقتضاء، يتقد  )أ(

 بين مؤتمر األطراف في المبرمة ومذكرة التفاهم ،مرفق البيئة العالمية لواليةكل منها ووفقا  والياتفي إطار  ،أعاله
من خالل مؤتمر األطراف البيئة العالمية التي قد تحال إلى مرفق و ،3/8لمقرر االتفاقية ومجلس مرفق البيئة العالمية وفقا ل

  في اتفاقية التنوع البيولوجي؛
طلب إلى أمانات كل منها أن تحيل هذه المشورة في الوقت المناسب إلى األمين التنفيذي التفاقية التنوع ال  )ب(
  ؛البيولوجي

أعاله في  2 التنوع البيولوجي أن يدرج أي مشورة يتلقاها وفقا للفقرة إلى األمين التنفيذي التفاقيةطلب ي - 3
لينظر فيها مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه  ،جدول األعمال منالوثائق المتعلقة بالبند المالئم 

  القادم؛
التنوع البيولوجي أن يواصل التنسيق مع مختلف االتفاقيات  ي التفاقيةإلى األمين التنفيذيطلب أيضا   - 4

ة بالتنوع البيولوجي ومرفق البيئة العالمية من أجل إيجاد سبل لتيسير الجهود التي تبذلها األطراف على النحو المبين المتعلق
  أعاله؛ 1في الفقرة 

  االستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية  -باء
  من االتفاقية، 21من المادة  3ى الفقرة إل إذ يشير

  155إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية، وإذ يشير أيضا
لمؤتمر  157والثاني عشر 156التقارير التي قدمها مرفق البيئة العالمية إلى االجتماعين الحادي عشر وقد استعرض

  األطراف،
بما في ذلك التوصيات  158ن االستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية لالتفاقية،عتقل التقرير المس فيوقد نظر 

المستقل بشأن إجراءات تحسين فعالية اآللية المالية، والتعليقات التي قدمها في هذا الشأن  الخبير االستشاريالصادرة عن 
 مرفق البيئة العالمية،

اإلرشاد الجديد المقترح  أن يستعرضلى مرفق البيئة العالمية، إ وجهبغية زيادة تبسيط اإلرشاد الم ،يقرر  - 5
اإلرشادات السابقة عند االقتضاء، وتحديد أولويات اإلرشادات في سياق أهداف أيشي  وحيدلتجنب التكرار أو تقليله، وت

  للتنوع البيولوجي؛
                                                           

 .، المرفق الثاني3/8المقرر    155
156   UNEP/CBD/COP/11/8. 
157   UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1. 
158   UNEP/CBD/WGRI/5/INF/10 .وانظر أیضا UNEP/CBD/WGRI/5/5/Add.1. 
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األطراف على  يشجعو لمية،لصندوق االستئماني لمرفق البيئة العاموارد ابحزمة التجديد السادس ل يرحب  - 6
  الوطنية واإلرشاد الصادر عن مؤتمر األطراف؛ امع أولوياته ياإلى مرفق البيئة العالمية تمش المشاريعتقديم مقترحات 

من  5، تمشيا مع استجابة مرفق البيئة العالمية للفقرة على تعزيز التمويل المشترك األطراف يشجع  - 7
في استخدام موارد مرفق البيئة  البؤريةمجاالت المتعدد النهج التفيد من أوجه التآزر والتي تس اريعوالمش ،11/5المقرر 
  العالمية؛

  :مرفق البيئة العالمية إلى اتخاذ اإلجراءات التالية بغية زيادة تحسين فعالية اآللية المالية يدعو  - 8
لك على حساب أهداف جديدة وإضافية دون أن يكون ذمالية موارد  حشدتعزيز دوره المحفز في   )أ(

  ؛شاريعالم
طراف، على النحو الذي واأل مرفق البيئة العالمية ، بالتعاون مع وكاالتاريعدورة المش تبسيطمواصلة   )ب(

  159اقترحه مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية في الدراسة الخامسة لألداء العام؛
في تحقيق أهداف أيشي المحرز ولوجي بشأن كيفية تحسين قياس التقدم التنسيق مع أمانة اتفاقية التنوع البي  )ج(

، مع مراعاة المؤشرات المتفق عليها بشأن أداء حوافظ من خالل مبادرات يدعمها مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي
  مرفق البيئة العالمية؛موارد استثمارات فترة التجديد السادس ل

مع إدراك التوازن بين جانبي الشمول واإليجاز في تقرير مرفق البيئة العالمية، تحقيق ل السبلاستكشاف   )د(
  تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛الحاجة إلى إثبات التقدم في برمجة الموارد نحو 

على استجابة  على وجه التحديدإلى مؤتمر األطراف، مع التركيز  المقدم إتاحة مشروع أولي لتقريره  )ه(
قبل اجتماع مؤتمر األطراف  الهيئة الفرعية للتنفيذ إلىمؤتمر األطراف  رشادات السابقة المقدمة منإلليئة العالمية مرفق الب

المعلومات الواردة في  فيفي هذا التقرير، وذلك بهدف تعزيز النظر الفعال وفي الوقت المناسب رسميا  الذي سينظر فيه
  التقرير؛

ول التنفيذي األول لمرفق البيئة العالمية على مواصلة تعزيز التعاون بين األمين التنفيذي والمسؤ يشجع  - 9
  األمانتين، والتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع للمرفق ووكاالت مرفق البيئة العالمية؛

إلى األمين التنفيذي أن يستكشف السبل التي يمكن بها لمؤتمر األطراف أن يحقق أفضل استفادة  يطلب  - 10
إطار سياق لية المالية في آلولويات األوبروتوكولي االتفاقية لتحديد  2020- 2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي من ا

 إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ تقريريقدم الوارد مرفق البيئة العالمية وأن مألربع سنوات ألولويات البرمجة في التجديد السابع لا
  ل؛في اجتماعها األو فيه لتنظر

، توقعا للتجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، أن يجري، في اجتماعه يقرر  - 11
الثالث عشر، التحديد الثاني لمتطلبات التمويل لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها، تمشيا مع االختصاصات الواردة في المرفق بهذا 

  المقرر؛
إلى االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف،  تقريره إلىشير في يعالمية أن إلى مرفق البيئة اليطلب   - 12

، عمال بالفقرة 11/5مقرر في ال والمشار إليهامتطلبات التمويل، ل األول تحديدالكيفية التي يعتزم بها االستجابة للتقرير عن ال
  ؛من مذكرة التفاهم 2- 5

المجال البؤري المتصل بالتنوع البيولوجي ضمن التجديد في استراتيجية  8و 5البرنامجين بإنشاء  رحبي  - 13
األطراف إلى تحديد أولويات  ويدعو، بروتوكولي قرطاجنة وناغويا، مما يعكس أهمية السادس لموارد مرفق البيئة العالمية

 ؛وفقا لذلك اريعالمش

                                                           
 .www.thegef.org/gef/OPS5  :انظر   159

http://www.thegef.org/gef/OPS5
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ئة العالمية من أجل متعددة لتمويل مرفق البي جاالت تركيزم اريعوتقديم مش وضعاألطراف على  يشجع  - 14
  ؛هايوبروتوكولاالتفاقية إعطاء االهتمام الكافي لجميع قضايا 

  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  - جيم
مؤتمر  الذي نظر فيه 160اإلرشاد التاليتنفيذ إلى اآللية المالية  يدعو ،BS-VII/5بالمقرر إذ يحيط علما   - 15

  :من االتفاقية 21التساق مع المادة بغرض ا وعدله األطراف
المجال  ضمن، في ضوء الخبرة المكتسبة خالل عملية التقارير الوطنية الثانية، األنشطة التالية أن يدعم  )أ(

في  واجهتهاالصعوبات التي بلجنة االمتثال ، والسيما تلك التي أبلغت المخصص لألطراف المؤهلةالبؤري للتنوع البيولوجي 
  :البروتوكول في إطارالتقارير الوطنية  التزامها بتقديماء ب، بهدف الوفاالمتثال للبروتوكول
) ز(2إعداد التقارير الوطنية الثالثة بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وفقا للفقرة   )1(

  ؛BS-VI/5من المقرر 
جنة بروتوكول قرطا بموجبإعداد األطراف، التي لم تقم بذلك بعد، لتقاريرها الوطنية األولى   )2(

  ؛BS-V/14للسالمة األحيائية، وفقا للمقرر 
بشأن تنفيذ بروتوكول  5البرنامج  األنشطة التالية التي تضطلع بها األطراف المؤهلة ضمن دعميأن   )ب(

  :قرطاجنة للسالمة األحيائية في إطار المجال البؤري للتنوع البيولوجي
  ؛BS-VI/5من المقرر ) ح(2رة تنفيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائية، وفقا للفق  )1(
للتنوع  دعم أنشطة بناء القدرات في إطار العمل المواضيعي المتصل بالخطة االستراتيجية  )2(

  ، مع مراعاة احتياجات بناء القدرات لألطراف المؤهلة؛2020- 2011البيولوجي 
لجبر التعويضي كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية وا - دعم التصديق على بروتوكول ناغويا  )3(

  ؛التوعيةزيادة وتبادل المعلومات وأنشطة  ،وتنفيذه بما في ذلك، في جملة أمور، بناء القدرات
  :ينظر في آليات من أجل ما يليأن   )ج(

  دعم تحديث األطر الوطنية للسالمة األحيائية ووضع الصيغة النهائية لها؛  )1(
دعم تنفيذ بروتوكول التي ت اريعمشللمية لتيسير سبل الحصول على تمويل مرفق البيئة العا  )2(

  قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
  رفع مستوى استخدام تمويل مرفق البيئة العالمية ألغراض السالمة األحيائية؛  )3(

 ؛تقديم تقارير إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشرو

السالمة األحيائية من جانب تبادل معلومات م غرفة استخدالحاجة إلى بناء القدرات ال اإلسراع في معالجة  )د(
  ؛جميع األطراف المؤهلة التي لم تُدعم حتى اآلن

 دعم األطراف في جمع البيانات الوطنية وإجراء المشاورات بشأن التقارير الوطنية الثالثة؛أن ي  )ه(

المتعلق   BS-VII/12من المقرر 13لتنفيذ أنشطة بناء القدرات المشار إليها في الفقرة  دعموفر الأن ي  )و(
  بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛

                                                           
 في ألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةلاجتماع كمل من االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العا يرد اإلرشاد  160

 .القسم الثاني من التذييل األول
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 تيندعم أنشطة بناء القدرات بشأن االعتبارات االجتماعية االقتصادية على النحو المحدد في الفقرأن ي  )ز(
  ؛)الصادر عن مؤتمر األطراف 11/5 المقرربالتذييل الثاني (  BS-VI/5من المقرر) س(و) ن(2

  ن الحصول وتقاسم المنافعبروتوكول ناغويا بشأ  -  دال
مؤتمر  الذي نظر فيه 161اإلرشاد التاليتنفيذ إلى اآللية المالية  يدعو، NP-I/6بالمقرر  إذ يحيط علما  - 16

  :األطراف
  السياسة العامة واالستراتيجية

في  تانمدواالستراتيجية المعت العامة بالسياسة والذي يتعلقآللية المالية إلى ا باإلرشاد الموحد يحيط علما  - 17
ن التطورات الجديدة م اإلرشاد لمراعاةهذا  وينقح، حسب االقتضاء،، أن يستعرضمؤتمر األطراف  ويدعو ،10/24المقرر 

  ؛بروتوكول ناغويابدء نفاذ  قبيل
  أولويات البرامج

  :إلى مرفق البيئة العالميةيطلب   - 18
، 11/5مقرره إلى مرفق البيئة العالمية في مؤتمر األطراف  اإلرشاد الذي قدمهالواردة في  دعم األنشطة  )أ(

  المرفق، التذييل األول؛
 الموارد المالية، بهدف مساعدة األطراف المؤهلة في إعداد تقاريرها الوطنية؛ إتاحة  )ب(

من  21المادة  بشأن من أجل اتخاذ إجراءات مبكرةالتوعية زيادة دعم األنشطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية   )ج(
  ل؛البروتوكو

  معايير األهلية
 فضال عن، النامية أن جميع البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة يقرر  - 19

من المقدم تمويل المؤهلة للحصول على هي بلدان في بروتوكول ناغويا،  اأطراف والتي تشكل، التحول االقتصاديبلدان 
  ؛مرفق البيئة العالمية وفقا لواليته

  :اآللية المالية للبروتوكول بموجبلتمويل لالتالي في معايير األهلية  البند االنتقالي يعتمد  - 20
تؤهل للتمويل من مرفق البيئة العالمية، إلى أربع سنوات بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ، البلدان النامية، السيما "

دان التحول االقتصادي التي هي أطراف في االتفاقية وتقدم التزاما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وبل
سياسيا واضحا بأن تصبح أطرافا في البروتوكول، وذلك إلعداد تدابير وطنية وقدرات مؤسساتية من أجل تمكينها من أن 

المتوقعة في شكل ضمان  ويجب أن يكون الدليل على هذا االلتزام السياسي مشفوعا بأنشطة إرشادية والمعالم. تصبح أطرافا
مكتوب إلى األمين التنفيذي بأن البلد يعتزم أن يصبح طرفا في بروتوكول ناغويا بعد االنتهاء من األنشطة التي يطلب 

  ."تمويلها
  إرشادات أخرى إلى اآللية المالية  - هاء

  االستخدام المألوف المستدام
صناديق، بما في ذلك مرفق البيئة الو البرامجة ووالمنظمات الدولي، األطراف، والحكومات األخرى يدعو  - 21

 اريعالنامية األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية لتنفيذ البرامج والمش للبلدانتوفير األموال والدعم التقني إلى  العالمية،
  المستدام للتنوع البيولوجي؛المألوف التي تعزز االستخدام 

                                                           
ناغويا بشأن ألطراف في بروتوكول لاجتماع كلمؤتمر األطراف العامل  ولمن االجتماع األ اإلرشادفي التذييل الثاني رد ي  161

 .الحصول وتقاسم المنافع
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  التنوع البيولوجي البحري والساحلي
من االتفاقية، حسب  20من المادة  7الفقرة  مراعاةومع  10/29مقرر من ال 20الفقرة  إذ يشير إلى  - 22
مرفق البيئة العالمية إلى مواصلة تقديم الدعم لبناء القدرات للبلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا والدول  يدعواالقتضاء، 

القائمة نحو تحقيق  المبذولة ، من أجل زيادة تسريع الجهوداالقتصادي التحولبلدان  فضال عنالجزرية الصغيرة النامية، 
  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية؛

  التنوع البيولوجي وتنمية السياحة
 التمويلفي توفير ، حسب االقتضاء، إلى االستمرار مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى يدعو  - 23

  السياحة المستدامة التي تسهم في تحقيق أهداف االتفاقية؛لدعم  الزمال
  مرفق

  اختصاصات لتقييم كامل لمقدار األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها
  في فترة التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية

  الهدف
به بموجب االختصاصات هذه يتمثل في تمكين مؤتمر األطراف من إجراء  إن الهدف من العمل الذي يجب القيام  - 1

 في الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية التحول االقتصاديتقييم لمقدار األموال الالزمة لمساعدة البلدان النامية وبلدان 
 تحديدي قدمه مؤتمر األطراف، وذاد المرفق البيئة العالمية، وفقاً لإلرشموارد ل بعالسا تجديدال دورةخالل  وبروتوكوليها

  .3/8، والمقرر 21من المادة  1وفقا للفقرة  ،الموارد الالزمة مقدار
  النطاق

أن يكون شامال وموجها في المقام األول نحو تقدير  وبروتوكوليها ينبغي لتقرير احتياجات التمويل لتنفيذ االتفاقية  - 2
ذها األطراف من نفتكاليف اإلضافية الكاملة المتفق عليها لإلجراءات التي ستمجموع احتياجات التمويل الالزمة لتغطية ال

إلى  2018تموز /االقتصادي للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية خالل الفترة يوليوالتحول البلدان النامية وأطراف 
  .ي قدمه مؤتمر األطرافذ، وذلك وفقاً لإلرشاد ال2022حزيران /يونيو

  المنهجية
  :غي أن يأخذ تقييم احتياجات التمويل في الحسبان ما يليينب  - 3

الخطة االستراتيجية للتنوع فضال عن من االتفاقية،  21من المادة  1، والفقرة 20من المادة  2الفقرة   )أ(
  ؛2020- 2011البيولوجي 
  تقبل؛اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية من مؤتمر األطراف الذي يطلب موارد مالية في المس  )ب(
والمقررات ذات الصلة التي اعتمدها مؤتمر وبروتوكوليها جميع االلتزامات المدرجة في إطار االتفاقية   )ج(
  األطراف؛
، والمعلومات التي تقدمها األطراف من المعلومات المرسلة إلى مؤتمر األطراف في التقارير الوطنية  )د(

  ؛خالل إطار اإلبالغ المالي
لتوجيهية التي وافق عليها مجلس مرفق البيئة العالمية لتحديد األهلية الالزمة لتمويل القواعد والمبادئ ا  )ه(

  ؛شاريعالم
  من االتفاقية؛ 6االستراتيجيات أو الخطط أو البرامج الوطنية المعدة وفقا للمادة   )و(
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ق البيئة المشاريع الممولة من مرفالتي اعترضت الخبرات المكتسبة حتى اآلن، بما في ذلك القيود   )ز(
  ؛وكاالت التنفيذ التابعة لهالمنفذة و همرفق ووكاالتال، فضال عن أداء التي حققتهاالعالمية والنجاحات 

  أوجه التآزر القائمة مع االتفاقيات األخرى التي يمولها مرفق البيئة العالمية؛  )ح(
  ؛أوجه التآزر القائمة مع االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي  )ط(
  ؛الموارد وأهدافها المتعلقة بحشدستراتيجية اال  )ي(
تنفيذ الخطة االستراتيجية من أجل التقييم العالمي للموارد المعني بالمستوى  للفريق الرفيعالتقرير الثاني   )ك(

  ؛وتوصياته 2020-2011للتنوع البيولوجي 
  .وافرهااالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، في حال ت  )ل(

  إجراءات للتنفيذ
على األمين التنفيذي، بموجب سلطة مؤتمر األطراف وبدعم منه، أن يتعاقد مع فريق من خمسة خبراء، اثنين منهم   - 4

دولية غير حكومية، إلعداد  اتمن البلدان النامية األطراف، واثنين من البلدان المتقدمة األطراف، وخبير واحد من منظم
، 2022حزيران /إلى يونيو 2018تموز /لفترة من يوليوللكامل للتمويل الضروري والمتاح لتنفيذ االتفاقية تقرير عن التقييم ا

  .وفقا للهدف والمنهجية المذكورين أعاله
لدى إعداد تقرير التقييم، ينبغي لفريق الخبراء أن يجري المقابالت والدراسات االستقصائية والتحليالت الكمية   - 5

  :قتضاء، بما في ذلك ما يليورات، عند االية، والمشانوعوال
جمع وتحليل االحتياجات المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك   )أ(

  من االتفاقية؛ 6والتي تعدها األطراف عمال بالمادة  ،االستراتيجيات القطرية المحددة لحشد الموارد
من االتفاقية لتحديد احتياجات التمويل من  26دمة من األطراف بموجب المادة استعراض التقارير المق  )ب(

  أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية؛
  اآلثار المالية التقديرية لإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية من مؤتمر األطراف؛  )ج(
  ؛جديدكل فترة من فترات التالخبرة المكتسبة حتى اآلن في تقديم اآللية المالية لألموال في   )د(
، والناشئة عن التنفيذ 2022حزيران /إلى يونيو 2018تموز /لفترة من يوليولاحتياجات التمويل اإلضافية   )ه(

  ؛2020- 2011الوطني للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ياالقتصاد التحوللدان جمع وتحليل أي معلومات إضافية تقدمها األطراف، سواء من البلدان النامية أو ب  )و(

  .وبروتوكوليها تمويل لتنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقيةلل اعن احتياجاته
ينبغي لمرفق البيئة العالمية واألمين التنفيذي إجراء استعراض لمشروع تقارير التقييم التي يعدها فريق الخبراء   - 6

  .االختصاصات والنهج على النحو المحدد في هذه لضمان دقة واتساق البيانات
على األمين التنفيذي أن يسعى إلى ضمان توزيع تقرير التقييم الصادر عن فريق الخبراء على جميع األطراف قبل   - 7

  .للهيئة الفرعية للتنفيذ ولشهر من انعقاد االجتماع األ
ء وإعداد توصيات لنظر أن ينظر في تقرير تقييم فريق الخبرا ها األول،اجتماعللهيئة الفرعية للتنفيذ، في ينبغي   - 8

  .في اجتماعه الثالث عشر مؤتمر األطراف
مقررا عن التقييم المتعلق بمقدار األموال الالزمة لتنفيذ  ،عشر ثالثفي اجتماعه ال ،سوف يصدر مؤتمر األطراف  - 9

وإبالغ النتائج إلى مرفق لصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، موارد ال التجديد السابعلفترة  وبروتوكوليها االتفاقية
  .البيئة العالمية تبعا لذلك
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  العملية التشاورية
ينبغي لفريق الخبراء، عند إعداد تقرير التقييم، أن يتشاور على نطاق واسع مع جميع األشخاص والمؤسسات من   - 10

  .ذوي العالقة وغيرهم من مصادر المعلومات المفيدة
حزيران /إلى يونيو 2018تموز /نا عن احتياجات التمويل للفترة من يوليوفريق الخبراء أن يعد استبيال ينبغي  - 11

البيئة  والوكاالت التابعة لمرفق المستقل ، وأن يوزعه على جميع األطراف في االتفاقية، واألمانة، ومكتب التقييم2022
  .النتائج في تقرير التقييم درج، وأن يالعالمية

شاورية يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيون المعنيون، بما فيهم مجموعات ينبغي تنظيم مقابالت واجتماعات ت  - 12
 والوكاالت التابعة لمرفق المستقل األطراف الرئيسية وأمانة االتفاقية، فضال عن أمانة مرفق البيئة العالمية، ومكتب التقييم

  .البيئة العالمية
و القيام بمشاورات إقليمية ودون إقليمية، مستغال في ذلك ينبغي أن يسعى فريق الخبراء، إلى أقصى قدر ممكن، نح  - 13

  .حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تنظمها أمانة االتفاقية وأمانة مرفق البيئة العالمية خالل فترة الدراسة
شفافة ويمكن  كوليهاوبروتو ينبغي أن تكون النُهج المستخدمة في تقييم التمويل الالزم والمتاح لتنفيذ االتفاقية  - 14

المعلومات  مراعاة، مع 20من المادة  2االعتماد عليها ويمكن تكرارها، وأن توضح مبررات التكاليف اإلضافية وفقا للفقرة 
المجمعة من الصناديق الدولية األخرى التي تخدم االتفاقيات والمعلومات المقدمة من األطراف في تطبيق مفهوم التكاليف 

  .افة إلى القواعد والمبادئ التوجيهية الحالية لمرفق البيئة العالمية كما وافق عليها مجلس هذا المرفقاإلضافية، باإلض
في اجتماعها األول، وذلك  الهيئة الفرعية للتنفيذينبغي لفريق الخبراء أن يعالج القضايا اإلضافية التي قد تثار في   - 15

  .خالل نظره في تقرير التقييم
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  التذييل األول
  رشاد الوارد من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولاإل

  162قرطاجنة للسالمة األحيائية
  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

  ،BS-VI/5المقرر  إذ يشير إلى
  163مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر،التقرير الذي قدمه مجلس مرفق البيئة العالمية إلى  يالحظإذ و
الصادرة عن الفريق العامل المفتوح  5/10الصادر عن مؤتمر األطراف والتوصية  11/4المقرر  إذ يالحظ أيضاًو

العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية بشأن استعراض تنفيذ االستراتيجية المتعلقة بحشد الموارد لدعم تحقيق 
  ة لالتفاقية، بما في ذلك وضع األهداف،األهداف الثالث

  دعم مرفق البيئة العالمية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  -  أوالً
وإجمالي مبلغ التمويل الذي طلبته األطراف من مرفق البيئة  اريعانخفاض عدد المش يالحظ مع القلق  - 1

  ل فترة التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية؛العالمية لدعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية خال
للبلدان  ويعرب عن تقديرهبالتجديد السادس لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية  يرحب  - 2

  التي ساهمت في التجديد السادس للموارد؛
سادس لموارد مرفق البيئة باستراتيجية المجال البؤري للتنوع البيولوجي في التجديد ال يرحب أيضاً  - 3

بأهداف البرمجة ويحيط علماً بشأن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،  5والتي تتضمن البرنامج  164العالمية،
  اإلرشادية لمختلف أهداف وبرامج المجال البؤري للتنوع البيولوجي؛

يائية خالل برمجة مخصصاتها األطراف المؤهلة على إعطاء األولوية لمشاريع السالمة األح يحث  - 4
، مع مراعاة (STAR) الوطنية في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية في إطار نظام التخصيص الشفاف للموارد

التزاماتها بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، والخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 
  آللية المالية؛الموجه إلى ا، وإرشاد مؤتمر األطراف 2020- 2011للفترة 

األطراف على استكشاف إمكانية دمج أنشطة السالمة األحيائية في مشاريع متعددة المجاالت  يشجع  - 5
المقترحة، وكذلك المشاريع التي سيتم إعدادها في إطار برامج " البرامج التجريبية للنهج المتكامل"البؤرية، بما في ذلك 

  لمجال البؤري للتنوع البيولوجي األخرى؛ا
األطراف على التعاون على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي لطلب الدعم من مرفق البيئة  أيضاً يشجع  - 6

العالمية لمشاريع مشتركة من أجل تحقيق أقصى قدر من التآزر والفرص للتقاسم الفعال من حيث التكلفة للموارد 
  الخبرات؛والمعلومات والتجارب و

األطراف والحكومات األخرى إلى المشاركة في األنشطة الرامية إلى إذكاء وعي المسؤولين  يدعو  - 7
فيما يتعلق بأهمية السالمة األحيائية ) بما في ذلك نقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية(الحكوميين المعنيين 

سالمة األحيائية بهدف ضمان إيالء االعتبار الواجب للسالمة األحيائية وااللتزامات الوطنية بموجب بروتوكول قرطاجنة لل
  ؛البيئة العالمية في برمجة المخصصات الوطنية للتنوع البيولوجي من مرفق

                                                           
 .المتعلقة باآللية المالية والموارد بشأن المسائل BS-VII/5 المقرر  162
163  UNEP/CBD/COP/12/14/Add.1.  
164  GEF/C.46/07/Rev.01.  
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األطراف على مضاعفة جهودها الرامية إلى الحصول على التمويل لمشاريع السالمة األحيائية من  يحث  - 8
جملة أمور من بينها تحسين التنسيق بين نقاط االتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة،  مرفق البيئة العالمية، عن طريق

  ونقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي، ونقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية؛
وتوكول التوعية ببرزيادة على التعاون في تنظيم حلقات عمل إقليمية بهدف  األطراف يحث أيضاً  - 9

قرطاجنة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وأهمية الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول؛ وتحديد القدرات المحلية أو اإلقليمية 
  وتصميم المشاريع التي لديها أفضل احتماالت لالعتماد؛ ؛المتاحة التي يمكن استخدامها

وإعطاء األولوية للسالمة األحيائية في  الحكومات األخرى إلى دمجويدعو األطراف  كذلك يحث  - 10
  استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط وبرامج التنمية الوطنية، حسب االقتضاء؛

وكاالت مرفق البيئة العالمية على إتاحة مخصصات كافية لدعم األطراف المؤهلة في إعداد وتنفيذ  يشجع  - 11
  مشاريع السالمة األحيائية؛

إلى األمين التنفيذي أن يتواصل مع نقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية فيما يتعلق  يطلب  - 12
بالحاجة إلى النظر في برمجة جزء من المخصصات الوطنية لمرفق البيئة العالمية لدعم التنفيذ الوطني لبروتوكول قرطاجنة 

، BS-VI/5من المقرر  1قية التنوع البيولوجي، مع مراعاة الفقرة للسالمة األحيائية، وهو اتفاق دولي ملزم بموجب اتفا
  وواقع أن مرفق البيئة العالمية هو اآللية المالية للبروتوكول؛

م حلقات عمل إقليمية ودون يتنظ إلىوكاالت مرفق البيئة العالمية والمنظمات األخرى ذات الصلة  يدعو  - 13
ونقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية وأصحاب  ،الوطنية لالتفاقية إقليمية لبروتوكول قرطاجنة ونقاط االتصال

المصلحة ذوي الصلة لتعزيز قدراتها وتشجيع تبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن تمويل مرفق البيئة العالمية لمشاريع 
  السالمة األحيائية؛

  المزيد من اإلرشاد لآللية المالية  -  ثانياً
أن يقوم مؤتمر األطراف، لدى اعتماد المزيد من اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية فيما يتعلق ب يوصي  - 14

  :بدعم لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، بدعوة مرفق البيئة العالمية إلى االضطالع بما يلي
 ضمنالثانية، األنشطة التالية ، في ضوء الخبرة المكتسبة خالل عملية تقديم التقارير الوطنية يمولأن   )أ(

الصعوبات التي بلجنة االمتثال ، والسيما تلك التي أبلغت المخصص لألطراف المؤهلةالمجال البؤري للتنوع البيولوجي 
  :البروتوكول في إطارالتقارير الوطنية  التزامها بتقديم، بهدف الوفاء بفي االمتثال للبروتوكول واجهتها

من ) ز(2طنية الثالثة بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وفقا للفقرة إعداد التقارير الو  )1(
  ؛BS-VI/5المقرر 

بروتوكول قرطاجنة للسالمة  بموجبإعداد األطراف، التي لم تقم بذلك بعد، لتقاريرها الوطنية األولى   )2(
  ؛BS-V/14األحيائية، وفقا للمقرر 

بشأن تنفيذ بروتوكول  5البرنامج  طلع بها األطراف المؤهلة ضمناألنشطة التالية التي تض يمولأن   )ب(
  :قرطاجنة للسالمة األحيائية في إطار المجال البؤري للتنوع البيولوجي

  ؛BS-VI/5من المقرر ) ح(2تنفيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائية، وفقا للفقرة   )1(
لمتصل بالخطة االستراتيجية، مع مراعاة دعم أنشطة بناء القدرات في إطار العمل المواضيعي ا  )2(

  احتياجات بناء القدرات لألطراف المؤهلة؛
كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي وتنفيذه  -دعم التصديق على بروتوكول ناغويا  )3(

  . التوعيةزيادة بما في ذلك، في جملة أمور، بناء القدرات وتبادل المعلومات وأنشطة 
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  :ينظر في وضع آليات من أجل تحقيق ما يلين أ  )ج(
  دعم تحديث األطر الوطنية للسالمة األحيائية ووضع الصيغة النهائية لها؛  )1(
تيسير سبل الحصول على تمويل مرفق البيئة العالمية لمشاريع دعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة   )2(
  األحيائية؛

  ئة العالمية ألغراض السالمة األحيائية؛رفع مستوى استخدام تمويل مرفق البي  )3(
 .تقديم تقارير إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشرو

، والذي هو قيد الدراسة الثالث لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةاإلسراع بالموافقة على المشروع   )د(
لجميع األطراف  السالمة األحيائية فة تبادل معلوماتم غراستخدعلى افي الوقت الحالي، لتلبية الحاجة إلى بناء القدرات 

المؤهلة التي لم تُدعم حتى اآلن من خالل تنفيذ المشروعين السابقين األول والثاني لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 
  برنامج األمم المتحدة للبيئة؛التابع لواللذين وضعهما مرفق البيئة العالمي 

 في جمع البيانات الوطنية وإجراء المشاورات بشأن التقارير الوطنية الثالثة؛ دعم األطرافأن ي  )ه(

المتعلق   BS-VII/12من المقرر 13توفير األموال لتنفيذ أنشطة بناء القدرات المشار إليها في الفقرة   )و(
  بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛

 تينعية االقتصادية على النحو المحدد في الفقردعم أنشطة بناء القدرات بشأن االعتبارات االجتماأن ي  )ز(
التنوع  تفاقيةاالصادر عن مؤتمر األطراف في  11/5 التذييل الثاني من المقرر(  BS-VI/5من المقرر) س(و) ن(2

  ).البيولوجي
  حشد موارد إضافية

نفيذ بروتوكول مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر إلى أن يضع في االعتبار حشد الموارد لت يدعو  - 15
  من جدول األعمال بشأن حشد الموارد؛ 14قرطاجنة للسالمة األحيائية عند نظره في البند 

األطراف التي لم تفعل ذلك بعد، على اإلسراع في سن القوانين الوطنية للسالمة األحيائية لتمهيد  يحث  - 16
 طنية؛الطريق لتأمين مخصصات تمويل السالمة األحيائية في ميزانياتها الو

الحكومات األخرى إلى أن تنفذ، حسب االقتضاء، التدابير االستراتيجية  ويدعواألطراف  أيضاً يحث  - 17
تفاقية التنوع البيولوجي، بهدف حشد موارد مالية إضافية لتنفيذ ال اًالتالية ضمن اإلطار العام الستراتيجية حشد الموارد دعم

  :البروتوكول
في خطط التنمية الوطنية، مثل استراتيجيات التنمية االقتصادية والحد من الفقر، السالمة األحيائية  تعميم  )أ(

  ليكون من الممكن تأمين دعم الميزانية الوطنية؛
وأصحاب والبرلمانيين والجمهور العام وضع برامج توعية قوية تستهدف صانعي السياسات الرئيسيين   )ب(

  ية وتسليط الضوء على السالمة األحيائية بين األولويات الوطنية األخرى؛المصلحة، لتعزيز وعيهم بقضايا السالمة األحيائ
تعزيز قدرات العاملين في مجال السالمة األحيائية لالنخراط بشكل فعال وتشجيع صناع السياسات   )ج(

  وصناع القرار والمسؤولين من القطاعات األخرى ورفع وعيهم بأهمية السالمة األحيائية وتأمين الدعم لها؛ 
لتعزيز الوعي والفهم األكبر للتكنولوجيا البيولوجية وتنظيمها في أوساط " أبطال السالمة األحيائية"تحديد   )د(

  الجمهور والبرلمانيين؛
على الصعيد الوطني لكل بلد وذلك لجذب انتباه  اتربط السالمة األحيائية بالقضايا ذات االهتمام واألولوي  )ه(

  صناع السياسات؛
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األمين التنفيذي، رهناً بتوافر األموال، أن يأخذ في االعتبار الشواغل المتعلقة بالسالمة  إلى يطلب  - 18
األحيائية لدى تقديم الدعم التقني واإلرشاد وبناء القدرات، بما في ذلك من خالل حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية، من 

في مجال السالمة األحيائية ودمج السالمة األحيائية في عملية أجل مساعدة األطراف على تحديد احتياجات وفجوات التمويل 
  .إعداد استراتيجياتها الوطنية لحشد الموارد لتنفيذ أهداف االتفاقية التنوع البيولوجي

  التذييل الثاني
  اإلرشاد الوارد من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

  165ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  المسائل المتعلقة باآللية المالية
  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

 الترتيبات التشغيلية بين االتفاقية ومجلس مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا  - أوال 

 3/8مية المعتمدة في المقرر بمذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العال يحيط علما - 1
ما يقتضيه اختالف  مراعاةمع على أن الترتيبات التشغيلية الموضحة في مذكرة التفاهم تنطبق على البروتوكول،  ويؤكد
 بشأن تحديد متطلبات التمويل؛ 1-5بشأن االستعراض الدوري لفعالية اآللية المالية والفقرة  3- 4؛ السيما الفقرة الحال

مين التنفيذي تقديم فصل بشأن الحصول وتقاسم المنافع في تقرير مجلس مرفق البيئة األ إلىيطلب  - 2
العالمية إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في الوقت المناسب للنظر فيه واتخاذ 

 اإلجراءات المالئمة؛

لى حضور الدورات العادية لمؤتمر بأن يدعو مؤتمر األطراف ممثلي مرفق البيئة العالمية إيوصي  - 3
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، واإلدالء ببيانات رسمية فيها، بغية اإلبالغ عن تنفيذ اإلرشاد 

 الموجه إلى مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع؛

ة ومرفق البيئة العالمية على تبادل المعلومات بأن يشجع مؤتمر األطراف أمانتي االتفاقي أيضا يوصي - 4
والتشاور على أساس منتظم قبل اجتماعات مجلس مرفق البيئة العالمية واجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

 لألطراف في بروتوكول ناغويا بغية تسهيل فاعلية اآللية المالية في مساعدة األطراف على تنفيذ البروتوكول؛

  رشاد الموجه إلى اآللية الماليةاإل  -ثانيا 
  السياسة واالستراتيجية  )أ(
، 10/24باإلرشاد الموحد الموجه إلى اآللية المالية المتعلق بالسياسة واالستراتيجية المعتمد في المقرر  يحيط علما  - 5

ن التطورات الجديدة مؤتمر األطراف إلى استعراض، وحسب مقتضى الحال، تنقيح هذا اإلرشاد مع األخذ في الحسبا ويدعو
  مثل بدء نفاذ بروتوكول ناغويا؛

  :أولويات البرامج  )ب(
بأن ينظر مؤتمر األطراف في دمج اإلرشاد التالي بشأن أولويات البرامج فيما يتعلق بالحصول  يوصي  - 6

  وتقاسم المنافع في إرشاده العام الموجه إلى اآللية المالية؛
  إن مؤتمر األطراف،"

  :البيئة العالمية ما يلي إلى مرفق يطلب  - 1

                                                           
  .NP-I/6 انظر المقرر  165
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، 11/5دعم األنشطة الواردة في اإلرشاد الذي قدمه مؤتمر األطراف إلى مرفق البيئة العالمية في المقرر   )أ(
  ؛1المرفق، التذييل 

  إتاحة الموارد المالية، بغرض مساعدة األطراف المؤهلة على إعداد تقاريرها الوطنية؛  )ب(
من  21يذ استراتيجية زيادة التوعية التخاذ اإلجراءات المبكرة بشأن المادة دعم األنشطة المتعلقة بتنف  )ج(

  البروتوكول؛
  معايير األهلية  )ج(

أن جميع البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك بلدان  يقرر  - 2
كون مؤهلة للحصول على التمويل من مرفق البيئة التحول االقتصادي، التي هي أطراف في بروتوكول ناغويا، ت

  العالمية؛
  :البند المؤقت التالي في معايير األهلية للتمويل بموجب اآللية المالية للبروتوكول يعتمد  - 3
تؤهل للتمويل من مرفق البيئة العالمية، إلى أربع سنوات بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ، البلدان النامية، السيما "

البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وبلدان التحول االقتصادي التي هي أطراف في االتفاقية وتقدم أقل 
التزاما سياسيا واضحا بأن تصبح أطرافا في البروتوكول، وذلك إلعداد تدابير وطنية وقدرات مؤسساتية من أجل 

االلتزام السياسي مشفوعا بأنشطة إرشادية والمعالم  ويجب أن يكون الدليل على هذا. تمكينها من أن تصبح أطرافا
المتوقعة في شكل ضمان مكتوب إلى األمين التنفيذي بأن البلد يعتزم أن يصبح طرفا في بروتوكول ناغويا بعد 

  ."االنتهاء من األنشطة التي يطلب تمويلها
  التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمي  - ثالثا

للبلدان  ويعرب عن تقديرهسادس لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية بالتجديد ال يرحب  - 7
  التي ساهمت في التجديد السادس؛

 مواردل مجال التركيز المتصل بالتنوع البيولوجي ضمن التجديد السادس استراتيجيةبيرحب أيضاً   - 8
تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول ب المتعلق 8امج تضمن البرنت ، والتيمرفق البيئة العالميةل الصندوق االستئماني

التنوع البيولوجي والبرامج ب مجال التركيز المتصل أهدافمختلف البرمجة اإلرشادية ل غاياتب علماً يحيطووتقاسم المنافع، 
  ؛GEF/C.46/07/Rev.01 الواردة في الوثيقة

تقاسم المنافع خالل برمجة مخصصاتها و على منح األولوية لمشاريع الحصولاألطراف المؤهلة  حثي  - 9
نظام التخصيص الشفاف للموارد  في إطار مرفق البيئة العالميةل الصندوق االستئمانيللتجديد السادس لموارد  الوطنية

(STAR)؛  
مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك  تقاسم المنافع في مشاريعأنشطة الحصول واألطراف على دمج  يشجع  - 10
 التي توضع فيمشاريع ال ، وكذلك"البرامج النموذجية للنُهج المتكاملة"مقترح  فيهامتعددة، بما ال الت التركيزمشاريع مجا

  ؛9و 7و 2و 1البرامج  هاالتنوع البيولوجي، بما فيب المتصل تركيزالمجال ل األخرى برامجالإطار 
 مجاالت تركيزجب للمشاريع التي تشمل إلى مرفق البيئة العالمية ووكاالته أن تولي االعتبار الوا يطلب  - 11

التي والتنوع البيولوجي ب المتصل تركيزالوغيرها من برامج مجال  "البرامج النموذجية للنُهج المتكاملة" في إطار متعددة
  الحصول وتقاسم المنافع ذات الصلة؛ تضمن أنشطةت

مجال الحصول وتقاسم ، دمج، حسب االقتضاءإلى الحكومات األخرى  يدعواألطراف و كذلك حثي  - 12
  .الوطنية إلنمائيةا هاوبرامج هاوخطط ،الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط عملها ضمن استراتيجياتها المنافع وتمنحه األولوية
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  2020برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام   -  12/31المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

والنتائج  2020- 2011لمحددة في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي األولويات ايأخذ في اعتباره إذ 
  ،التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالرابع من  صداراإلالمستخلصة من 

مؤتمر األطراف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع ل ه ينبغيأن ؤكد من جديدي  - 1
 رشاداتالمزيد من اإله ينبغي أن يستند وضع ، وأن2020عام حتى اجتماع من اجتماعاته في كل  2020-2011البيولوجي 

األخرى معلومات الوفضال عن المعلومات الواردة في التقارير الوطنية ستعراض هذا اال إلىلوضع السياسات ودعم التنفيذ 
  العلمية؛ التقييمات بوسائل منهاقد تصبح متاحة التي 

وفقاً لقائمة القضايا  2020ج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام تحديث برنام يقرر  - 2
  الواردة في المرفق بهذا المقرر؛

السابقة  الدائمة بما يتسق مع المقررات البنود ،في كل اجتماع من اجتماعاته أن يتناول، يقرر أيضاً  - 3
أن يلتزم بقدر ، وشاملة عمل محددة وقضايا ببرامج تعلقةالماألخرى الناشئة عن مقررات مؤتمر األطراف  قضاياوكذلك ال

  .ة العاجلة واالستجابة للفرص الناشئةناشئمن أجل استيعاب القضايا ال برنامج العمل المتعدد السنوات في كاف من المرونة
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  مرفق
  تناولها اجتماعات مؤتمر األطرافتالتي س الرئيسية قائمة بالقضايا

  2020حتى عام  خالل الفترة 

  

 تيجيةالقضايا االسترا االجتماع

االجتماع الثالث 
عشر لمؤتمر 

األطراف 
)2016(  

وبلوغ  2020- 2011استعراض أولي للتقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  •
 .أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ووسائل التنفيذ ذات الصلة

 .للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية مواصلة النظر في آثار نتائج اإلصدار الرابع من التوقعات العالمية •

الوطني، والسيما من خالل تعميم التنوع البيولوجي  على الصعيد اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز التنفيذ •
 .ذات الصلة، بما في ذلك الزراعة والغابات ومصايد األسماك القطاعات على صعيد هودمج

تفاقية، وخاصة التدريب وبناء القدرات للبلدان النامية، من اال 12السبل والوسائل لتعزيز تنفيذ المادة  •
 .2020- 2011لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .التكامل فيما بين االتفاقية وبروتوكوليها •

مبادئ توجيهية للتقارير الوطنية السادسة وطرائق لإلصدارات المقبلة من التوقعات العالمية للتنوع  •
 .البيولوجي

والعمليات  أهداف التنمية المستدامةو 2015خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  آلثار المترتبة علىا •
 .الدولية األخرى ذات الصلة بعمل االتفاقية في المستقبل

 .2022-2018للدورة مرفق البيئة العالمية موارد التجديد السابع ل رشادإل احتياجات التمويلتحديد  •

ع االجتماع الراب
عشر لمؤتمر 

األطراف 
)2018( 

، وتحقيق 2020- 2011استعراض أولي للبرامج الرامية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  •
 .أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وسبل التنفيذ ذات الصلة

 .للتنوع البيولوجي 2050 عام لرؤية جلطويلة األالاالستراتيجية  تجاهاتاال •

 .لحياة في انسجام مع الطبيعةالنُهج الخاصة با •

 .ااستعراض فعالية العمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوليه •

 .أوجه التآزر فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي •

االجتماع الخامس 
عشر لمؤتمر 

األطراف 
)2020( 

وتحقيق أهداف أيشي للتنوع  2020- 2011التقييم النهائي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  •
البيولوجي، بما في ذلك النظر في آثار التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ل
 .اإليكولوجية

، وما يتصل بها من وسائل التنفيذ، بما في 2020-2011 متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي •
 .ذلك حشد الموارد

 .2026-2022تحديد االحتياجات من التمويل إلعالم التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية للدورة  •
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  تفاقيةإدارة االتفاقية وميزانية الصناديق االستئمانية لال  -  12/32المقرر 
 إن مؤتمر األطراف،

 عتمد في اجتماعه الحادي عشر،الم 11/31 مقرره إلىشير إذ ي

1 - ز ها البلد المضيف على دعمها بوصفعن تقديره لكندا  عربيبمبلغ  بمساهمتها يرحبلألمانة والمعز
كندا،  ،لبلد المضيفا المقدمة من، 2016 سنةلدوالر كندي  1  584 692مبلغ ب، و2015 سنة، لدوالر كندي 1 576 652

في المائة سنويا  83.5منها  والتي خُصص، بها ومقاطعة كيبيك لتغطية نفقات إيجار المقار وتكاليف األمانة المرتبطة
 ؛2015-2016االتفاقية لفترة السنتين في األطراف  اشتراكات تعويضل

 14 153 800 بلغوبم 2015 سنةدوالر ل 14 472  500 بلغبم (BY)أساسية  يةامجنميزانية بر عتمدي - 2
 ب أدناه؛1 أ و1 نة في الجدولين لألغراض المبي 2016 سنةدوالر ل

في  على النحو المنصوص عليهق لألمانة، عمتاالستعراض الوظيفي الم االنتهاء منلعدم  يعرب عن أسفه - 3
ألطراف على النحو المتوخى مؤتمر االثاني عشر ل جتماعنظر فيه االي لكي، في الوقت المحدد 25، الفقرة 11/31المقرر 

إلى األمين التنفيذي استكمال االستعراض الوظيفي بالتشاور مع المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة  ويطلب في األساس،
 للبيئة؛

 3و 2و 1إلى األمين التنفيذي إخطار األطراف عندما يتم االنتهاء من كل خطوة من الخطوات  يطلب - 4
، والتشاور مع المكتب بشأن التقدم المحرز في UNEP/CBD/COP/12/28في المرفق بالوثيقة  على النحو المنصوص عليه

 االستعراض الوظيفي؛

إلى األمين التنفيذي تقديم التقرير النهائي لالستعراض الوظيفي المتعمق لألمانة، بما في ذلك  يطلب أيضا - 5
تماع للهيئة الفرعية للتنفيذ، بغية إعداد مقرر لنظر االجتماع التحليل الفردي الالحق، في الوقت المناسب للمناقشة في أول اج

 الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

المستخدم  2015-2016ألمانة لفترة السنتين اإلرشادي بشأن مالك الموظفين ل 2بالجدول ا يحيط علم - 6
 حساب التكاليف من أجل وضع الميزانية العامة؛غراض أل

ودون المساس بمقرر استثنائي وفي إطار قواعد ولوائح األمم المتحدة، على أساس  لألمين التنفيذي، أذني - 7
وأعداد العاملين  ،تعديل مستويات الموظفينلالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف بشأن االستعراض الوظيفي المتعمق، 

ألمانة اتفاقية التنوع  ليةاإلجما ةلفكلالستعراض الوظيفي، شريطة أن تظل الت مستمرةال مخرجاتوهيكل األمانة في ضوء ال
االجتماع الثالث عشر لمؤتمر  فيتعديالت  يطرأ مناإلرشادي، واإلبالغ عما مالك الموظفين ي في حدود جالبيولو

 األطراف؛

التنفيذي في أقرب وقت ممكن مع مالحظة أن  مينمنصب نائب األ شغلألمين التنفيذي لأيضا  يأذن - 8
 ها خالل االستعراض الوظيفي؛مراجعت لزمهذا المنصب قد ي اختصاصات

 ؛أدناه 6في الجدول  حسبما يرد 2016و 2015لعامي  لقسمة التكاليفجدول األنصبة المقررة  يعتمد - 9

عن أمانة اتفاقية  166في تقريره الواردة (OIOS) ، في ضوء توصية مكتب خدمات الرقابة الداخليةيقرر - 10
 األساسية يةامجنميزانية البرالفي المائة من نفقات  7.5ى مستوى التنوع البيولوجي، زيادة احتياطي رأس المال العامل إل

(BY) الصندوق االستئماني ، بما في ذلك  تكاليف دعم البرامج، وذلك من رصيدBY؛ 

                                                           
 مانة اتفاقية التنوع البيولوجي الذي أعده مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الوثيقةألحسابات الصدر تقرير مراجعة   166

UNEP/CBD/COP/12/INF/49. 
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ينبغي  BY، على أساس استثنائي، أن زيادة احتياطي رأس المال العامل للميزانية البرنامجية يقرر أيضا - 11
لبروتوكول ناغويا إلى أن يتم إنشاء احتياطي رأس المال  167BYPلمال للصندوق االستئماني توافره للعمل كاحتياطي رأس ا

كانون األول /ديسمبر 31أو على األقل بحلول   NP-I/13من المقرر 8و 7وفقا للفقرتين  BYPالعامل للصندوق االستئماني 
 ؛2016

عامل لن يترتب عليه أي أثر على أن هذا الترتيب االستثنائي بشأن احتياطي رأس المال ال يقرر كذلك - 12
وأن أي أموال تقترض من الصندوق  2016- 2015لفترة السنتين  (BY)مساهمات األطراف في الميزانية األساسية 

 ، وخالل فترة السنتين األولى؛BYPينبغي سدادها مع إنشاء احتياطي رأس المال العامل  BYاالستئماني 

السحب من الموارد النقدية مع مات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، ألمين التنفيذي الدخول في التزالأذن ي - 13
 ة؛نوعالمت اإليراداتلة من الفترات المالية السابقة، والمرح شتراكاتالمتاحة، بما في ذلك األرصدة غير المنفقة، واال

 محددةالرئيسية الاالعتماد  بنودمن بند  ألمين التنفيذي نقل الموارد فيما بين البرامج بين كلل أيضا يأذن - 14
 25 بنسبة إضافيحد  وضعشرط ب، يةامجنميزانية البرالمن مجموع كقيمة إجمالية في المائة  15حتى أدناه أ 1في الجدول 

 بند؛حد أقصى لكل كفي المائة 

تكاليف خدمات األمانة بين التكاليف المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول  تقاسم قرري - 15
أنه سيتعين إعادة النظر في التقسيم  مالحظة، مع 2015-2016لفترة السنتين  15:85 معدلسالمة األحيائية بقرطاجنة لل

تنفيذ  ات بشأنبعد إجراء مناقش 2018- 2017 الفترة لميزانيةبالنسبة بين االتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها  نسبيال
 االستعراض الوظيفي لألمانة؛

األساسية  يةامجنميزانية البرالأن االشتراكات في ب إلى اإلحاطة علمااالتفاقية في طراف األجميع  يدعو - 16
(BY) سدادها ضرورة هذه االشتراكات في الميزانية، والتي رصدت فيها  سنةالكانون الثاني من /يناير 1في سدادها ستحق ي
على ) جدول األنصبة المقررة( 6دول دة في الجسداد االشتراكات المحد تي بوسعهااألطراف ال يحث، ووجه السرعةعلى 

للسنة  2015تشرين األول /أكتوبر 1وبحلول  ،2015للسنة التقويمية  2014كانون األول /ديسمبر 1القيام بذلك بحلول 
من السنة السابقة على وقت مبكر في المستحقة إخطار األطراف بمبلغ اشتراكاتها  يطلب، وفي هذا الصدد 2016التقويمية 

 ق سداد االشتراكات؛سنة استحقا

الصندوق االستئماني (سدد اشتراكاته في الميزانية األساسية ياألطراف لم  ا منأن عدد يالحظ مع القلق - 17
BY ( أنه،  الحظ أيضايطراف التي لم تسدد اشتراكاتها من قبل على اإلطالق، واأل بما في ذلكوسنوات سابقة،  2014لسنة

دوالرا 476  384طاع العام التي اعتمدتها األمم المتحدة، ستظل المتأخرات المقدرة بمبلغ وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للق
كون ي نلتغطية الدين المشكوك في تحصيله ومن ثم ل الصندوقوسيتعين اقتطاعها من رصيد  ،2014نهاية عام  حتىقائمة 

 جميع األطراف؛ صالحل ااستخدامه من الممكن

 سنةل) BYالصندوق االستئماني (اشتراكاتها في الميزانية األساسية  األطراف التي لم تسدد بعديحث  - 18
حالة  حولإلى األمين التنفيذي نشر معلومات  يطلبو ،دون إبطاء أو شروط سدادهاوالسنوات السابقة على  2013

 وتحديثها بانتظام؛) VBو BZو BEو BY صناديقال(لالتفاقية صناديق االستئمانية الاالشتراكات في 

بالنسبة لالشتراكات المستحقة في  األطراف التي تتأخر في سداد اشتراكاتها لمدة سنتين أو أكثر، أن يؤكد - 19
 فحسبعضوية مكتب مؤتمر األطراف؛ وينطبق ذلك النضمام إلى بعده، لن تكون مؤهلة لما و 2005كانون الثاني /يناير 1

 جزرية الصغيرة النامية؛من غير أقل البلدان نموا أو الدول الالتي هي في حالة األطراف 

                                                           
المستخدم في الوثيقة الحالية يخضع للتغيير من مجلس إدارة الصندوق وهو مستخدم هنا  "”BYPاالستئماني  تعيين الصندوق  167

 .فقط تيسيرا للوفود الحاضرة في االجتماع
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إلبرام سنتين أو أكثر مدة تأخر في سداد اشتراكاته ليألمين التنفيذي إبرام ترتيبات مع أي طرف ل يأذن - 20
 وفقافي غضون ست سنوات  متبقيةلهذا الطرف من أجل تسوية جميع متأخراته ال" سدادزمني للجدول "على متبادل اتفاق 

بحلول موعد استحقاقها، واإلبالغ عن تنفيذ أي من  مستقباللسداد، وسداد االشتراكات ا فيالمالية للطرف المتأخر  للظروف
 االجتماع التالي للمكتب وإلى مؤتمر األطراف؛ إلىهذه الترتيبات 

الترتيب لن  هذاأعاله ويحترم تماما أحكام  20متفق عليه وفقا للفقرة  اترتيب يعقدأن الطرف الذي  يقرر - 21
 أعاله؛ 19يخضع ألحكام الفقرة 

، إلى وقع عليهم خطاب مشترك عن طريقرئيس مؤتمر األطراف،  يدعوإلى األمين التنفيذي و يطلب - 22
شكر األطراف التي يو ،دعوها التخاذ إجراءات في الوقت المناسبويفي سداد اشتراكاتها  تي تأخرتإخطار األطراف ال

 سداد اشتراكاتها المتبقية؛ل استجابت بطريقة إيجابية

 :تقديرات التمويل المتعلقة بما يلي على وافقتهميعرب عن  - 23

األنشطة المعتمدة لفترة  دعمللمساهمات الطوعية اإلضافية ل) BE(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص   )أ (
 أدناه؛ 3في الجدول  الواردحدده األمين التنفيذي والذي  على النحو 2015-2016 السنتين

تيسير مشاركة األطراف في عملية اتفاقية التنوع ل )BZ(الخاص الصندوق االستئماني الطوعي   )ب (
-2015، لفترة السنتين التحول االقتصاديأطراف والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبيولوجي، السيما أقل البلدان نموا 

 أدناه؛ 4في الجدول الوارد حدده األمين التنفيذي و على النحو الذي، 2016

لتيسير مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عملية  )VB( الصندوق االستئماني الطوعي الخاص  )ج (
 أدناه؛ 5في الجدول الوارد حدده األمين التنفيذي و على النحو الذي، 2015-2016االتفاقية لفترة السنتين 

الطلب المقدم من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة على  وافقي - 24
عقد اجتماعات والذي يقضي بالصادر عن مؤتمر األطراف  12/27لمقرر ا في ضوء ، بأنهBS-VII/7في مقرره األحيائية، 

مع تزامن مع اجتماعات األطراف في البروتوكولين الملحقين بها، والعادية لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ب
دمج الصندوق االستئماني  يقررالتنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة،  األمين التنفيذي والمدير سديهامراعاة المشورة التي سي

ببروتوكول قرطاجنة، مع الصندوق  ذات الصلةالمعني بتيسير مشاركة األطراف في االجتماعات ) BI( الخاص الطوعي
 فاقية؛باالت ذات الصلةالمعني بتيسير مشاركة األطراف في االجتماعات ) BZ(االستئماني الطوعي الخاص 

أيضا لتيسير مشاركة األطراف في ينبغي أن يتاح ) BIو BZ(الصندوق االستئماني المدمج أن  قرري - 25
إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الحصول على موافقة  يطلبو ،االجتماعات ذات الصلة ببروتوكول ناغويا

مج إلى الصندوق االستئماني لتيسير مشاركة البلدان النامية األطراف، جمعية األمم المتحدة للبيئة لتغيير اسم الصندوق المد
في اجتماعات االتفاقية  التحول االقتصاديأطراف  وكذلك ،الجزرية الصغيرة النامية دولالسيما أقل البلدان نموا وال

 وبروتوكوليها؛

ة وبروتوكوليها في إطار االتفاقي مصروفاتإلى األمين التنفيذي ضمان الشفافية عند اإلبالغ عن  يطلب - 26
 الصندوق االستئماني المدمج؛

لالتفاقية ينبغي تمديدها لفترة سنتين تبدأ من ) VBو BZو BEو BY(أن الصناديق االستئمانية  يالحظ - 27
التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة  مديرإلى ال يطلبو 2017كانون األول /ديسمبر 31وتنتهي في  2016كانون الثاني /يناير 1

 ؛هذه الصناديق تمديدعلى ئة الحصول على موافقة جمعية األمم المتحدة للبيئة للبي

 دولأهمية المشاركة الكاملة والنشطة للبلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان نموا وال يعيد تأكيد - 28
ولين الملحقين بها، وفي هذا ، في اجتماعات االتفاقية والبروتوكالتحول االقتصاديوكذلك أطراف  ،الجزرية الصغيرة النامية



UNEP/CBD/COP/12/29 
Page 225 
 

إلى األمين التنفيذي مراعاة المقررات ذات الصلة لمؤتمر األطراف واجتماعات األطراف في البروتوكولين  يطلبالسياق 
 168؛الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوليها فاعليةبشأن االجتماعات المتزامنة وتحسين 

الجزرية الصغيرة النامية  دولن النامية، السيما أقل البلدان نموا والمع القلق أن مشاركة البلدا يالحظ - 29
الذي يمكن  ، في اجتماعات االتفاقية وبروتوكوليها تضررت بسبب نقص التمويل المستدامالتحول االقتصاديأطراف وكذلك 

زيادة اشتراكاتها في الصندوق  بوسعهاالبلدان المتقدمة األطراف والبلدان األخرى التي  يدعو، وفي هذا الصدد، التنبؤ به
المشاركة الكاملة  لتمكينبصورة كبيرة القيام بذلك وضمان الوفاء بالتزاماتها قبل االجتماعات بوقت كاف  BZاالستئماني 

 والفعالة؛

قبل ) BZ(إلى األمانة تذكير األطراف بضرورة المساهمة في الصندوق االستئماني الطوعي  يطلب - 30
 ؛على األقل تفاقية وبروتوكوليها بستة أشهراالجتماعات العادية لال

جميع األطراف والدول غير األطراف في االتفاقية إلى جانب المنظمات الحكومية والحكومية  يحث - 31
 أعاله؛ 23ة في الفقرة مذكورمة الئالدولية وغير الحكومية وغيرها على المساهمة في الصناديق االستئمانية المال

ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف واجتماعات األطراف في أهمية المقررات  علىيشدد  - 32
 169ة الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوليها؛فاعليبشأن االجتماعات المتزامنة وتحسين  نبروتوكوليال

عن استمرار التكامل بين  جمةن أوجه الكفاءة والوفورات الناعإلى األمين التنفيذي توفير معلومات  يطلب - 33
 عمل أمانة االتفاقية وبروتوكوليها؛

لنظر  2017-2018إلى األمين التنفيذي إعداد وتقديم ميزانية لبرنامج العمل لفترة السنتين  أيضا يطلب  - 34
 :البديلين التالييناجتماعه الثالث عشر، استنادا إلى  فيمؤتمر األطراف 

والذي ينبغي أال يتجاوز ) BYوق االستئماني الصند( يةامجنبرالميزانية لالمطلوب ل النموتقدير معدل   )أ(
 االسمية؛ ةبالقيم 2015-2016في المائة عن مستوى الفترة  5 زيادة بنسبة

 االسمية؛ ةبالقيم 2015-2016عند مستوى ) BYالصندوق االستئماني ( يةامجنميزانية البرالاإلبقاء على   )ب(

واألرصدة غير  ،عن اإليرادات وأداء الميزانيةإلى األمين التنفيذي إبالغ مؤتمر األطراف  يطلب كذلك - 35
؛2015-2016على الميزانية لفترة السنتين  تطرأأي تعديالت وكذلك لة المنفقة وحالة الفوائض والمبالغ المرح 

المناقشة الجارية في جمعية األمم المتحدة للبيئة بشأن العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة يالحظ  - 36
النظر في التأثيرات على اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها  ويقررتي يقدم لها المدير التنفيذي مهام األمانة واالتفاقيات ال

 في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لما قدمه من دعم إلى اتفاقية التنوع  مديرلل يعرب عن تقديره - 37
 .هاتوكوليالبيولوجي وبرو

                                                           
 .NP-I/12و BS-VII/9و 12/27المقررات   168
 .المرجع السابقنفس   169
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 2015-2016لفترة السنتين التفاقية التنوع البيولوجي ميزانية الصندوق االستئماني : أ 1الجدول 

 المجموع 2016 2015  النفقات

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  البرامج أوال

   
 

 2,751.3 1,416.0 1,335.3  مكتب األمين التنفيذي

 
 5,497.6 2,808.6 2,689.0 الشؤون العلمية والتقييم والرصد

 
 1,478.6 745.0 733.6 بروتوكول ناغويا/الحصول وتقاسم المنافع

 
 4,137.2 1,904.2 2,233.0 التعميم والشراكات والترويج

 
 4,999.2 2,746.4 2,252.8 الدعم التقني والتنفيذ

 
 5,792.0 2,905.3 2,886.8 إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات

 24,655.9 12,525.5 12,130.4 )أوال(ي المجموع الفرع  
 3,205.3 1,628.3 1,576.9 )في المائة 13(رسوم دعم البرنامج  ثانيا

 27,861.1 14,153.8 13,707.3 )ثانيا+ أوال (المجموع الكلي   
 765.1 احتياطي رأس المال العامل ثالثا

 
765.1 

 28,626.3 14,153.8 14,472.5 )ثالثا+ ثانيا + أوال (المجموع الكلي   

 
 (765.1)  وفورات التجديد احتياطي رأس المال العامل من 

 
(765.1) 

 
 2,413.5 (1,209.8) (1,203.7) مساهمة من البلد المضيف: ناقص

 
 (500.0) (250.0) (250.0)  ناقص الوفورات من سنوات سابقة

 24,947.6 12,694.0 12,253.6 )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف( صافي المجموع  
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 )اإلنفاقحسب بند ( 2015-2016ميزانية الصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة السنتين : ب 1الجدول 
 المجموع 2016 2015  النفقات

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 16,936.4  8,545.5 8,390.9  1/الموظفين فتكالي ألف
 250.0 155.0 95.0  اجتماعات المكتب باء

 800.0 400.0 400.0 السفر في مهام رسمية جيم
 200.0 100.0 100.0  عقود من الباطن/االستشاريون دال
 2,799.7 1,507.3 1,292.3 2/3/4/االجتماعات هاء
 180.0 90.0 90.0 مواد التوعية العامة واو

 200.0 100.0 100.0 العمل اإلضافي/المساعدة المؤقتة زاي
 2,382.7 1,194.1 1,188.6  5/جارات والتكاليف ذات الصلةاإلي  حاء
 837.1 418.5 418.5 5/مصروفات التشغيل العامة طاء
 10.0 5.0 5.0  التدريب ياء

 كاف
اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية بغرفة تبادل 

 40.0 - 40.0 المعلومات
 20.0 10.0 10.0  غرفة تبادل المعلوماتترجمة موقع  الم

 24,655.9 12,525.5 12,130.4 )أوال(المجموع الفرعي   
 3,205.3 1,628.3 1,576.9 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا

 
 27,861.1 14,153.8 13,707.3  )ثانيا+ أوال (المجموع الفرعي 

 765.1  احتياطي رأس المال العامل ثالثا
 

765.1 
 28,626.3 14,153.8 14,472.5  )اثالث+ ثانيا + أوال (مجموع الميزانية   

 
  (765.1)  وفورات التجديد احتياطي رأس المال العامل من 

 
(765.1) 

 
  (2,413.5) (1,209.8)  (1,203.7)   4/مساهمة من البلد المضيف: ناقص

 
 (500.0) (250.0)  (250.0)   ناقص الوفورات من سنوات سابقة

  24,947.6 12,694.0  12,253.6 )األطرافالمبلغ المطلوب أن تتقاسمه (صافي المجموع   
 P-4من وظيفة % 50، ووظيفتين من فئة الخدمات العامةو ،P-3 وثالث وظائف، P-4وظيفة ، وP-5في المائة من وظيفة  85يشمل   1/

  .متقاسمة مع بروتوكول السالمة األحيائية
  : ألساسيةاألولوية التي سيتم تمويلها من الميزانية اذات االجتماعات   2/

  )ي( 8المخصص للمادة المفتوح العضوية االجتماع التاسع للفريق العامل  -   
  والتكنولوجيةاالجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  -   
  والتكنولوجيةن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية واالجتماع العشر -   
  لتنفيذ المعنية بال للهيئة الفرعية االجتماع األو -   
  االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية  -   

المفتوح العضوية االجتماع التاسع للفريق العامل و االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  3/
  في تعاقب؛ منهما، أيام لكل  3لمدة  نمموال) ي(8المخصص للمادة 

أيام  5لمدة  نلتنفيذ ممواللواالجتماع األول للهيئة الفرعية  االجتماع العشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  
  .في تعاقب لكل منهما،

  من فترة السنتين سنتيمقسمة بين  االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافميزانية   4/
 بروتوكول السالمة األحيائيةلمع مصروفات التشغيل العامة  15إلى  85نسبة ب ةمشترك نفقات  5/
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لفترة السنتين ) BYالصندوق االستئماني (احتياجات األمانة اإلرشادية من الموظفين من الميزانية األساسية : 2الجدول 
2015 -2016*  

  2015 2016 
   علىالفئات األية وفنال ةالفئ - ألف

 1 1  األمين العام مساعد 
 D-1 4 4 
 P-5 4 4 
 P-4 13.5 13.5 
 P-3 8 8 
 P-2 3 3 
  33.5 33.5 نية فال ةمجموع الفئ 

 26 26 العامة اتمجموع فئة الخدم -باء
 59.5 59.5 )باء+ ألف (المجموع  

 *وسيتم  11/31لمقرر ا فيالموظفين الحالي  مالكدون المساس بويعرض . حصرا 4ستخدم الجدول ألغراض الفقرة ي
 .ديله في ضوء االستعراض الوظيفيعت
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 لدعمللمساهمات الطوعية اإلضافية ) BE(الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص من حتياجات الا: 3الجدول 
 2015-2016األنشطة المعتمدة لفترة السنتين 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 2016- 2015 الوصف - أوال

  حلقات العمل/الجتماعاتا -1
 الشؤون العلمية والتقييم والرصد 
 

 50.0  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية     
 10.0 راضي الجافة وشبه الرطبةاأل

 الغابات
  

105.0 
 1300.0  البحري والساحلي بشأن التنوع البيولوجي حلقات العمل 

 270.0 راضي الجافة وشبه الرطبةحلقات العمل بشأن األ
  حلقة عمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات

 
50.0 

 50.0   القائمة على الطبيعةالحلول  برمن
 50.0 تقرير اليوم العالمي للمياه

  المناطق المحمية 
 

60.0 
  الصحة والتنوع البيولوجي 

 
60.0 

 ستخدام المستداماال
 

80.0 
 210.0 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

   ةلنظم اإليكولوجياستعادة ا
 

300.0 
 األنواع الغريبة الغازية

 
550.0 

 30.0  المبادرة العالمية للتصنيف 
 155.0 الرابع من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي صدارالرصد والتقارير الوطنية والمؤشرات واإل

  التقييمات العلمية 
 

20.0 
 200.0  البيولوجيا التركيبية

 75.0  ة بشأن تقرير اليوم العالمي للمياه حلقة عمل إقليمي
 600.0  لمناطق المحمية بشأن احلقات عمل إقليمية 

 120.0  حلقات عمل إقليمية بشأن التقييمات العلمية 
 240.0  حلقة عمل إقليمية بشأن االستراتيجية العالمية لحفظ النبات 

 240.0  حلقات عمل إقليمية بشأن المبادرة العالمية للتصنيف 
 180.0  حلقات عمل إقليمية بشأن األنواع الغريبة الغازية 

 260.0  حلقات عمل إقليمية بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي 
 620.0  الصحة والتنوع البيولوجي  بشأنحلقات عمل إقليمية 

 300.0  حلقات عمل إقليمية بشأن االستخدام المستدام 
 REDD +   750.0 بشأنحلقات عمل إقليمية 

 70.0  حلقة عمل إقليمية بشأن تقييم األثر 
 600.0   ةحلقات عمل إقليمية بشأن استعادة النظم اإليكولوجي

 100.0  الرابع من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي صدارالرصد والتقارير الوطنية والمؤشرات واإل
 880.0 تقييم التعاون العلمي والتقني بشأنحلقات عمل إقليمية 
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 التعميم والشراكات والتوعية
 80.0  المعارف التقليدية  بإعادة توطيناجتماع فريق الخبراء المعني 

 125.0  بالتنوع البيولوجي  المتعلقةلخبراء بشأن أوجه التآزر بين االتفاقيات لاجتماع 
 100.0  اجتماعات للخبراء بشأن بناء القدرات ألصحاب المصلحة 

 55.0 جزرللبشأن التنوع البيولوجي اجتماع للخبراء 
 20.0 السياحة بشأناجتماع للخبراء 

 80.0 االتصال والتثقيف والتوعية العامةبشأن لخبراء لاجتماع 
 240.0   )4(االستخدام المألوف المستدام حلقات عمل إقليمية بشأن المؤشرات و

 350.0  األعمال والتنوع البيولوجي قطاع حلقات عمل إقليمية بشأن 
 105.0  حلقات عمل إقليمية بشأن السياحة 

 80.0  أيشيمن أهداف  2الهدف  بشأنتنمية القدرات اإلقليمية ودون اإلقليمية 
 110.0  وحلقات عمل تشاورية  االعتبارات الجنسانيةحلقات عمل إقليمية بشأن 

 300.0 حلقات عمل إقليمية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة

  لدعم التقني لتنفيذ ا   
 40.0  ) 1( ة لغرفة تبادل المعلوماتاجتماع اللجنة االستشارية غير الرسمي

 2000.0  الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات وخطط العملالمتعلقة ببناء القدرات لحلقات عمل إقليمية ودون إقليمية 
 420.0  الموارد  حشدحلقات عمل دون إقليمية بشأن 

 100.0  التقارير المالية  بشأن إعدادلخبراء التقنيين عالمية لعمل  حلقة
 360.0  إعداد التقارير المالية مجال بناء القدرات في بشأن عمل إقليمية  حلقات
 360.0  اآللية المالية المتعلقة ببناء القدرات بشأن عمل إقليمية  حلقات

 420.0  حلقات عمل دون إقليمية بشأن اآللية المالية 
 150.0 )2(في مجال آلية غرفة تبادل المعلومات  بناء القدراتبشأن حلقات عمل 

   
 الموظفون -2   

 415.1  التعاون التقني والعلمي  -) P-4(موظف برامج   
 415.1  األعمال والتنوع البيولوجي قطاع  –) P-4(موظف برامج 
 347.0   البيولوجي والتنوع الزراعة -) P-3(موظف برامج 
 347.0  تغير المناخ  -) P-3(موظف برامج 
 347.0   تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية –) P-3(موظف برامج 
 173.5  األراضي الجافة وشبه الرطبة  -% P-3( 50(موظف برامج 
 173.5   ةاستعادة النظم اإليكولوجي - P-3( 50%(موظف برامج 

 250.5  تنوع البيولوجي الصحة وال -) P-2(موظف برامج مساعد 
 250.5  البحري والساحلي التنوع البيولوجي  –) P-2(موظف برامج مساعد 

 250.5  الغابات  -) P-2(مساعد موظف برامج 
 P-2 (– REDD +   250.5(مساعد موظف برامج 
 250.5  لبيولوجيالرابع من التوقعات العالمية للتنوع ا اإلصدارالرصد والمؤشرات و -) P-2(مساعد موظف برامج 

 501.0  التعاون التقني والعلمي  -) P-2(مساعد موظف برامج  2
 145.0  البحري والساحلي التنوع البيولوجي  –) GS(موظف برامج مساعد 
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 145.0  الرابع من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي  صدارالرصد والمؤشرات واإل -) GS(موظف برامج مساعد 
 145.0   ةمحميالالمناطق  -) GS( جموظف براممساعد 
 145.0 الطبيعةالقائمة على الحلول  نبرم -) GS(موظف برامج مساعد 

 تكاليف السفر -3   
  المياه الداخلية  
 

75.0 
  البحري والساحلي التنوع البيولوجي 

 
230.0 

 الوقود الحيوي/ الزراعة 
 

50.0 
 الغابات

  
80.0 

 80.0  طبة راضي الجافة وشبه الراأل
 100.0 الحلول القائمة على الطبيعة وتقرير اليوم العالمي للمياه

  المناطق المحمية 
 

30.0 
  تغير المناخ 

 
70.0 

  ستخدام المستدام اال
 

60.0 
  التقييمات العلمية 

 
240.0 

 األنواع الغريبة الغازية
 

20.0 
 الصحة

  
50.0 

REDD+ 
  

120.0 
 تقييم األثر

 
25.0 

 60.0  اتيجية العالمية لحفظ النبات االستر
 20.0 المبادرة العالمية للتصنيف
 استعادة النظم اإليكولوجية

 
80.0 

 60.0  الرابع من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي صدارالرصد والتقارير الوطنية والمؤشرات واإل
 148.0 التعاون التقني والعلمي

  المعارف التقليدية 
 

97.0 
  الثقافي البيولوجي  التنوع

 
20.0 

 التعاون
 

30.0 
 20.0 إشراك أصحاب المصلحة

 الحكومة المحلية
 

40.0 
 40.0 قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

 السياحة
  

55.0 
 40.0 التنمية المستدامة

 تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية
 

30.0 
 50.0 االتصال والتثقيف والتوعية العامة

 440.0  والتقارير الوطنية  يجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجياالسترات
 20.0  لحوم الطرائد 

 20.0 البيولوجيا التركيبية

 الخبراء -4   
 :المساعدة المؤقتة/الموظفون العاملون لفترات قصيرة

 104.0 المياه الداخلية
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 104.0 بما في ذلك الوقود الحيوي الزراعة
 60.0  الصحة

 180.0 االستخدام المستدام
REDD+ 20.0 

 140.0 منبر الحلول القائمة على الطبيعة
 45.0 التنوع البيولوجي للجزر

 45.0 التعاون التقني والعلمي
 45.0 السياحة

 120.0 التنمية المستدامة
 75.0 االتصال والتثقيف والتوعية العامة

 20.0 األنواع الغريبة الغازية

 العقود من الباطن/تشاريوناالس   
  المياه الداخلية 

 
150.0 

  الوقود الحيوي / الزراعة 
 

30.0 
 البحري والساحليالتنوع البيولوجي 

 
770.0 

 10.0 األراضي الجافة وشبه الرطبة
 الغابات

  
40.0 

  الطبيعة  القائمة علىالحلول 
 

100.0 
  تقرير اليوم العالمي للمياه 

 
75.0 

  حمية المناطق الم
 

60.0 
  تغير المناخ 

 
90.0 

  ستخدام المستدام اال
 

120.0 
  التقييمات العلمية 

 
20.0 

 األنواع الغريبة الغازية
 

90.0 
 120.0  الصحة 

REDD + 60.0 
 80.0  االستراتيجية العالمية لحفظ النبات 

 50.0   ةاستعادة النظم اإليكولوجي
 40.0  الرابع من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي صدارالرصد والتقارير الوطنية والمؤشرات واإل

 50.0  التعاون التقني والعلمي 
 10.0  المعارف التقليدية توطين إعادة 
 10.0  الفريدة النظم 

 10.0  التنوع الثقافي 
 40.0  التعاون 

 140.0  إشراك أصحاب المصلحة 
 40.0  السياحة 

 80.0  التنمية المستدامة 
 40.0   ارات الجنسانيةاالعتب

 350.0 االتصال والتثقيف والتوعية العامة
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 415.0  التقارير الوطنية /  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 50.0  االقتصاد  شؤون

 200.0  اآللية المالية 
 40.0 آلية غرفة تبادل المعلومات

  الطباعة/إعداد التقارير/المطبوعات -5   
 100.0  المياه الداخلية    

 20.0  البحري والساحلي التنوع البيولوجي 
 35.0  راضي الجافة وشبه الرطبة األ

 85.0  الغابات 
 60.0  تغير المناخ 

 190.0  ستخدام المستدام اال
 60.0  االستراتيجية العالمية لحفظ النبات 

 80.0  الصحة 
  REDD + 140.0 

 200.0   ةلوجياستعادة النظم اإليكو
 50.0  الرابع من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي صدارالرصد والتقارير الوطنية والمؤشرات واإل

 35.0  التعاون التقني والعلمي 
 9.8   النظم الفريدة

 50.0  التنوع الثقافي 
 20.0  التعاون 

 40.0  إشراك أصحاب المصلحة 
 20.0  المحلية  اتالحكوم
 15.0  ال والتنوع البيولوجي األعمقطاع 

 5.0  السياحة 
 80.0  التنمية المستدامة 

 40.0   االعتبارات الجنسانية
 125.0 االتصال والتثقيف والتوعية العامة

 450.0  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 50.0  اآللية المالية

   
 األنشطة -6

 
  200.0  ) لغات 5( الشبكيموقع ترجمة ال   

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم في اجتماعات امشاركة رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 12.0  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 27,641.5  أوال المجموع الفرعي
 3,593.4  )لمائةفي ا 13(تكاليف دعم البرامج   -ثانيا 

 31,234.9  )ثانيا+ أوال ( مجموع التكاليف
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لتيسير مشاركة األطراف في عملية  (BZ)الخاص  االحتياجات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي: 4الجدول 
 *2015-2016تفاقية لفترة السنتين الا

 المجموع 2016 2015  وصف االجتماعات

 )ةبآالف الدوالرات األمريكي(  
  **االجتماعات -أوال

االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع    
 البيولوجي

 1,000.0 1,000.0 

 لمؤتمر الثالث عشرالجتماع اجتماعات إقليمية تحضيرا ل
 األطراف

 100.0 100.0 

 1,200.0 600.0 600.0  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

) ي(8المفتوح العضوية المخصص للمادة العامل لفريق اجتماع ل
 واألحكام المتصلة بها

300.0  300.0 

 300.0 300.0   لتنفيذ لالهيئة الفرعية 
اتفاقية التنوع البيولوجي لمؤتمر األطراف في االجتماع الثاني 

  ألطراف في بروتوكول ناغويالاجتماع كالعامل 
 600.0 600.0 

 3,500.0 2,600.0 900.0   عيالمجموع الفر
 455.0 338.0 117.0   تكاليف دعم البرامج - ثانيا

 3,955.0 2,938.0 1,017.0  )ثانيا+ أوال ( مجموع التكاليف 

في الصندوق  600 000مبلغ درج ي، سوف BZاالستئماني  الصندوقو) قرطاجنة( BI االستئماني قالصندو بعد دمج *     
  .لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةلالجتماع الثامن ا حديث المدمجاالستئماني 

كرونة سويدية لدعم المشاركين من المجتمعات األصلية والمحلية والبلدان النامية  650 000تعهدت السويد بمبلغ وقدره **  
 .األطراف

  
لتيسير مشاركة المجتمعات األصلية  (VB) ستئمانياالحتياجات اإلرشادية من الموارد من الصندوق اال: 5الجدول 

 2015-2016والمحلية في عملية االتفاقية لفترة السنتين 
 المجموع 2016 2015 الوصف

 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  االجتماعات -أوال
 500.0 300.0 200.0 أدعم المجتمعات األصلية والمحلية      

 500.0 300.0 200.0  المجموع الفرعي 
 65.0 39.0 26.0  )في المائة 13(تكاليف دعم البرامج   - ثانيا

 565.0 339.0 226.0  )ثانيا+ أوال ( مجموع التكاليف 
  .كرونة سويدية لدعم المشاركين من المجتمعات األصلية والمحلية والبلدان النامية األطراف 650 000تعهدت السويد بمبلغ وقدره   أ
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  2015-2016ي الصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة السنتين ف اتالمساهم: 6الجدول 

 الطرف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
المقررة لعام 

2015  
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، أقل البلدان 22%

نموا ال تدفع أكثر 
  %0.01من 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
كانون األول /يناير

2015  
 ت األمريكيةبالدوالرا

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
المقررة لعام 

2015  
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، أقل البلدان 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
كانون األول /يناير

2016  
 بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

 بالدوالرات األمريكية
 1,560 794 0.006 0.005 766 0.006 0.005  نستان أفغا

 3,119 1,587 0.013 0.010 1,532 0.013 0.010  ألبانيا 
 42,734 21,744 0.171 0.137 20,990 0.171 0.137  الجزائر 
 2,495 1,269 0.010  0.010 1,225 0.010 0.010  أنغوال 

 624 317 0.003 0.002 306 0.003 0.002  أنتيغوا وبربودا 
 134,752 68,565 0.540 0.432 66,186 0.540 0.432  األرجنتين 

 2,183 1,111 0.009 0.007 1,072 0.009 0.007  أرمينيا 
 646,932 329,176 2.593 2.074 317,756 2.593 2.074  أستراليا 
 248,916 126,655 0.998 0.798 122,261 0.998 0.798  النمسا 

 12,477 6,349 0.050 0.040 6,128 0.050 0.040  أذربيجان 
 5,303 2,698 0.021 0.017 2,605 0.021 0.017  جزر البهاما 

 12,165 6,190 0.049 0.039 5,975 0.049 0.039  البحرين 
 2,495 1,269 0.010 0.010 1,225 0.010 0.010  بنغالديش 
 2,495 1,270 0.010 0.008 1,226 0.010 0.008  بربادوس 
 17,468 8,888 0.070 0.056 8,580 0.070 0.056   بيالروس

 311,301 158,398 1.248 0.998 152,903 1.248 0.998  بلجيكا 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  بليز 
 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  بنن 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  بوتان 
متعددة ال - دولة (بوليفيا 
 2,807 1,428 0.011 0.009 1,379 0.011 0.009  ) القوميات

 5,303 2,698 0.021 0.017 2,605 0.021 0.017  البوسنة والهرسك 
 5,303 2,698 0.021 0.017 2,605 0.021 0.017  بوتسوانا 
 915,187 465,671 3.668 2.934 449,516 3.668 2.934  البرازيل 

 8,110 4,127 0.033 0.026 3,983 0.033 0.026  بروني دار السالم 
 14,660 7,460 0.059 0.047 7,201 0.059 0.047  بلغاريا 

 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  بوركينا فاسو 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  بوروندي 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  كابو فيردي
 1,248 635 0.005 0.004 613 0.005 0.004  كمبوديا 

 3,743 1,905 0.015 0.012 1,839 0.015 0.012  الكاميرون 
 930,784 473,607 3.731 2.984 457,177 3.731 2.984  كندا 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  جمهورية أفريقيا الوسطى 
 624 317 0.003 0.002 306 0.003 0.002  تشاد 
 104,183 53,011 0.418 0.334 51,172 0.418 0.334  شيلي 

 1,605,789 817,067 6.437 5.148 788,722 6.437 5.148  الصين 
 80,789 41,107 0.324 0.259 39,681 0.324 0.259  كولومبيا 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  جزر القمر 
 1,560 794 0.006 0.005 766 0.006 0.005  الكونغو 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  جزر كوك 
 11,853 6,031 0.048 0.038 5,822 0.048 0.038  كوستاريكا 

 3,431 1,746 0.014 0.011 1,685 0.014 0.011  كوت ديفوار 
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 الطرف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
المقررة لعام 

2015  
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، أقل البلدان 22%

نموا ال تدفع أكثر 
  %0.01من 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
كانون األول /يناير

2015  
 ت األمريكيةبالدوالرا

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
المقررة لعام 

2015  
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، أقل البلدان 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
كانون األول /يناير

2016  
 بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

 بالدوالرات األمريكية
 39,303 19,998 0.158 0.126 19,304 0.158 0.126  كرواتيا 

 21,523 10,951 0.086 0.069 10,571 0.086 0.069  كوبا 
 14,660 7,460 0.059 0.047 7,201 0.059 0.047  قبرص 

 120,403 61,264 0.483 0.386 59,139 0.483 0.386   يةجمهورية التشيكال
كوريا جمهورية 

 1,872 952 0.008 0.006 919 0.008 0.006  الديمقراطية الشعبية 
جمهورية الكونغو 

 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  الديمقراطية 
 210,549 107,133 0.844 0.675 103,416 0.844 0.675  نمرك االد

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  جيبوتي 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  دومينيكا 

 14,037 7,142 0.056 0.045 6,894 0.056 0.045   يةجمهورية الدومينيكال
 13,725 6,983 0.055 0.044 6,741 0.055 0.044  إكوادور 

 41,798 21,268 0.168 0.134 20,530 0.168 0.134  مصر 
 4,991 2,539 0.020 0.016 2,451 0.020 0.016  السلفادور 

 2,495 1,269 0.010 0.010 1,225 0.010 0.010  غينيا االستوائية 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  إريتريا 

 12,477 6,349 0.050 0.040 6,128 0.050 0.040  ستونيا إ
 2,495 1,269 0.010 0.010 1,225 0.010 0.010  إثيوبيا 

 623,690 317,349 2.500   306,340 2.500    االتحاد األوروبي 
 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  فيجي 
 161,889 82,373 0.649 0.519 79,516 0.649 0.519  فنلندا 
 1,744,595 887,695 6.993 5.593 856,900 6.993 5.593  فرنسا 
 6,238 3,174 0.025 0.020 3,064 0.025 0.020  غابون 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  غامبيا 

 2,183 1,111 0.009 0.007 1,072 0.009 0.007  جورجيا 
 2,227,455 1,133,387 8.929 7.141 1,094,069 8.929 7.141  ألمانيا 
 4,367 2,222 0.018 0.014 2,145 0.018 0.014  غانا 

 199,008 101,260 0.798 0.638 97,748 0.798 0.638  اليونان 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  غرينادا 

 8,422 4,285 0.034 0.027 4,137 0.034 0.027  غواتيماال 
 624 317 0.003 0.002 306 0.003 0.002  غينيا 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  غينيا بيساو 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  غيانا 
 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  هايتي 

 2,495 1,270 0.010 0.008 1,226 0.010 0.008  هندوراس 
 82,972 42,218 0.333 0.266 40,754 0.333 0.266   هنغاريا

 8,422 4,285 0.034 0.027 4,137 0.034 0.027  يسلندا أ
 207,742 105,704 0.833 0.666 102,037 0.833 0.666  الهند 

 107,926 54,916 0.433 0.346 53,010 0.433 0.346  ندونيسيا إ
 -  جمهورية(إيران 

 111,045 56,503 0.445 0.356 54,543 0.445 0.356  ) اإلسالمية
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 الطرف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
المقررة لعام 

2015  
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، أقل البلدان 22%

نموا ال تدفع أكثر 
  %0.01من 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
كانون األول /يناير

2015  
 ت األمريكيةبالدوالرا

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
المقررة لعام 

2015  
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، أقل البلدان 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
كانون األول /يناير

2016  
 بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

 بالدوالرات األمريكية
 21,211 10,793 0.085 0.068 10,418 0.085 0.068  العراق 

 130,385 66,343 0.523 0.418 64,042 0.523 0.418  لندا يرأ
 123,522 62,851 0.495 0.396 60,671 0.495 0.396  إسرائيل 
 1,387,442 705,966 5.561 4.448 681,476 5.561 4.448  إيطاليا 
 3,431 1,746 0.014 0.011 1,685 0.014 0.011  جامايكا 
 3,379,082 1,719,364 13.545 10.833 1,659,718 13.545 10.833  اليابان 
 6,862 3,492 0.028 0.022 3,371 0.028 0.022  األردن 

 37,743 19,205 0.151 0.121 18,538 0.151 0.121  كازاخستان 
 4,055 2,063 0.016 0.013 1,992 0.016 0.013  كينيا 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  كيريباس 
 85,155 43,329 0.341 0.273 41,826 0.341 0.273  الكويت 

 624 317 0.003 0.002 306 0.003 0.002  قيرغيزستان 
جمهورية الو الديمقراطية 

 624 317 0.003 0.002 306 0.003 0.002  الشعبية 
 14,660 7,460 0.059 0.047 7,201 0.059 0.047  التفيا 
 13,101 6,666 0.053 0.042 6,435 0.053 0.042  لبنان 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  ليسوتو 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  ليبيريا 

 44,293 22,538 0.178 0.142 21,756 0.178 0.142  ليبيا 
 2,807 1,428 0.011 0.009 1,379 0.011 0.009  ليختنشتاين 

 22,771 11,586 0.091 0.073 11,184 0.091 0.073  ليتوانيا 
 25,266 12,856 0.101 0.081 12,410 0.101 0.081  لكسمبرغ 
 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  مدغشقر 
 624 317 0.003 0.002 306 0.003 0.002  مالوي 
 87,651 44,599 0.351 0.281 43,052 0.351 0.281  ماليزيا 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  ملديف 
 1,248 635 0.005 0.004 613 0.005 0.004  مالي 
 4,991 2,539 0.020 0.016 2,451 0.020 0.016  مالطا 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  جزر مارشال 
 624 317 0.003 0.002 306 0.003 0.002  موريتانيا 

 4,055 2,063 0.016 0.013 1,992 0.016 0.013  موريشيوس 
 574,566 292,354 2.303 1.842 282,212 2.303 1.842  المكسيك 

 -  واليات(ميكرونيزيا 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  ) الموحدة
 3,743 1,905 0.015 0.012 1,839 0.015 0.012  موناكو 
 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  منغوليا 

 1,560 794 0.006 0.005 766 0.006 0.005  الجبل األسود 
 19,339 9,840 0.078 0.062 9,499 0.078 0.062  رب المغ
 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  مبيق اموز

 2,495 1,269 0.010 0.010 1,225 0.010 0.010  ميانمار 
 3,119 1,587 0.013 0.010 1,532 0.013 0.010  ناميبيا 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  ناورو 
 1,872 952 0.008 0.006 919 0.008 0.006  نيبال 
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 الطرف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
المقررة لعام 

2015  
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، أقل البلدان 22%

نموا ال تدفع أكثر 
  %0.01من 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
كانون األول /يناير

2015  
 ت األمريكيةبالدوالرا

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
المقررة لعام 

2015  
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، أقل البلدان 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
كانون األول /يناير

2016  
 بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

 بالدوالرات األمريكية
 515,924 262,515 2.068 1.654 253,408 2.068 1.654  هولندا 

 78,917 40,155 0.316 0.253 38,762 0.316 0.253  نيوزيلندا 
 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  نيكاراغوا 

 624 317 0.003 0.002 306 0.003 0.002  النيجر 
 28,073 14,284 0.113 0.090 13,789 0.113 0.090  نيجيريا 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  نيوي 
 265,448 135,067 1.064 0.851 130,381 1.064 0.851  النرويج 

 31,816 16,189 0.128 0.102 15,627 0.128 0.102  عمان 
 26,514 13,491 0.106 0.085 13,023 0.106 0.085  باكستان 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  باالو 
 8,110 4,127 0.033 0.026 3,983 0.033 0.026  بنما 

 1,248 635 0.005 0.004 613 0.005 0.004  بابوا غينيا الجديدة 
 3,119 1,587 0.013 0.010 1,532 0.013 0.010  باراغواي 

 36,495 18,570 0.146 0.117 17,926 0.146 0.117  بيرو 
 48,036 24,442 0.193 0.154 23,594 0.193 0.154   الفلبين
 287,283 146,177 1.152 0.921 141,106 1.152 0.921  بولندا 

 147,852 75,231 0.593 0.474 72,621 0.593 0.474  البرتغال 
 65,192 33,172 0.261 0.209 32,021 0.261 0.209  قطر 

 621,978 316,478 2.493 1.994 305,500 2.493 1.994  جمهورية كوريا 
 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  جمهورية مولدوفا 

 70,495 35,870 0.283 0.226 34,625 0.283 0.226  رومانيا 
 760,473 386,948 3.048 2.438 373,525 3.048 2.438  االتحاد الروسي 

 624 317 0.003 0.002 306 0.003 0.002  رواندا 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001   سانت كيتس ونيفيس

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  سانت لوسيا 
سانت فنسنت وجزر 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  غرينادين 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  ساموا 

 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  سان مارينو 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  ينسيبي ساو تومي وبر

 269,503 137,130 1.080 0.864 132,373 1.080 0.864  المملكة العربية السعودية 
 1,872 952 0.008 0.006 919 0.008 0.006  السنغال 
 12,477 6,349 0.050 0.040 6,128 0.050 0.040  صربيا 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  سيشيل 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  سيراليون 
 119,779 60,947 0.480 0.384 58,832 0.480 0.384  سنغافورة 
 53,339 27,140 0.214 0.171 26,199 0.214 0.171  سلوفاكيا 
 31,192 15,872 0.125 0.100 15,321 0.125 0.100  سلوفينيا 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  جزر سليمان 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  الصومال 

 116,036 59,042 0.465 0.372 56,994 0.465 0.372  جنوب أفريقيا 
 1,248 635 0.005 0.004 613 0.005 0.004  جنوب السودان 
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 الطرف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
المقررة لعام 

2015  
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، أقل البلدان 22%

نموا ال تدفع أكثر 
  %0.01من 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
كانون األول /يناير

2015  
 ت األمريكيةبالدوالرا

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
المقررة لعام 

2015  
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
، أقل البلدان 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
كانون األول /يناير

2016  
 بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

 بالدوالرات األمريكية
 927,352 471,861 3.717 2.973 455,492 3.717 2.973  سبانيا إ

 7,798 3,968 0.031 0.025 3,830 0.031 0.025  سري النكا 
 2,495 1,269 0.010 0.010 1,225 0.010 0.010  السودان 
 1,248 635 0.005 0.004 613 0.005 0.004  سورينام 
 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  سوازيلند 

 299,448 152,367 1.200 0.960 147,081 1.200 0.960  السويد 
 326,585 166,175 1.309 1.047 160,410 1.309 1.047  سويسرا 

الجمهورية العربية 
 11,229 5,714 0.045 0.036 5,516 0.045 0.036  السورية 

 936 476 0.004 0.003 460 0.004 0.003  طاجيكستان 
 74,550 37,933 0.299 0.239 36,617 0.299 0.239  تايلند 

جمهورية مقدونيا 
 2,495 1,270 0.010 0.008 1,226 0.010 0.008  اليوغوسالفية السابقة

 624 317 0.003 0.002 306 0.003 0.002  ليشتي  -  تيمور
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  توغو 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  تونغا 

 13,725 6,983 0.055 0.044 6,741 0.055 0.044  ترينيداد وتوباغو 
 11,229 5,714 0.045 0.036 5,516 0.045 0.036  تونس 
 414,236 210,774 1.660 1.328 203,462 1.660 1.328  تركيا 

 5,927 3,016 0.024 0.019 2,911 0.024 0.019  تركمانستان 
 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  توفالو 
 1,872 952 0.008 0.006 919 0.008 0.006  أوغندا 

 30,881 15,713 0.124 0.099 15,168 0.124 0.099  أوكرانيا 
 185,595 94,436 0.744 0.595 91,160 0.744 0.595  اإلمارات العربية المتحدة 
المملكة المتحدة لبريطانيا 
 1,615,459 821,987 6.475 5.179 793,472 6.475 5.179  العظمى وأيرلندا الشمالية 

 2,495 1,269 0.010 0.009 1,225 0.010 0.009  جمهورية تنزانيا المتحدة 

 16,220 8,253 0.065 0.052 7,967 0.065 0.052  أوروغواي 
 4,679 2,381 0.019 0.015 2,298 0.019 0.015  أوزبكستان 

 312 159 0.001 0.001 153 0.001 0.001  فانواتو 
 195,577 99,515 0.784 0.627 96,062 0.784 0.627  فنزويال 

 13,101 6,666 0.053 0.042 6,435 0.053 0.042  نام  تيفي
 2,495 1,269 0.010 0.010 1,225 0.010 0.010  اليمن 
 1,872 952 0.008 0.006 919 0.008 0.006  زامبيا 

 624 317 0.003 0.002 306 0.003 0.002 زمبابوي

                
 24,947,582 12,693,973 100.000 77.995  12,253,609 100.000 77.995 المجموع
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  وشعبها جمهورية كورياشكر لحكومة   -  12/33المقرر 
  البيولوجي،تفاقية التنوع ا فيعشر لمؤتمر األطراف  الثاني االجتماع فينحن المشاركون 

كريمة من حكومة الدعوة البناء على  2014تشرين األول /أكتوبر 17إلى  6 بيونغ شانغ من في اجتمعنا وقد
  جمهورية كوريا،

أحاطت بالمشاركين من جانب حكومة  التيكرم الضيافة الخاصة ولحفاوة البالغة ل تقديرنا عميقنعرب عن 
  ،وسكانها بيونغ شانغجمهورية كوريا ومقاطعة غانغوان ومدينة 

 .االجتماع هذا نجاح في ولمساهمتهموشعبها للحفاوة البالغة  كوريالحكومة  امتنانناعن خالص  نعرب
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  الجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافموعد ومكان ا  -  12/34المقرر 
  إن مؤتمر األطراف في االتفاقية،

بالعرض السخي المقدم من حكومة المكسيك الستضافة االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف  يرحب  -1
ة للسالمة ألطراف في بروتوكول قرطاجنلاجتماع كفي اتفاقية التنوع البيولوجي، واالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل 

ألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد لاجتماع كاألحيائية، واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل 
  ؛الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

الثامن لمؤتمر األطراف تفاقية، واالجتماع الاالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في ايعقد أن  يقرر  - 2
ألطراف في لاجتماع كألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل لاجتماع كالعامل 

  .2016 تشرين الثاني/في نوفمبركابوس، المكسيك،  في لوس بروتوكول ناغويا،
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  عشر لمؤتمر األطراف موعد ومكان انعقاد االجتماعين الرابع عشر والخامس  -  12/35المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

تركيا الستضافة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، وكذلك االجتماع  الذي قدمتهالعرض ب حيط علماًإذ ي
واالجتماع الثالث لمؤتمر  ،ألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةلاجتماع كالتاسع لمؤتمر األطراف العامل 

ألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف لاجتماع كمل األطراف العا
  للمنافع الناشئة عن استخدامها،

الستضافة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، ببيان االهتمام الذي قدمته مصر  أيضا حيط علماًوإذ ي  
واالجتماع الثالث لمؤتمر  ،ألطراف في بروتوكول قرطاجنةلاجتماع كالعامل  وكذلك االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

  ألطراف في بروتوكول ناغويا،لاجتماع كاألطراف العامل 
 ،2015األمين التنفيذي في أقرب وقت ممكن، وقبل نهاية عام  أن تخطراألطراف المهتمة إلى  يدعو  - 1
لمؤتمر األطراف، وكذلك االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل  استضافة االجتماع الرابع عشرالمتعلقة ببعروضها 

ألطراف في بروتوكول لاجتماع كواالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل  ،ألطراف في بروتوكول قرطاجنةلاجتماع ك
  ناغويا؛

الجتماع الخامس استضافة اب المتعلقة األمين التنفيذي بعروضها إخطاراألطراف المهتمة إلى  أيضاً يدعو  - 2
 ،ألطراف في بروتوكول قرطاجنةلاجتماع كعشر لمؤتمر األطراف، وكذلك االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل 

قبل شهرين على  أن يكون ذلك ألطراف في بروتوكول ناغويا، ويفضللاجتماع كواالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل 
  ؛للتنفيذهيئة الفرعية االجتماع األول لل انعقاد األقل من

بشأن الكيفية التي يمكن بها تحديد  إلى األمين التنفيذي أن يعد، بالتشاور مع المكتب، مقترحاًطلب ي - 3
، للتنفيذإلى الهيئة الفرعية  أن يقدم هذا المقترحاجتماعه الثالث عشر، و والتي تلياستضافة اجتماعات مؤتمر األطراف 

  ؛األول اللنظر فيه في اجتماعه
أعاله،  3للفقرة  أعده األمين التنفيذي وفقاً المقترح الذيفي  للتنفيذ أن تنظرالهيئة الفرعية  إلى يطلب  - 4
مؤتمر  لينظر فيها ةتوصي وأن تُعدأعاله،  2و 1األمين التنفيذي وفقا للفقرتين  إلىالعروض التي قد تكون وردت  وكذلك في

  .األطراف في اجتماعه الثالث عشر
  


