
طبع عدد محدود من متحدة محایدة مناخیا، لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم ال 
 . 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 األعمال4-13البند 

  
   في اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشرالصادرة عن مؤتمر األطرافلمقررات ا

 المناطق المحمیة  11/24 المقرر

 إن مؤتمر األطراف،

 ،9/18 من الجزء باء من المقرر 1الفقرة إذ یشیر إلى 

ذ یرحب ٕ      وا  اطق  بالمنتعلق بالتقدم الذي حققته األطراف في وضع خطط عمل لتنفیذ برنامج العمل الم  
، ومن زاویة استراتیجیة، تحقیق أهداف  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي11 الذي یسهم في تحقیق الهدف ،المحمیة

ذ یالحظ، 18 و15 و13 و12 و10 و6یشي للتنوع البیولوجي األخرى، السیما األهداف أ ٕ      وا  زال یحتاج   أن األمر ما  
 من أهداف 11المكون البحري وغیر ذلك من عناصر الهدف إلى مزید من الجهود المنسقة والدعم المالئم لتحقیق 

  ،یشي للتنوع البیولوجيأ
ذ یرحب مع التقدیر ٕ                 وا   الدعم المقدم لألطراف في تنفیذ تعزیز بالجهود التي بذلتها األمانة والمنظمات الشریكة ل  

 من خالل جملة أمور ،لوجيیشي للتنوع البیو أ من أهداف 11 بالمناطق المحمیة وتحقیق الهدف تعلقبرنامج العمل الم
قامة موقع شبكي شامل، وتوفیر التعلم بالوسائل اإللكترونیة ونماذج  ٕ                                                              من بینها تنظیم حلقات العمل لبناء القدرات، وا                                              

ذ یعرب واالضطالع بمبادرات ذات صلة، ،التدریب ٕ      وا   لالتحاد األوروبي وغیره من البلدان المانحة والبلدان عن تقدیره   
  ،مل لدعم هذه األنشطة المتعلقة بتنمیة القدراتالمضیفة لحلقات الع
ذ یرحب ٕ      وا  ه االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة في سیدني، نظم المقرر أن ی2014 بالمؤتمر العالمي للحدائق   

 ،أسترالیا

 : األطراف إلىیدعو -1

، في 10/31من المقرر ) ج(1ج خطط العمل الوطنیة لبرنامج العمل، تمشیا مع الفقرة مد  )أ (
) د(و) ج(3 تمشیا مع الفقرتین ،اعتمادها ت وخطط العمل الوطنیة المحدثة للتنوع البیولوجي، التي ینبغياالستراتیجیا
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 للتنفیذ، وكأساس لضمان الدعم المالي كإطار رئیسي واستخدامها باعتبارها صكوكا سیاساتیة ،10/2من المقرر 
  والمتعددة األطراف وغیرها من المصادر؛ بما في ذلك من المیزانیات الوطنیة ومن المصادر الثنائیة،الالزم

 لتحقیق جمیع عناصر ، مع الدعم المالئم،اتساقا مع الظروف الوطنیة، اإلضطالع بجهود رئیسیة  )ب (
في جمیع المحمیة  للنهوض بالمناطق البحریة ،یشي للتنوع البیولوجي، وعلى وجه الخصوصأ من أهداف 11الهدف 

المحمیة البحریة  المناطق هذهة، ولضمان أن تكون الشبكات التي تشمل المناطق الواقعة ضمن والیاتها الوطنی
 ؛) وتنفیذ النتائجتكمال التقییمات االیكولوجیةمن خالل اس(تمثیلیة : ، على حد سواءالمحمیةاألرضیة المناطق و 

ناظر الطبیعیة ابط وتدمج في المر تت؛ و تدار بفعالیة وبطریقة منصفةو  ؛لمناطق المهمة للتنوع البیولوجيوشاملة ل
 األنماط المتنوعة من الحوكمة الخاصة بالمناطق المحمیة  وشاملة؛المناظر الطبیعیة البحریة األوسع نطاقااألرضیة و 

  المنطقة؛حسبوغیر ذلك من التدابیر الفعالة للحفظ 

 من 11 تنفیذها وبلوغ الهدف أخرتحقیق تلك األهداف من برنامج عمل المناطق المحمیة التي ت  )ج (
  ذات الصلة؛أهداف أیشي للتنوع البیولوجيیشي للتنوع البیولوجي وغیر ذلك من أاف أهد

السیما من أجل تعمیم المناطق المحمیة ، النهوض بالتنسیق المشترك بین الوكاالت وبین القطاعات  )د (
 ،األوسع نطاقا المناظر الطبیعیة األرضیة والمناظر الطبیعیة البحریة المناطق المحمیة في ودمجوالتنوع البیولوجي 

مع هج المعتمدة على النظم االیكولوجیة إزاء التكیف                                                       ُ بما في ذلك استخدام المناطق المحمیة كحلول طبیعیة في الن  
 ولسد الثغرات السیاساتیة في هذا المجال؛والتخفیف من حدته، تغیر المناخ 

ُ    ) ه (                            مـستدام فـي الموقـع الطبیعـي،  ال         سـتخدامه                          لحفـظ التنـوع البیولـوجي وا         المجتمعیـة   هج                   ُ تعزیز االعتراف بالن
                      وغیــر ذلــك مــن المنــاطق          بحفظهــا،                           المجتمعــات األصــلیة والمحلیــة    تقــوم                        بمــا فــي ذلــك المنــاطق التــي    ،                وتــوفیر الــدعم لهــا

                   لیة والمحلیـة والتـي  صـ                                                                                      الواقعة ضمن أنماط حوكمة االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والمبـادرات التـي تقودهـا المجتمعـات األ
        تــي تقــوم                                                           یــشي للتنــوع البیولــوجي، ودعــم االســتخدام الطــوعي لــسجل المنــاطق ال أ           مــن أهــداف   11                 تحقــق غایــات الهــدف 

                                                                         الذي یدیره المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة؛        بحفظها،                          لمجتمعات األصلیة والمحلیة  ا

لنباتات البریة الصالحة لألكل إیالء االهتمام الواجب لحفظ األقارب البریة للمحاصیل المستزرعة وا  )و(
البیولوجي ، وفقا التفاقیة التنوع  بحفظهالمجتمعات األصلیة والمحلیةالتي تقوم افي المناطق المحمیة، وفي المناطق 

 یشي للتنوع البیولوجي واألمن الغذائي؛أمن أهداف  13ومن ثم اإلسهام في تحقیق الهدف  ،والتشریع الوطني

رات الرابعة والخامسة والسادسة لتجدید تناطق المحمیة الموافق علیها أثناء الفمواءمة مشروعات الم  )ز(
موارد مرفق البیئة العالمیة، إضافة إلى تلك المدعمة بموارد تمویل ثنائیة وغیرها، مع اإلجراءات المحددة في خطط 

من أهداف  11في تحقیق الهدف المحرز  لتیسیر الرصد المنهجي واإلبالغ عن التقدم ،العمل الوطنیة لبرنامج العمل
 ؛ ذات الصلةیشي للتنوع البیولوجيأأهداف و أیشي للتنوع البیولوجي 

قلیمیة لقامةإ  )ح( ٕ         شبكات دون إقلیمیة وا   االتصال الوطنیة لبرنامج العمل لتبادل أفضل الممارسات نقاط                     
براز تنفیذ خطط العمل ٕ                    وا  ،  األخرىالجهات المانحةو ئة العالمیة  والخبرات في تنفیذ المشروعات الممولة من مرفق البی،  

التعاون بین بین بلدان الجنوب و فیما  بما في ذلك التعاون ، بغرض تعزیز التعاون التقني،والدروس المستفادة واألدوات
یشي أیشي للتنوع البیولوجي واإلسهام في بلوغ أهداف أ من أهداف 11 بغیة تحقیق الهدف ،بلدان الشمال والجنوب

 یولوجي ذات الصلة؛للتنوع الب
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، تجدید الجهود الرامیة إلى إنشاء لجان متعددة القطاعات تضم ممثلین عن 9/18إلحاقا بالمقرر   )ط(
المجتمعات األصلیة والمحلیة دعما لبرنامج عمل المناطق المحمیة، ومواصلة إجراء تقییمات لحوكمة المناطق 

 المحمیة، بغیة تحسین إدارة نظم المناطق المحمیة؛

 بما في ذلك إدراج نتائج ،اإلبالغ عن تنفیذ خطط العمل الوطنیة لبرنامج عمل المناطق المحمیة  )ي(
، من خالل إطار اإلبالغ عن برنامج األخرى ةالمانحالجهات تنفیذ المشروعات الممولة من مرفق البیئة العالمیة و 

من المقرر ) ه(و) أ(33مطلوب في الفقرتین  على النحو ال، المدرج في التقاریر الوطنیة الخامسة والسادسة،العمل
 یشي للتنوع البیولوجي وتنفیذ برنامج العمل؛أ من أهداف 11 تحقیق الهدف المحرز نحو لتتبع التقدم ،10/31

نظمة األمم لم اتفاقیة رامسار بشأن األراضي الرطبة، وبرنامج اإلنسان والمجال الحیوي التابع یدعو -2
 بجانب الشركاء المعنیین اآلخرین، والوكاالت ،، واتفاقیة التراث العالمي)الیونسكو (قافةالمتحدة للتربیة والعلم والث

 إلى ، والقطاع الخاص ومنظمات الحفظ،والمؤسسات الخاصة ،األطراف ووكاالت التمویل الثنائیة والمتعددة ،اإلقلیمیة
 دعم نحوعات األصلیة والمحلیة، والى النظر في مواءمة أنشطتها  بما في ذلك مع المجتم، التآزر والشراكاتإقامة

 تنفیذ خطط العمل الوطنیة لبرنامج عمل المناطق المحمیة؛

 مرفق البیئة العالمیة ووكاالته المنفذة إلى تیسیر مواءمة وضع وتنفیذ مشروعات المناطق یدعو -3
 وذلك على سبیل المثال من خالل إبراز ، العملالمحمیة مع اإلجراءات المحددة في خطط العمل الوطنیة لبرنامج

 بغرض تیسیر ، في وثائق المشروعاتبوضوحیشي للتنوع البیولوجي أ من أهداف 11الصالت مع عناصر الهدف 
یشي للتنوع أ من أهداف 11سهامها في تحقیق الهدف إلمشروعات من حیث تلك انتائج عن بالغ اإلالرصد المنهجي و 

 ولتعظیم إسهام هذه المشروعات في الخطة ،ن األهداف ذات الصلة من جانب األطرافالبیولوجي وغیر ذلك م
 ؛2020-2011ستراتیجیة للتنوع البیولوجي اال

 األطراف على االستفادة من مبادرة شبكة الحیاة التابعة التفاقیة التنوع البیولوجي باعتبارها یشجع -4
 الجهات المانحة العامة ویشجع لبرنامج العمل  الوطنیةمل لإلبالغ عن احتیاجات التمویل لتنفیذ خطط العنبرام

 ؛ هذه االحتیاجات بدعم موجهمطابقةعلى والخاصة 

 ویشجع،  التابعة التفاقیة التنوع البیولوجياألمین التنفیذي، من خالل مبادرة شبكة الحیاة إلى یطلب -5
 حشدادرة، بشرط توافر التمویل، على دعم عملیة الجهات المانحة الثنائیة والمتعددة األطراف، واألطراف والبلدان الق

عدالالتمویل لتنفیذ خطط العمل الوطنیة لبرنامج العمل من خالل اجتماعات للمائدة المستدیرة للمانحین على  ُ  ص    
 والتخطیط المالي ، االحتیاجات من التمویلاتمع األخذ في االعتبار تقییموطنیة ودون اإلقلیمیة واإلقلیمیة، ال

 ؛یجیات التمویل الواردة في خطط العمل الوطنیة لبرنامج العملواسترات

 بما في ذلك اللجنة ،هئ المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة وشركایدعو -6
 نحورز  إلى مواصلة اإلبالغ عن التقدم المح،الطبیعةلحفظ العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة التابعة لالتحاد الدولي 

 بما في ،یشي للتنوع البیولوجي واألهداف ذات الصلة من خالل تقریر الكوكب المحميأ من أهداف 11تحقیق الهدف 
 وعن العناصر األخرى ذات الصلة بالهدف ، وفعالیتهاوطابعها التمثیليذلك المعلومات عن حجم المناطق المحمیة، 

 ؛یشي للتنوع البیولوجيأ من أهداف 11
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التحاد ل والبرنامج العالمي للمناطق المحمیة التابع ،رات والمنظمات والوكاالت اإلقلیمیة المبادیدعو -7
 بالمناطق المحمیة التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، واتفاقیة طبیعة، واللجنة العالمیة المعنیةالدولي لحفظ ال

بع للیونسكو، واتفاقیة التراث العالمي، ومنظمات  الحیوي التاحیط وبرنامج االنسان والم،رامسار بشأن المناطق الرطبة
 بغیة دعم ،التعاون اإلقلیمي واستراتجیات التنفیذشراكات  إلى تنسیق أنشطتها وتعزیز ،المجتمعات األصلیة والمحلیة

 االتصال الوطنیة لبرنامج العمل وشبكات الدعم نقاطتنفیذ خطط العمل الوطنیة لبرنامج العمل من خالل العمل مع 
سداء المشورة وتعزیز ،یةمهنالتقني اإلقلیمیة، وتنمیة القدرات ال تاحة األدوات وأفضل الممارسات، وا  ٕ                     وا                                 ٕ بیئات  نشاءإ   

 ؛ أفضلةینیمكت

 البرنامج العالمي للمناطق المحمیة التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، واللجنة العالمیة یدعو -8
، وبرنامج اإلنسان  الدوليدولي لحفظ الطبیعة، والمكاتب اإلقلیمیة لالتحادالمعنیة بالمناطق المحمیة التابعة لالتحاد ال

التنوع بشأن  االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة الحیوي التابع للیونسكو، واتفاقیة التراث العالمي، ومشروع حیطوالم
دارة البیولوجي و  ٕ     ا  كاء المعنیین بوضع  الذى یدعمه االتحاد األوروبي، بجانب الشر (BIOPAMA) المناطق المحمیة 

 بما في ذلك مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضیة األوروبیة، ،أدوات التحلیل للمرصد الرقمي للمناطق المحمیة
المركز العالمي والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البیولوجي، ومنظمة حیاة الطیور الدولیة، وأمانة اتفاقیة رامسار، و 

مواءمة مبادراتها بشأن بناء القدرات بغرض مواصلة دعم تنفیذ خطط العمل الوطنیة ، إلى  وغیرهم،حفظاللرصد 
 من أهداف 11 والى مواصلة وضع اإلرشاد التقني لتحقیق النطاق الكامل للهدف ،لبرنامج عمل المناطق المحمیة

 نظمات المساهمة؛ باالقتران مع أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي وغیر ذلك من الم،یشي للتنوع البیولوجيأ

بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة  من 9األطراف، لدى تنفیذ المادة یشجع  -9
على توجیه المنافع الموارد  ومقدمي خدميمستعلى تشجیع والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، 

لبیولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، في جملة أمور، من  حفظ التنوع اإلىالناشئة عن استخدام الموارد الجینیة 
نشاء المناطق المحمیة المهمة لحفظ التنوع البیولوجي، مع ضمان التقاسم عزیزأجل ت ٕ                                                                    إدارة وا  المنصف للمنافع العادل و          

 مع المجتمعات األصلیة والمحلیة؛

یة، ورهنا بتوافر التمویل، دعم  األمین التنفیذي أن یواصل، في شراكة مع المنظمات المعن إلىیطلب -10
یشي للتنوع البیولوجي وغیر أ من أهداف 11تنفیذ خطط العمل الوطنیة لبرنامج العمل والتقدم صوب تحقیق الهدف 

وتشمل هذه األنشطة تنظیم حلقات . إلقلیمي واإلقلیمي ودون اصعید الوطنيذلك من األهداف ذات الصلة على ال
میة بشأن اإلجراءات ذات األولویة المشتركة المحددة في خطط العمل الوطنیة لبرنامج العمل دون اإلقلیمیة واإلقلی

شأن  وتنظیم غرف الدورات اإللكترونیة بمختلف اللغات وب؛؛ وحلقات العمل لتدریب المدربیناإللكترونيلتعلم االعمل؛ و 
تاحة األدوات واإلرشاد التموضوعات  ٕ                       مختلفة، باستخدام المدربین كموجهین؛ وا  قني بشأن تلك المجاالت التي یفتقر                                      

؛ وتعزیز بناء القدرات ذات الصلة حسب المنطقة مثل تعمیم المناطق المحمیة وتحدید تدابیر الحفظ ،فیها إلى التقدم
تي تقوم المجتمعات األصلیة والمحلیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة؛ ودعم مواصلة إعداد سجالت محلیة للمناطق ال

 ؛الحفظ بواسطة المركز العالمي لرصد بحفظها التي تقوم المجتمعات األصلیة والمحلیةمناطق وسجل البحفظها 

لى توفیر الدعم إ والمنظمات والجهات المانحة القادرة ، الحكومات األخرىویدعو ، األطرافیحث -11
  .10في الفقرة یها المالي والتقني الكافي وغیر ذلك من أنواع الدعم لألمین التنفیذي ألغراض األنشطة المشار إل
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