
طبع عدد محدود من لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا،  
 . ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال8البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  برنامج العمل المتعلق بالتنوع البیولوجي للجزراستعراض   11/15المقرر 

  ،إن مؤتمر األطراف
ثار هذا الفقدان التي ال  إزاء الفقدان المستمر والجاري في التنوع البیولوجي للجزر وآباالنزعاج إذ یشعر

ذ یقرتعوض بالنسبة لشعوب الجزر والعالم،  ٕ     وا   في المائة من حاالت انقراض األنواع المعروفة قد حدثت 80 بأن   
  ریات المهددة باالنقراض حالیا هي أنواع جزریة،ا في المائة من الفق40على الجزر، وأن أكثر من 

ذ یسل م ٕ    ّ  وا  تراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي بواسطة  بالتقدم المحرز في وضع وتنفیذ االس  
                                              ً                                ُ                              الدول الجزریة الصغیرة النامیة وأقل البلدان نموا  والتي لدیها جزر، والدعم الذي ق دم لهذه العملیة من جانب مشروع 

  األنشطة التمكینیة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة ومرفق البیئة العالمیة،
ذ یالحظ ٕ      وا  ج إلى جهد ودعم إضافیین إلشراك كامل لجمیع القطاعات ذات الصلة في  أن األمر یحتا  

الحكومة والمجتمع، وخصوصا المجتمعات األصلیة والمحلیة والمنظمات غیر الحكومیة، في تنفیذ وتعمیم برنامج 
وجي في الخطة العمل المتعلق بالتنوع البیولوجي للجزر في كافة هذه القطاعات بغیة تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیول

  ،2020-2011اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
ذ یالحظ ٕ      وا   أهمیة تنفیذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البیولوجي للجزر لتحقیق أهداف أیشي للتنوع   

   المتعلق بمنع انقراض األنواع وتحسین حالة حفظها،12البیولوجي، بما في ذلك الهدف 
ذ یدرك  ٕ       وا  زیة، وتغیر المناخ، والتنمیة غیر المستدامة بما في ذلك السیاحة غیر أن األنواع الغریبة الغا  

 هي من بین الدوافع الرئیسیة لفقدان التنوع البیولوجي في الجزر، مع ما لهذا من صالت معقدة یمكن ،المستدامة
  معالجتها على أفضل وجه بإجراءات تعاونیة ومتكاملة مع القطاعات األخرى،

ذ یدرك أیضا  ٕ            وا  ن التنوع البیولوجي ال یقتصر على الجزر التي بها سكان من البشر، بل یعتبر أیضا أن فقدا  
  شاغال رئیسیا في كثیر من الجزر غیر المأهولة بالسكان أو المأهولة موسمیا،
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ذ یدرك ٕ      وا  المیاه ألنهار والموارد األرضیة وموارد  أن اإلدارة المستدامة للموارد البحریة وموارد مصبات اكذلك   
ً        ً                                                                        في الجزر تمثل كال  مترابطا  ومهما لألمن الغذائي، والتكیف مع تغیر المناخ، والصحة العامة وسبل العیش،العذبة                   

ذ یحترم  ٕ        وا  الثقافیة، والمهارات، وتدابیر اإلدارة التي ساعدت سكان الجزر على استخدام /المعارف التقلیدیة  
دارة بیئتهم ومواردهم طوال قرون طویلة،  ٕ                                      وا  ذ یسلم   ٕ      وا  السیاق، بأن بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على ، في هذا   

الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها یوفر أداة مهمة تهدف إلى ضمان استفادة 
  الجزر من استخدام مواردها الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها،

ذ یعرب عن التقدیرو  ٕ                 ا  اصل، والتقدم الذي حققته األطراف وشركاؤها الذین التزموا بالمبادرة  لاللتزام القوي المتو  
الجزر، وخاصة تحدي میكرونزیا، ومبادرة تحدي الكاریبي، ومبادرة المثلث المرجاني ومنطقة جزر " تحدیات"الطوعیة 

 األقصى،  التي أوعزت بدورها بإنشاء تحدي ساحل غرب المحیط الهندي، وتحدي غرب أفریقیا،فونیكس المحمیة
في إطار اتفاقیة برن بشأن ووضع المیثاق المعني بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام في الجزر األوروبیة 

ذ یعترف البریة والموائل الطبیعیة في أوروبا، حیاءحفظ األ ٕ       وا   بأهمیة المناسبات الرفیعة المستوى ومؤتمرات القمة في   
   الجدیدة والشراكات، السیاسیة وترتیبات التمویلإطار هذه المبادرات لتدعیم اإلرادة

ذ یالحظ  ٕ       وا  التقدم المحرز في آلیات التمویل المستدام التي وضعت في المناطق الجزریة لتغیر المناخ والتنوع   
ا غینیا ني للحفظ في ماما غراوین في بابو البیولوجي، بما في ذلك صندوق الحفظ في میكرونزیا؛ والصندوق االستئما

ة؛ والصندوق الكاریبي للتنوع البیولوجي؛ وتحدي ساحل غرب المحیط الهندي؛ واإلجراء التحضیري للبرلمان الجدید
األوروبي لنظام طوعي للتنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة في األراضي األوروبیة فیما وراء البحار 

(BEST)في الجزرئة الناش" مبادالت الدیون من أجل التكیف مع تغیر المناخ"؛ و،  
ذ یالحظ مع التقدیر ٕ                 وا  اتفاقیة التنوع  باعتبارها آلیة لتنفیذ (GLISPA) أنشطة الشراكة العالمیة للجزر   

  ،البیولوجي، وشراكة في إطار لجنة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة
ذ یؤكد من جدیدو  ٕ              ا  ذلك التدابیر  أهمیة اعتماد وتنفیذ تشریعات كافیة لمعالجة قضایا الحفظ في الجزر، وك 

  ،الالزمة إلنفاذها
ذ یؤكد من جدیدو  ٕ              ا   الحاجة إلى زیادة الدعم الدولي واإلقلیمي والوطني للجزر، السیما الدول الجزریة الصغیرة  

النامیة، لتنفیذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البیولوجي للجزر وتعزیز القدرات المحلیة من خالل توفیر الموارد المالیة 
  ، من االتفاقیة، وتقدیم الحوافز20           ً         إلضافیة، وفقا  للمادة الجدیدة وا

 الحكومات األخرى، والمؤسسات المالیة وغیرها من المنظمات المعنیة إلى ویدعو األطراف، یحث -1
هج الجزریة الناجحة من خالل  :                                                                         ُ                         تعزیز تنفیذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البیولوجي للجزر واالرتكاز على الن 

لتزامات اإلقلیمیة الرفیعة المستوى، مثل تحدیات الجزر المشار إلیها أعاله وغیر تعزیز ودعم اال  )أ (
 التي أظهرت نجاحا في تحقیق زیادة سریعة في المناطق المحمیة وتحقیق أهداف ،ذلك من الجهود الواسعة النطاق

 یولوجي للجزر؛أخرى من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي ذات الصلة ببرنامج العمل المتعلق بالتنوع الب

تكییف وتوسیع نطاق اآللیات المؤكدة التي تحقق مردودیة تكالیفها لتعزیز القدرات المحلیة، السیما   )ب (
التعلم، ونقل التكنولوجیات، وتقاسم الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، وأدوات شبكات التعلم النظیر، وتبادل 

 موجهة، والتدریب والتثقیف الرسمیان؛التواصل وتبادل المعلومات، والمساعدات التقنیة ال
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 من االتفاقیة، 21 و20                  ً            موارد إضافیة، وفقا  للمادتین حشدلالنظر في وضع ترتیبات مالیة ابتكاریة   )ج (
، لدعم تنفیذ برنامج العمل 11/4، و10/3، و9/8 الموارد، بما یتمشى مع المقررات حشدمن خالل استراتیجیة 

الدیون من أجل التكیف مع تغیر مبادالت "لصنادیق االستئمانیة، وبما في ذلك االمتعلق بالتنوع البیولوجي للجزر، 
 ،، والمدفوعات مقابل خدمات النظم اإلیكولوجیة، والرسوم المدفوعة مقابل السیاحة أو استخدام الموارد الطبیعیة"المناخ

 التي تخصص للحفظ الفعال؛

 مثل قاعدة البیانات العالمیة للجزر، ،یسیةمتابعة ودعم قواعد البیانات وبوابات المعلومات الرئ  )د (
 األنواع الغازیة في تالقضاء علىوقاعدة بیانات التنوع البیولوجي المعرض لالنقراض في الجزر، وقاعدة بیانات 

ول الجزر، وقاعدة البیانات العالمیة لألنواع الغازیة، وقاعدة بیانات التنوع البیولوجي للجزر واألنواع الغازیة، وشبكة الد
ها في الجزر، القضاء علی لتمكین الرصد الفعال لألنواع الغازیة وتحدید أولویة ،(SIDSNet) الجزریة الصغیرة النامیة

مة لدعم تنفیذ برنامج العمل  ؛                  ّ                          باعتبارها أدوات قی 

االضطالع على وجه التحدید بسد الثغرات في مجال التنفیذ المحدد في االستعراض المتعمق والتي   )ه(
  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/4 من الوثیقة 19 الفقرة وردت في

 األطراف إلى االستمرار في تركیز االهتمام والعمل الدولیین على األولویات الست الواردة في یدعو -2
 الوقایة من األنواع الغریبة الغازیة : من حیث تأثیرها على مستوى معیشة واقتصادیات الجزر، وهي9/21المقرر 

دارة المناطق ها ومكافحالقضاء علیو  نشاء وا  ٕ             تها؛ وأنشطة التكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من آثاره، وا         ٕ البحریة                                                        
للمنافع الناشئة عن استخدامها، والمنصف ؛ وبناء القدرات؛ والحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل المحمیة

 :والتخفیف من وطأة الفقر، مع توجیه اهتمام خاص لما یلي

عاون الدولي واإلقلیمي والوطني والمحلي إلدارة األنواع الغریبة الغازیة داخل وعبر وضع وتعزیز الت  )أ (
هج الناجحة للوقایة و  سیما                         ً    افحة حیثما یكون ذلك ممكنا ، ال والمكالقضاء علیها                                    ُ                     الوالیات الوطنیة، بما في ذلك تنوع الن 

 دات الغازیة؛ي بحیث یعالج النطاق الكامل للتهدیبیولوجللنظر في إعداد نهج لألمن ال

دارة تعمیم التكیف مع تغیر المناخ المعتمد على النظم اإلیكولوجیة، واستعادة النظم االیكولوجیة،  )ب ( ٕ      وا     
األنواع الغازیة من أجل صحة اإلنسان ورفاهیته في جمیع خطط ومشروعات التنمیة والحفظ في الجزر وبناء القدرات 

 على تطبیقها؛

 : إلىأیضا األطراف یدعو -3

 لویة إلدارة المناطق المحمیة األرضیة، بما في ذلك المیاه الداخلیة؛إسناد األو   )أ (

تعزیز التعاون اإلقلیمي والدولي بغرض معالجة التلوث العابر للحدود الذي ینطوي على آثار جسیمة   )ب (
سیما فیما العلى النظم االیكولوجیة للجزر، بما في ذلك عن طریق الحد من عملیات الصرف من المصادر األرضیة، 

 یتعلق بمدخالت المغذیات المفرطة؛

دعم التنفیذ دون الوطني لالتفاقیة في الجزر، بإشراك السلطات دون الوطنیة والمحلیة من خالل   )ج (
خطة العمل للحكومات دون الوطنیة، والمدن والسلطات المحلیة األخرى من أجل التنوع البیولوجي، التي اعتمدت في 

المدن وتوقعات التنوع ("صالت والفرص بین التوسع العمراني والتنوع البیولوجي ، والمستنیرة بتقییم ال10/22المقرر 
 ؛")البیولوجي
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 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة على الدخول في شراكات في كافة یشجع -4
 :القطاعات من أجل

اقتصادیات "سة وضع ونشر ودمج األدوات والعملیات المالئمة لتطبیق النتائج التي خلصت إلیها درا  )أ (
 وغیر ذلك من أدوات التقییم لدعم عملیات صنع القرار على مستوى (TEEB)" النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي

 الجزر؛

اغتنام فرصة تنقیح االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي لمواصلة تعمیم حفظ   )ب (
مثل التعدین، والزراعة، ومصاید األسماك، والصحة، والطاقة، (التنوع البیولوجي مع القطاعات الرئیسیة األخرى 

ولتحدید األهداف الوطنیة المحددة، والقابلة للقیاس، ) الساحلیة المتكاملة، والتعلیم والتنمیة/والسیاحة، واإلدارة البحریة
 على ،تنوع البیولوجي     ً                   تمشیا  مع أهداف أیشي لل،والطموحة، والواقعیة والمحددة الوقت، وما یرتبط بها من مؤشرات

 مستوى الجزر وضمن سیاق األولویات المحلیة؛

تنسیق هذه الجهود، عند االقتضاء، مع العملیة التي تقودها إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة   )ج (
ستراتیجیة موریشیوس للتنفیذ المتصلة به؛ ٕ                                      في األمم المتحدة لتقییم تنفیذ برنامج عمل باربادوس وا                                                      

إلمكانیات المتاحة إلشراك القادة الوطنیین والمحلیین في الشراكات بین القطاعین العام استكشاف ا  )د(
هج التشاركیة لإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة، من قبیل اإلدارة المتكاملة للمناطق البحریة                   ُ                                                                                         والخاص وتشجیع الن 

 ؛والساحلیة

 والمشاركة فیها باعتبارها شریكا (GLISPA) األطراف إلى االعتراف بالشراكة العالمیة للجزر یدعو -5
 فعاال لدعم تنفیذ برنامج العمل؛

التي تنسقها مبادرة حفظ الجزر بشأن األنواع " الجزر الصغیرة والفروق الكبیرة"بحملة یحیط علما  -6
  والحكومات األخرى، األطرافویدعوالغریبة الغازیة والتي أطلقت خالل االجتماع السادس عشر للهیئة الفرعیة 

 والمنظمات المعنیة إلى المشاركة في هذه الحملة؛

 إلى األمین التنفیذي التعاون مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة وأمانات االتفاقیات ذات الصلة یطلب -7
بغرض الترویج لنظم المعلومات الوطنیة المتسقة والمتجانسة ذات الصلة باحتیاجات اإلبالغ في االتفاقیات المتعلقة 

 للدول الجزریة الصغیرة النامیة والبلدان األقل نموا ،بیولوجي، ولتقدیم التقاریر المشتركة، حسب مقتضى الحالبالتنوع ال
 التي لدیها جزر؛

 إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر التمویل، تمكین شبكات الدعم التقني اإلقلیمیة یطلب أیضا -8
نفیذ الجاریة لالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع والعالمیة من مساعدة عملیات االستعراض والتحدیث والت

                                                           ً                                                البیولوجي في الدول الجزریة الصغیرة النامیة وأقل البلدان نموا  والتي لدیها جزر، مع المشاركة الكاملة والفعالة 
نوع للمجتمعات األصلیة والمحلیة، وخاصة لوضع أهداف وطنیة ولتعمیم االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للت

-2011البیولوجي في الخطط والبرامج والسیاسات الوطنیة األوسع نطاقا لتنفیذ الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
2020.  

----  


