
 مؤتطر األطراف في االتفاقية
 الطتعلقة بالتظوع البيولوجي

 عذخ ثالثاالجتساع ال
 6176ديدسبخ/كانؾن األول  77-4كانكؾن، السكديػ، 

 *مؽ ججول األعسال السؤقت 76البشج 
 جية اتصالإطار الستراتي

 محكخة مؽ األميؽ التشفيحي
 مقدمة

زيادة أنذظة ، رىشا بتؾافخ السؾارد، مؾاصمة تعديد جيؼ 76/6في السقخر  إلى األميؽ التشفيحيمؤتسخ األطخاف طمب  -7
 :بسا في ذلػ، بالتعاون مع الجيات الفاعمة السعشية، التؾعية

، وتتزسؽ لؤلمؼ الستحجة مؽ عقج األمؼ الستحجة يالثانخبلل الشرف  ُتشفح اترال عالسية استخاتيجية وضع (أ)
 والسشغسات السعشية؛لؤلطخاف مخن الستخجاميا كإطار  ُنيج تخاسل
استشادا إلى احتياجات السدتخجميؽ  أدوات لبلترال والتثقيف والتؾعية العامة،حدم تحجيث و تحديؽ و  إعجاد (ب)

لمخظة  مبلئسة افيي سجرجةال ُشيجاألدوات وال تكؾن  زسان أنمات، لالتي يتؼ تحجيجىا، وإتاحتيا مؽ خبلل غخفة تبادل السعمؾ 
 االجتساعي؛ البحؾث الججيجة بذأن آفاق االترال والتدؾيق، والتدؾيق ، ومخاعاة6161-6177االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي 

ثمي مختمف بالتعاون مع مسو عمى أساس استعخاض السعارف القائسة وتحميل الفجؾات عسل،  حمقة تشغيؼ (ج)
لسجسؾعات مدتيجفة محجدة في  تخاسليج نُ  واستخجام عجادتحميل الدمؾك، إلدراسات  ومع مخاعاةمجسؾعات أصحاب السرمحة 

 .وإببلغ مؤتسخ األطخاف في اجتساعو الثالث عذخ بشتائج حمقة العسل سياق مختمف أىجاف أيذي لمتشؾع البيؾلؾجي
 عسلالجؾانب أخخى مؽ  يتؼ تشاولالعسل السشجد استجابة ليحه الظمبات. و نتائج عمى  نغخة عامةىحه السحكخة وتعخض  -6

يعخض معمؾمات  بقدؼ( أوال القدؼتبجأ السحكخة )و . إعبلميةفي وثائق  76/6 سقخرالب الستعمقو األميؽ التشفيحي الحي اضظمع بو 
البلزم يزع األساس  لمحالةتحميل ويميو  الظمب.لمؾفاء ببو السزظمع السشجد ويقجم الخظؾط العخيزة لمعسل  العسل أساسية عؽ

نتيجة لئلجخاءات الستخحة. ويختتؼ  الحي وضع طار االترالا إ. ويقجم القدؼ ثالثاثانيفي القدؼ لتظؾيخ االستخاتيجية العالسية 
 الستعمقو ي األميؽ التشفيحالحي اضظمع بو  عسلالجؾانب أخخى مؽ  يتؼ تشاولو تؾصية مقتخحة لسؤتسخ األطخاف. ب االقدؼ رابع

 .إعبلميةفي وثائق  76/6 سقخرالب
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 أساسيةمعلومات  -أوال
الؾاردة فييا وأىجاف أيذي لمتشؾع البيؾلؾجي  6161-6177تحقيق أىجاف الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي  يدتشج -3
لسذاركة عمى الؾعي ااس أسويختكد العالؼ.  حؾلؤلطخاف وأصحاب السرمحة والجيات الفاعمة األخخى للى السذاركة الشذظة إ

 6161بحمؾل عام " - 7تحقيق اليجف يعتبخ في ىحا الرجد، و سجسؾعة واسعة مؽ عشاصخ الخفاه. لبالتشؾع البيؾلؾجي وقيسو 
" كحج أقرى، يكؾن الشاس عمى عمؼ بقيؼ التشؾع البيؾلؾجي، وبالخظؾات التي يسكؽ اتخاذىا لحفغو واستخجامو عمى نحؾ مدتجام

 -اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي السمحقيؽ بخخى. وعبلوة عمى ذلػ، لؾحع أن تشفيح البخوتؾكؾليؽ األىجاف األحقيق لت اميس اأمخ  -
بخوتؾكؾل ناغؾيا بذأن الحرؾل عمى السؾارد الجيشية والتقاسؼ العادل والسشرف لمسشافع الشاشئة عؽ استخجاميا وبخوتؾكؾل 

وتشفيح استخاتيجيات  وضعشعكذ في ي، والتؾعية التخويج يات قؾية في مجاليتظمب أيزا إجخاء -قخطاجشة لمدبلمة األحيائية 
استخاتيجيا ميسا التفاقية التشؾع  اعتبارا بذأن االترالقؾى األجخاءات اإل أصبحتىحا الرجد،  . وفييؽالتؾعية لمبخوتؾكؾل

 بعجه.ما البيؾلؾجي في الدشؾات األربع األخيخة مؽ العقج و 
عؽ عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي بشاء عمى لمجسعية العامة لؤلمؼ الستحجة  مدة والدتؾن الخاالجورة  أعمشتوقج  -4

 عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجياالجتساع العاشخ لسؤتسخ األطخاف في اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي. وييجف صادر عؽ  مقخر
 عبلناإلظمب ويوأىجاف أيذي لمتشؾع البيؾلؾجي.  6161-6177ؾجي إلى السداىسة في تشفيح الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾل

العقج نيابة عؽ مشغؾمة األمؼ الستحجة، ىحا األميؽ العام لؤلمؼ الستحجة، بالتذاور مع الجول األعزاء، قيادة تشديق أنذظة  إلى
األمؼ وبخامج ووكاالت ؾع البيؾلؾجي وصشاديق أمانات االتفاقيات األخخى الستعمقة بالتشو  ،اتفاقية التشؾع البيؾلؾجيبجعؼ مؽ أمانة 

القيام بحلػ عمى أساس بتسؾيل أنذظة العقج ب يدسح ليافي وضع التي تكؾن الستحجة ذات الرمة، ويجعؾ الجول األعزاء 
 طؾعي.

األمؼ ستخاتيجية لعقج ا في ستعخاض تشفيح االتفاقيةالاالجتساع الخابع لمفخيق العامل السفتؾح العزؾية السخرص نغخ و  -5
لمفخيق العامل، اعتسج  4/7تؾصية الأساس  . وعمىUNEP/CBD/WG-RI/4/4/Add.2الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي في الؾثيقة 

لقيام باألنذظة السذار إلييا في إلى ااألطخاف واألميؽ التشفيحي دال قدؼ الفي  ا فيو، الحي دع77/6مؤتسخ األطخاف السقخر 
إلى تقجيؼ الجعؼ إلى كل مؽ األميؽ التشفيحي أيزا الثشائية والستعجدة األطخاف  اإلنسائيةت ؾكاالالتؼ تذجيع و االستخاتيجية. 

 األنذظة. تمػواألطخاف في تشفيح 
 طؾالالحكؾمات ُتذجع الفخيق العامل السعشي باستعخاض تشفيح االتفاقية،  السعخوضة عمىستخاتيجية االكسا جاء في و  -6

ؾطشية لتشفيح الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي الستخاتيجيات االنتائج وضع عمى  عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي
مذاركة مجسؾعة متشؾعة مؽ إلى تذجيع أيزا  عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجيدعى وي 1.وتشفيحىا ونذخىا 6177-6161

أنذظة حقيق ىجف تعسيؼ التشؾع البيؾلؾجي في الجيات الفاعمة الؾطشية والحكؾمية الجولية وأصحاب السرمحة اآلخخيؽ في ت
خاص عمى دعؼ اإلجخاءات التي بذكل تخكيد ال فياليجف يتسثل . و األوسع نظاقا واألنذظة االقترادية اإلنسائيالتخظيط 

 ؤلسباب الكامشة وراء فقجان التشؾع البيؾلؾجي، بسا في ذلػ أنساط اإلنتاج واالستيبلك.ل تترجى
 والتخويج مؽاالترال جؾانب مى عإلى حج كبيخ  يشرب 77/6 سقخرلسشرؾص عمييا في الوكان تخكيد األنذظة ا -7

األطخاف واألميؽ التشفيحي وكيانات أخخى مجسؾعة واسعة مؽ ، نفحت 77/6لسقخر وعسبل با. عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي
األنذظة عمى ىحه واشتسمت . 7 متشؾع البيؾلؾجيلأيذي األنذظة لتعديد عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي وتشفيح ىجف 

 اإلعبلموسائل عبخ ومجتسعات  عبخ اإلنتخنتشعار وإطبلق مشرات  إعجاداألميؽ التشفيحي، مثل  اتخحىاإجخاءات تيديخية 
عجدا مؽ  األطخاف وأصحاب السرمحة واتخحت. بذأنو وتبادل الخبخات عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجياالجتساعية لتذجيع 

ومفيؾم  6161-6177، والخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجياإلجخاءات التي عدزت 

                                                      
 .www.cbd.int/2011-2020وأيزا  65/161قخار الجسعية العامة لؤلمؼ الستحجة  1
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( 2011www.cbd.int/-2020) اإلنتخنت شبكةعمى تفاصيل عؽ ىحه األنذظة يسكؽ االطبلع عمى و . نفدوالتشؾع البيؾلؾجي 
 (.www.facebook.com/UNBiodiversity) عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجياالجتساعية ل اإلعبلموسائل و 
يجية استخاتوضع  حاجة إلى تيديخأن ىشاك  جيؼ إلى 76/6وفي مشترف العقج، أشار مؤتسخ األطخاف في مقخره  -8

أنو في والتي تفيج ب، التؾقعات العالسية لمتشؾع البيؾلؾجيالخابع مؽ نذخة  اإلصجاراستشتاجات عؽ ىحه الجعؾة  وعبخت. اترال
 غاياتىشاك حاجة إلى بحل جيؾد إضافية لزسان تحقيق فإن تشفيح الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي،  نحؾتقجم حيؽ ُيحخز 

خمص ، 7اليجف ب. وفيسا يتعمق الؾاردة فيياوأىجاف أيذي لمتشؾع البيؾلؾجي  6161-6177شؾع البيؾلؾجي الخظة االستخاتيجية لمت
جون جيؾد وبفي مدتؾى اإلنجاز.  ةكبيخ اختبلفات جغخافية  كانت ىشاكأن ىشاك تقجما نحؾ تحقيق ىحا اليجف، ولكؽ  إلى

 تحقق اليجف.يتؾقع أن مؽ غيخ السإضافية، 
 عطليةال -ألف

. ترالاالاستخاتيجية  وضععجد مؽ األنذظة لجعؼ ب، 6176-6174خبلل فتخة الدشتيؽ  ،األميؽ التشفيحي اضظمع -9
األمانة.  ُشعبوعائف االترال، وزيادة التشديق بيؽ  لتؾحيجأمانة اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي،  فيتشديق االترال وأنذئ فخيق 

ؾسيمة لديادة التؾاصل عبخ اإلنتخنت مع كاالجتساعية،  إلعبلمامع مشرات وسائل العسل بذكل مكثف كسا بجأت األمانة 
أيزا،  عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجيلالعالؼ دعسا  السشفحة حؾلمجسؾعة متشؾعة مؽ السجتسعات. وأجخي تقييؼ لؤلنذظة 

 تؼمؤتسخ األطخاف، مؽ جابة لظمب است. و عمى اإلنتخنت عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجيونتيجة لحلػ تؼ إعادة ترسيؼ مؾقع 
حمقات ججاول أعسال العجيج مؽ  بذأنالتؾعية و االترال السدائل الستعمقة ب، وإدراج التخاسلبذأن تشغيؼ حمقة عسل لمخبخاء 

عجد مؽ تشفيح مشاقذات مع فخيق االترال السعشي باالتفاقيات الستعمقة بالتشؾع البيؾلؾجي، و وجخت الخئيدية األخخى،  العسل
 عسل األمانة نفديا. ضسؽالجيؾد 

التآزر بيؽ االتفاقيات الستعمقة بالتشؾع  أوجوبذأن  حمقة العسلالثسانية في  البؤريةسجاالت الكان االترال واحجا مؽ و  -71
 الفي مجالتآزر بأوجو الؾطشي والجولي الستعمقة  السدتؾييؽعمى  بذأن اإلجخاءاتخيارات  وتخد. األمانةالتي نغستيا  2البيؾلؾجي

 .UNEP/CBD/COP/13/15في الؾثيقة  السجاالت األخخى االترال و 
 التؾصيات التالية:كانت  ومؽ بيؽ االستشتاجات -77

التآزر  تخاعي أوجوذات صمة بالتشؾع البيؾلؾجي، بلترال والتؾعية لاستخاتيجية وطشية إلى تحتاج األطخاف  )أ(
فيؼ أفزل لمعبلقة بيؽ حفع التشؾع البيؾلؾجي  إلقامةسختمفة الجساىيخ مل األىجافوالسشفعة الستبادلة، تظؾر قشؾات اترال محجدة 

 اإلندان؛ رفاىيةالسدتجام و  وواستخجام
 سؾاد اترال بسا فيبذخكاء البمجان األعزاء الو الستعمقة بالتشؾع البيؾلؾجي أمانات االتفاقيات أن تدود يشبغي  )ب(

 الجولية. السشاسباتعمى التعاون في  وُتذجعئات الجسيؾر، مع مختمف ف فعالالترال ذلػ إعجاد مؾاد إرشادية لبل
السكديػ بوزارة البيئة والسؾارد الظبيعية  التي نغستيابذأن تعسيؼ التشؾع البيؾلؾجي،  يؽالخبخاء الجوليعسل  حمقةوأتاحت  -76

أخخى الستكذاف  كبيخةصة في مكديكؾ سيتي، فخ  6175 /تذخيؽ الثانينؾفسبخ 79إلى  77وأمانة اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي مؽ 
أكثخ فعالية. وتزسشت  6161-6177كيفية جعل االترال حؾل التشؾع البيؾلؾجي والخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي 

                                                      
التشؾع الستعمقة بتفاقية االسبع اتفاقيات دولية تخكد عمى قزايا التشؾع البيؾلؾجي: عمى التشؾع البيؾلؾجي سل االتفاقيات الستعمقة بتتذ 2

أنؾاع ب(، واتفاقية التجارة الجولية 1983(، واتفاقية حفع أنؾاع الحيؾانات البخية السياجخة )1993البيؾلؾجي )سشة دخؾل حيد الشفاذ: 
(، واتفاقية 2004(، والسعاىجة الجولية بذأن السؾارد الؾراثية الشباتية لؤلغحية والدراعة )1975باالنقخاض )دة السيجالحيؾانات والشباتات البخية 
لسشبخ الحكؾمي كسا أن ا(. 1952تفاقية الجولية لؾقاية الشباتات )اال(، و 1972(، واتفاقية التخاث العالسي )1971رامدار لؤلراضي الخطبة )
 .مؽ ىحه السجسؾعة ميساجدءا  يذكل ي مجال التشؾع البيؾلؾجي وخجمات الشغؼ اإليكؾلؾجيةالجولي لمعمؾم والدياسات ف

http://www.cbd.int/2011-2020
http://www.facebook.com/UNBiodiversity
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سرسؼ خريرا لكيانات محجدة، عمى سبيل السثال، أجداء مختمفة مؽ الحكؾمة، الاالترال الفعال  أن حمقة العسل استشتاجات
 تعسيؼ.الح الشجعشرخا أساسيا يعتبخ اب السرمحة وقظاع األعسال وأصح

العسل  حمقة وعقجت .جيؼ 76/6 سقخر، كسا ىؾ مظمؾب في الالتخاسلُنيج عسل حؾل  حمقةاألميؽ التشفيحي  ونغؼ -73
غست عمى أساس مجسؾعة متشؾعة ونُ  بلترال والتثقيف والتؾعية العامةبالتدامؽ مع اجتساع المجشة االستذارية غيخ الخسسية ل

 :ما يميؽ السجخبلت، بسا في ذلػ م
، والتي االترال والتثقيف والتؾعية العامةأدوات  حدمة نتائج دراسة استقرائية لسدتخجمي استعخاض )أ(

 أخخى؛ وأدوات التخاسلمدألة بحثت و تزسشت مجخبلت مؽ نقاط االترال الؾطشية، وغيخىا، 
 ستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي؛عقج األمؼ ال السزظمع بيا في سياقاستعخاض األنذظة  )ب(
بذأن وحمقة العسل التشؾع البيؾلؾجي الستعمقة بالتآزر بيؽ االتفاقيات  أوجوبذأن  حمقة العسلتحميل لشتائج  )ج(

 التشؾع البيؾلؾجي؛تعسيؼ 
 ال "الحب السزظمع بيا بسؾجب نيج، بسا في ذلػ تمػ تغييخ الدمؾكومشيجيات  التخاسليج استعخاض نُ  )د(

 ؛وغيخىا ،ةشادر األنؾاع الحفع مشغسة ، وعسل الجولي لحفع الظبيعةلبلتحاد  ةمجشة التعميؼ واالترال التابعل" الفقجان
 بيا السذاركؾن في حمقة العسل. اضظمعفي مجسؾعات صغيخة  العسمياتسمدمة مؽ  )ه(

 يؽتعسيؼ السحكؾر الو  التآزرأوجو يؽ الستعمقيؽ بمتدقة مع نتائج االجتساع التخاسليج كانت نتائج حمقة العسل بذأن نُ و  -74
 :إلى ما يمي حمقة العسلالخبخاء في خمص وجو الخرؾص،  . وعمىأعبله

ىحا السرظمح عشرخا  فبل يدالالتشؾع البيؾلؾجي. مرظمح ، يشبغي تؾخي الححر في استخجام التخاسلعشج  )أ(
شؾع البيؾلؾجي وعمى ىحا الشحؾ، يجب أن يكؾن تفاقية التشؾع البيؾلؾجي، فزبل عؽ عقج األمؼ الستحجة لمتا" صؾرةأساسيا مؽ "

لمسرظمح التقشي  غيخ أن الظابعاتفاقية.  بسؾجببذكل مباشخ في تشفيح ودعؼ العسل  لمجيات الفاعمة السشخخطةمحؾر االترال 
أفزل.  بذكلس لشاأن يختبط بيا اوالقيؼ التي يسكؽ األخخى األنذظة بتظمب جيؾدا لتثبيتو مع السفاىيؼ واألفكار التي تخبظو ي

اإلطار السفاىيسي أكج  وقجمفاىيسو،  تؾصيلعمى أيزا لتشؾع البيؾلؾجي يسكؽ أن تداعج سرظمح ا" لالبجيمةخخى "فالعبارات األ
"الظبيعة" في  بالفعل كمسةمسشبخ الحكؾمي الجولي لمعمؾم والدياسات في مجال التشؾع البيؾلؾجي وخجمات الشغؼ اإليكؾلؾجية ل

 تشؾع البيؾلؾجي؛لبذأن امشاقذتو 
يكؾن مفيؾما بذكل أوسع مؽ بجأ في الؾقت نفدو، ىشاك أدلة متدايجة عمى أن مرظمح "التشؾع البيؾلؾجي" و  )ب(

تغيخ السشاخ في الدشؾات األخيخة. وىحا يعشي أن  مثل"مجسعة"  عبارةالتشؾع البيؾلؾجي فقج أصبح قبل شخائح الجسيؾر العام. 
 يبجو أن. وباإلضافة إلى ذلػ، ال دتخجم فييايُ ي تنحؾ متدايج مؽ حيث األطخ والدياقات األوسع الفيؼ عمى التشؾع البيؾلؾجي يُ 

 ؛يةالتدؾيق الشاحيةمتشؾع البيؾلؾجي أي دالالت سمبية، وىي ميدة مؽ ل
أنذظة التشؾع البيؾلؾجي في  و يشبغي مؾاصمة استخجام مرظمحإلى أن الؾاردة أعبلهاالستشتاجات  وتذيخ )ج(

يفيؼ السيؼ أن  غيخ أنو مؽسرظمحات أخخى مثل الظبيعة. ب بذكل شاملاالتفاقية وأىجافيا، بجال مؽ استبجالو بذأن  رالاالت
رسائل  صياغة، ضسؽ سياقات محجدة، و سرظمح التشؾع البيؾلؾجيلسختمف الفيؼ الو السختمفة ستخجامات االاالترال القائسؾن ب

في سياق الذعؾب األصمية والسجتسعات  اتوفيسرظمح وتخجساتو وتكيالخجام است أيزا ىشامحجدة لجسيؾر معيؽ. ويبلحع 
التشؾع البيؾلؾجي في سياق المغة السحمية والتقاليج الثقافية التي  ُيفيؼ، األصمية والسجتسعات السحمية مذعؾبلفبالشدبة السحمية. 

 ؛تخاسلأي إجخاء قبل  يتعيؽ فيسيا
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بعض المغات مثل  فيف. ميديةك"التشؾع البيؾلؾجي" مؽ المغة اإلن عبارةىشاك حاجة إلى الحداسية في تخجسة  )د(
تخجسة قج تؤدي اللغات أخخى،  . وفييؽكبيخ ومعشى التشؾع البيؾلؾجي لو قبؾل مرظمح الفخندية واإلسبانية، ىشاك أدلة عمى أن 

 ؛كمسة أخخى مساثمة لىتعجيل الكمسة إتظمب مسا يخ السعشى، يغيإلى ت سرظمح التشؾع البيؾلؾجيلسباشخة ال
جعؼ العمى أن في اآلراء  تؾافقكان ىشاك و أيزا في مدألة التشؾع البيؾلؾجي والقيؼ.  حمقة العسل نغخت )ه(

والسياه  األغحيةجور التشؾع البيؾلؾجي في تؾفيخ فبذكل عام.  لمشاسمؽ القيؼ األساسية  ابالفعل جدء أصبحلمتشؾع البيؾلؾجي 
تكؾن ، ولكؽ ىشاك أوقات مؽ الشاس يجابية مفيؾم ضسشا في أذىان كثيخاإلخخى األمتشؾعة مؽ "القيؼ" الشغيفة واليؾاء ومجسؾعة 

بيؽ خبط في ال االترالالقائسؾن بوعيفة وتتسثل . صخيحةالقيؼ و بط بيؽ التشؾع البيؾلؾجي ومكؾناتو واالخ  فييا حاجة إلى أن تكؾن 
سختمفة المجساىيخ لقج تختمف ىحه القيؼ إلى حج كبيخ وفقا و يؾر السدتيجف. القيؼ األكثخ أىسية لمجسو مفيؾم التشؾع البيؾلؾجي 

، والحب، والرحة، القجرة عمى الرسؾدو  ،واالندجام ،والتزامؽ ،ويسكؽ أن تذسل القيؼ الخوحية، والكخم، والسعاممة بالسثل
 دوائخ خخى، مثل جسيؾراأللمجساىيخ الشدبة وب، والتظؾر، والتعمؼ، واالكتذاف. يةالجسال والسدائلواألسخة، واألمؽ، والحياة، 

والسجخبلت  ،السخاطخ، وتؾليج رأس السالعؽ  العدوفأيزا ستكؾن األعسال، فإن القيؼ السختبظة بالتشؾع البيؾلؾجي 
مة ؾسيكالخسائل التشؾع البيؾلؾجي تعخض أن  حمقة العسلختام ىحا الجدء مؽ  واقتخح. الستخاتيجيات األعسال، عمى سبيل السثال

 ؛لجسيؾر السدتيجفاممسؾسة أو فخصة لتحقيق قيؼ 
و بالفعل عؽ التشؾع عخفتخسائل لتؾسيع نظاق ما في إعجاد الالسجتسعات السحمية إشخاك يشبغي أيزا  )و(

 أفخاد يج بأنفوأُ االستعارات عشج االقتزاء. يسكؽ استخجام البيؾلؾجي، وزيادة فيؼ الشظاق الكامل لمسفيؾم. وفي ىحا الرجد، 
 حمقة العسل ت. وأشار ةالجساعي يةالخفاىبمشح الظفؾلة أن التشؾع البيؾلؾجي يختبط تعمسؾا  الذعؾب األصمية والسجتسعات السحمية

بذكل  استخجاميا يشبغيأيزا القيؼ، وبالتالي أن يخصج أن استخجام االستعارات فيسا يتعمق بالتشؾع البيؾلؾجي يسكؽ إلى أيزا 
 التشؾع البيؾلؾجي؛عؽ  القرص سخدفي تكخارا أكثخ 

مؽ السيؼ  ،لحاو كل أشكال الحياة عمى األرض وعبلقاتيا.  ويخصجالتشؾع البيؾلؾجي مرظمح واسع ججا،  )ز(
الحفع ال يكؾن ، أو التخاث في فيؼ التشؾع البيؾلؾجي بحيث التؾصيميةعشاصخ مثل الخوحانية، أو  إدراجأيزا، عشج االقتزاء، 

لحلػ ال تدال أفكار مثل و أن التشؾع البيؾلؾجي ىؾ الحياة.  مفيؾمالسيؼ أيزا مؾاصمة الخجؾع إلى . ومؽ االنتفاع فقطألسباب 
"التشؾع  ضسؽ عبارةالخسائل أيزا مفيؾم التشؾع إلى أن "تبخز" شبكة الحياة ميسة. ورأى الخبخاء أيزا أن ىشاك حاجة 

 ؛ثقافات ومجتسعات محجدةذلػ بالبيؾلؾجي" والحاجة إلى ربط 
لشغخ يتعيؽ ا ميساأيزا عشرخا  عتبخياستخجامو ي يتعيؽ حالوغيخ المفغي  البرخي  التخاسلنؾع كسا أن  )ح(

صؾر الشغؼ اإليكؾلؾجية الكاريدمية يسكؽ أن تحذج بعض الدياقات،  . وفيسياق الجسيؾر ما ىؾ مشاسب يسكؽ أن يحجد. و وفي
 ؛الشاسريدمية األنؾاع الحيؾانية الكاتحذج بيا بشفذ الظخيقة التي  الشاس

 مؽ نؾع مؽ "اإلرىاق" يعاني مؽالجسيؾر الدمبي. ويبجو أن مقابل يجابي اإل التخاسلكان ىشاك نقاش حؾل  )ط(
إما  التخاسلأن الحي يفيج ب سفيؾمالأن خمص إلى الفخيق  غيخ أنرسائل إيجابية. االستساع إلى رغبة في لجيو الدمبي، و  التخاسل

مشيا  "ة"الجيججسيع األوجو، يشبغي عخض تعتسج عمى الدياق، و ما ميجة الخسالة دائسا ف. لمغايةيقا إيجابي أو سمبي ليذ نيجا دق
 .وكل ما يقع بيشيساديئة" ال"و

الترال والتثقيف والتؾعية العامة، اأدوات حدمة وتحجيث  الستعخاضوكجدء مؽ العسل الحي قام بو األميؽ التشفيحي  -75
مسثمي الحكؾمات، بسا في ذلػ نقاط االترال الؾطشية والجيات  وشسل االستقراءية. لشقاط االترال الؾطش استقراءأجخي 

االترال  أدواتأنؾاع ب، فيسا يتعمق االستقراء نتائج ىحاوتخد االترال.  يؼ في مجالاحتياجات لتحجيج ،الفاعمة الحكؾمية األخخى 
 :ما يمي . ومؽ بيؽ الشتائجأيزا ليا نقاط االترال والجيات الفاعمة األخخى، في التحميإلي حتاجتالتي 



UNEP/CBD/COP/13/14 
Page 6 

 

ذسل يأكثخ وضؾحا وبداطة  تخاسبل يمتسدؾن والجسيؾر  إلى أن الجيات الفاعمةنقاط االترال  خمرت )أ(
 معسل؛لمباشخة  نجاءات

بذكل سسثمة غيخ ال، وخرؾصا مع السجسؾعات فيسا يتعمق باالترالججيجة انخخاط ىشاك حاجة إلى قشؾات  )ب(
 ؛إلشخاك الجساىيخل جيج مؽ أجل استحجاث فخص بح، ىشاك حاجة إلى د. وفي ىحا الرجكاف

 يةروايات أساسية حؾل التشؾع البيؾلؾجي ورفاىصياغة دعى إلى تي تىشاك حاجة إلى "قيادة الفكخ" ال )ج(
 ؛اإلندان

 جاه واحج.االترال في اتوليذ سدتسخة ات السحادثأن تيدخ الأكثخ تفاعمية، و  جيؾد االتراليتعيؽ أن تكؾن  )د(

 الحالةتحليل  -ثانيا
 ترالاالاستخاتيجية  ت فيوالسؾجد التالي الدياق الحي صسس الحالةأعبله، يقجم تحميل السذار إليو عمى أساس العسل  -76

 في الشرف الثاني مؽ عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي. ذات الرمةيأخح في االعتبار بعض العؾامل الخئيدية  وىؾىحه. 
 القوة طنقا -ألف

والتقاسؼ العادل السدتجام  استخجاموو لتشؾع البيؾلؾجي اخئيدية لحفع الجولية التفاقية االىي  اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي -77
 .الجيشيةاستخجام السؾارد  الشاشئة عؽوالسشرف لمسشافع 

عمى ىحا الشحؾ، ىشاك زخؼ في عجد مؽ أطخ الدياسات الجولية التي تجعؼ التشسية السدتجامة، و مجرج التشؾع البيؾلؾجي و  -78
تؾفخ الخظة االستخاتيجية لمتشؾع و عمييا السجتسع الجولي.  اتفقجوره في تحقيق أىجاف االستجامة التي اإلقخار بكبيخ في 
حفع الستعمقة بذات األولؾية  لئلجخاءاتإطارا عالسيا الؾاردة فييا وأىجاف أيذي لمتشؾع البيؾلؾجي  6161-6177البيؾلؾجي 

 ، والتقاسؼ العادل والسشرف لمسشافع الشاشئة عؽ استخجام السؾارد الجيشية.بيؾلؾجي واستخجامو السدتجامالتشؾع ال
إجخاءات وأنذظة  الجيات الفاعمة عجدا مؽ نفحتوخبلل الدشؾات األولى مؽ عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي،  -79

 التشؾع البيؾلؾجي.االترال بذأن 
 و، ومقياساالتحاد مؽ أجل التجارة البيؾلؾجية األخبلقيةعسل ويجل . التدايجلؾجي آخح في لتشؾع البيؾ والؾعي بسرظمح ا -61

 وقيسو. سرظمح التشؾع البيؾلؾجيعسؾما للتشؾع البيؾلؾجي في عجد مؽ البمجان عمى االتجاه التراعجي بذأن االدشؾي 
 نقاط الضعف -باء

 البلزمة لتحقيق أىجافيا.بارزة الالدياسية  السكانةلؼ تحقق اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي  -67
ىشاك حاجة إلى مجتسع متخرص مؽ الخبخاء التقشييؽ و مجاال معخوفا بذكل جيج مؽ جانب لتشؾع البيؾلؾجي ادال يال و  -66

 األخخى. يةوالدياسات ةلسجتسعات السعخفيعمى اسفيؾم البحل السديج مؽ الجيؾد لتعسيؼ 
 الفرص -جيم

الخظة االستخاتيجية لمتشؾع  وبخبلفالتشسية السدتجامة. التي تؾاجو تحجيات لملحمؾل التشؾع البيؾلؾجي كعشرخ مؽ اُيقخ ب -63
خظة التشسية السدتجامة لعام في جيج التشؾع البيؾلؾجي وأىجاف أيذي لمتشؾع البيؾلؾجي بذكل يشعكذ ، 6161-6177البيؾلؾجي 

 .الؾاردة فييا أىجاف التشسية السدتجامةو  6131
أىسية تعديد التعاون في العسل عمى حفع التشؾع البيؾلؾجي بمؽ مخاطخ الكؾارث أيزا إطار سيشجاي لمحج  ويقخ -64

 اقؾي ااتفاق باريذ بذأن تغيخ السشاخ بيان ويتزسؽوخجمات الشغؼ اإليكؾلؾجية كؾسيمة لتحقيق أىجافو.  و السدتجامواستخجام
الييئة أشارت تحقيقا ليحه الغاية، و . معو والتكيفشاخ مؽ آثار تغيخ السأىسية التشؾع البيؾلؾجي مؽ أجل التخفيف  بذأن اوصخيح
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لى أىسية تغيخ السشاخ لعجد مؽ القظاعات، بسا في ذلػ الدراعة إ، UNEP/CBD/SBI/REC/1/4في الفخعية لتشفيح االتفاقية، 
 والغابات وغيخىا.

االترال  الحي سيكؾن سيؼ، تعالاالجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األطخاف في اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي عمى وسيخكد  -65
 .لو ضخورياعمى نحؾ فعال والتؾعية 

 التهديدات -دال
بسعجل لؽ يؤدي إلى تحقيق أىجاف أيذي لمتشؾع  6161-6177تشفيح الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي يديخ  -66

 البيؾلؾجي.
أن  وىؾ ما يسكؽفع التشؾع البيؾلؾجي السؾارد الستاحة لح انخفاضالعالؼ  حؾلالقيؾد السالية لمحكؾمات الؾطشية تيجد و  -67

 ؤثخ سمبا عمى تشفيح الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي.ي
تآزر مع ججول بإقامة أوجو التشسية السدتجامة بظخيقة ال تدسح  الؾاردة في خظةخخى األقزايا الأولؾية  ويسكؽ تحجيج -68

 أعسال التشؾع البيؾلؾجي، وبالتالي تحؾيل االنتباه والسؾارد.
أىجاف أيذي لمتشؾع البيؾلؾجي وأىجاف الخظة قج ال تتحقق في نياية عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي، و  -69

تكؾن  ويسكؽ أنكافيا.  6151الدخؼ نحؾ رؤية قج ال يكؾن بسا فيو الكفاية أو  6161-6177االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي 
 تأثيخ سمبي عمى مرجاقية عسمية االتفاقية. يكؾن لياوأن  ةنجاز كبيخ اإلأوجو القرؾر في ىحا 

 عامةالتوصيات ال -هاء
أي استخاتيجيات تدتشج أن يؾصى ب، الحالةأعبله، بسا في ذلػ تحميل  مع بو والسذار إليوظالسزفي ضؾء كل العسل  -31

عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع ة لاالستخاتيجية الحالي إلىمؽ الشرف الثاني مؽ عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي  مدتقبميةاترال 
 الشقاط اإلضافية التالية:أيزا (، مع األخح بعيؽ االعتبار 77/6)السقخر  البيؾلؾجي

تحقيق أىجاف التشؾع البيؾلؾجي والسزي قجما نحؾ تحقيق رؤية إلى الحاجة السمحة يشبغي التخكيد عمى  )أ(
ىحا التي يسكؽ أن يحققيا مؽ حيث السداىسات اإليجابية  6161-6177مؽ الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي  6151

اإلندان. وىحا يعشي  يةالتشسية السدتجامة، وكحلػ لزسان رفاى خظة الؾاردة فياإلنجاز لسجسؾعة متشؾعة مؽ القزايا األخخى 
التخكيد عمى الخوابط  يشربسجسؾعة متشؾعة مؽ القزايا األخخى. ويسكؽ أن بفخص لخبط التشؾع البيؾلؾجي و يشبغي اغتشام الأن
 واألمؽ الغحائي والرحة؛ ،والسياه ،وتجىؾر األراضي ،ججاول أعسال تغيخ السشاخب

الفخوق وأن يذسل في االترال،  عمى نظاق واسعالتشؾع البيؾلؾجي  مرظمحأن يدتسخ استخجام  يشبغي )ب(
داخل مجتسع الدياسات  االترال عسمية فيالتخكيد  مؾضعلمتشؾع البيؾلؾجي  التقشيةالجؾانب ويسكؽ أن تغل . السيسة

دعى إلى تؾسيع السعشى األساسي ييسكؽ أن  و، ولكشبحلػتعسيؼ مع القظاعات األخخى ويسكؽ أن يحتفع ال. الستخرص
قيؼ بسرظمح اللخبط أيزا إلى مجسؾعة متشؾعة مؽ الجساىيخ، يشبغي بحل جيؾد  جيؾد االترالولكي ترل مسرظمح. ل

الجؾانب اإليجابية لمتشؾع البيؾلؾجي، بسا في ويشبغي أن تكؾن سحجدة وفقا لمجسيؾر السدتيجف. القيؼ ال تختمفسأساسية أخخى. و 
 ؛تخاسلتخكيد أي مؾضع ، الستأصمةذلػ القيؼ الشفعية و 

تحقيق الخظة االستخاتيجية لمتشؾع عسمية عمى السجى القريخ لتخظيط  اترالحسبلت  تشغيؼيشبغي  )ج(
، واتفاق أىجاف التشسية السدتجامةب ويشبغي إقامة روابط. الؾاردة فيياوأىجاف أيذي لمتشؾع البيؾلؾجي  6161-6177البيؾلؾجي 

إلى  االترالعسمية غيخىا. وعمى السجى الستؾسط، يشبغي أن تدعى ضسؽ تجىؾر األراضي،  يةالسشاخ، وحيادبذأن باريذ 
 ؛6151البيؾلؾجي ونحؾ تحقيق رؤية  أىجاف التشؾعنحؾ السجسؾعة التالية مؽ  6161وتعديد الدخؼ بعج عام  تذجيج
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، وتحديؽ بالفعلالقائسة التشؾع البيؾلؾجي الخاصة ب حسبلت االترالتعديد يشبغي تعديد الذخاكات القائسة و  )د(
ستحجة، مشغؾمة األمؼ ال داخل عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجيلخفع صؾرة  ىشاك حاجة إلى العسلالتشديق. وفي ىحا الرجد، 

الستحجة لمتخبية األمؼ ومشغسة في نيؾيؾرك،  اإلعبلمبسا في ذلػ العسل مع مكتب األميؽ العام لؤلمؼ الستحجة، وإدارة شؤون 
 ، ومشغسة األغحية والدراعة لؤلمؼ الستحجة، وبخنامج األمؼ الستحجة لمبيئة وغيخىا.والعمؼ والثقافة

 إطار الستراتيجية اتصال -ثالثا
 ظطاقال -ألف

وأنذظة األميؽ التشفيحي،  إجخاءاتإطار مخن لتؾجيو كاستخجاميا في أدناه الؾاردة ستخاتيجية اال يتسثل الغخض مؽ -37
األطخاف في اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي والذخكاء اآلخخيؽ وأصحاب السرمحة والجيات الفاعمة الحيؽ يذاركؾن في عقج األمؼ و 

لسديج مؽ تظؾيخ وصياغة استخاتيجيات وخظط عسل  إرشادكنتائجيا واستشتاجاتيا  ويشبغي أن تعسلالستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي. 
 قيج االستعخاض. ء االستخاتيجيةإبقاأيزا األميؽ التشفيحي واألطخاف وأصحاب السرمحة وغيخىؼ. ويشبغي  ليظؾرىامحجدة 

 األهداف -باء
 6161-6177يا االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي خظتو ، اتفاقية التشؾع البيؾلؾجيتشفيح  االترالجيؾد  أن تجعؼ يتيعؽ -36

يكؾن ليا تأثيخ عمى الدشؾات الستبقية مؽ عقج األمؼ  ألالؼ ىحه الجيؾد يترس ويشبغيبظخيقة مدتجامة.  6151 لعام ورؤيتيا
. وفي 6151عام  تدبقأيزا عمى العقؾد البلحقة التي ليكؾن ليا تأثيخ ، ولكؽ فحدب 6161-6177الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي 

 فيسا يمي األىجاف الخئيدية:تخد ىحا الدياق، 
 6151 لعام ورؤيتيا 6161-6177حالة تشفيح الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي  نذخ

أيذي لمتشؾع وأىجاف  6161-6177حالة تشفيح الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي  االترالجيؾد  يتعيؽ أن تبيؽ -33
الؾطشي والعالسي، وكحلػ الحاالت  ييؽيتؼ إحخاز تقجم، عمى السدتؾ  أيؽبؾضؾح الخسائل . ويشبغي أن تبيؽ البيؾلؾجي الؾاردة فييا

تشفيح الخظة االستخاتيجية لمتشؾع يديؼ ىحه الخسائل أيزا كيف  ويشبغي أن تبيؽإلى إجخاءات إضافية.  تكؾن فييا حاجةالتي 
التفاقيات الستعمقة بالتشؾع الخاصة باالتشؾع البيؾلؾجي بالرمة  األخخى ذاتىجاف األفي تحقيق  6161-6177البيؾلؾجي 
 البيؾلؾجي.

 الستسثل في إلياموسع األيجف لتحقيق ال لسؾاصمة العسلواليجف ىؾ تقجيؼ صؾرة دقيقة لمتشفيح تؾفخ أيزا مرجر إليام  -34
ألخيخة مؽ عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع خبلل الدشؾات األربع ا االترالجيؾد  في حيؽ تخكدت. و 6151العسل الستؾاصل نحؾ عام 

تؾليج الجعؼ لتحقيق رؤية الخظة ، فسؽ السيؼ 6161-6177البيؾلؾجي البيؾلؾجي عمى تحقيق الخظة االستخاتيجية لمتشؾع 
 .6151ستج حتى عام تي تاالستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي ال

 تكؾن ىشاك حاجة إلييا ساإجخاءات إضافية حيثعمى اتخاذ حث ال
أىجاف و غايات  بذأنإجخاءات إضافية تخاذ الجعؼ ال االترال يتعيؽ أن تذجع عسمياتاليجف األول، ا يتعمق بفيس -35

 عسميات. ويشبغي أن تكؾن ياعمى الظخيق الرحيح لتحقيقليدت األطخاف  التي يبجو وأنالخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي 
شكل دعؼ الجيؾد بظخيقة إيجابية، فزبل عؽ تقجيؼ التححيخات  ذلػ في يكؾن يسكؽ أن و . العسل يذجعىحه ذات طابع  االترال

 بذأن اآلثار الدمبية لعجم تحقيق األىجاف.
أىجاف أيذي لمتشؾع البيؾلؾجي عمى ستحقق إعيار كيف وىؾ في ىحا الرجد،  مرمحة خاصةؤلطخاف لوسيكؾن  -36

جخاءات لظخيقة التي ستجعؼ بيا إجخاءاتيؼ اإلاإلببلغ عؽ اأصحاب السرمحة اآلخخيؽ وسيكؾن عمى السدتؾى الؾطشي. 
 ضافية.اإل
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 ، أىسية التشؾع البيؾلؾجي وعسل االتفاقية مؽ أجل التشسية السدتجامة واألولؾيات العالسية األخخى لجساىيخلسختمف ا، تؾضيح
وعشج . السدتجامة أىجاف دولية أخخى مؽ أجل التشسيةبتختبط األىجاف الثبلثة التفاقية التشؾع البيؾلؾجي بذكل واضح  -37

 ثؼ إدخال، مجالاألساسية لكل لمذؾاغل تحميل بأىسية التشؾع البيؾلؾجي ليحه القزايا السختمفة، يشبغي أن يبجأ التخكيد  تؾضيح
 التحجيات.التغمب عمى في  مؽ حيث مداىستوالتشؾع البيؾلؾجي 

بيؽ الخوابط  جيؾد لتؾضيح إلى بحلوىشاك حاجة ججول أعسال تغيخ السشاخ أىسية خاصة في ىحا الرجد. ويكتدي  -38
 التشؾع البيؾلؾجي وتغيخ السشاخ. وىحا يذسل آثار تغيخ السشاخ عمى التشؾع البيؾلؾجي، عمى السدتؾى العالسي وفي حاالت معيشة

معو، . وبالسثل، مؽ السيؼ تدميط الزؾء عمى مداىسة التشؾع البيؾلؾجي في جيؾد التخفيف مؽ آثار تغيخ السشاخ والتكيف أيزا
 والحج مؽ مخاطخ الكؾارث القائؼ عمى الشغؼ اإليكؾلؾجية. اإليكؾلؾجيةبسا في ذلػ التكيف القائؼ عمى الشغؼ 

في إطار االتفاقية في العسل السزظمع بو العسل  يديؼكيف  لتؾضيح، ىشاك حاجة إلى جيؾد في ىحا الرجدو  -39
رسائل اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي ويتعيؽ أن يكؾن ىشاك ربط بيؽ في إطار اتفاقية األمؼ الستحجة لسكافحة الترحخ. السزظمع بو 

 .وأنذظة التخاسل الخاصة بيا األمؼ الستحجة لسكافحة الترحختجىؾر األراضي التفاقية  يةججول أعسال حيادو 
جيات مداىسة التشؾع البيؾلؾجي في تحقيق نتائج بالشدبة لمتح تكؾن فيياتسثل مجاالت القزايا األخخى أيزا فخصا و  -41

 االستخاتيجية. مؽ الخوابطاألمؽ الغحائي والسائي، وججول أعسال الرحة العامة ويعتبخ سشفرمة واضحة. ال
ؽ أىجاف اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي، عالجيات الفاعمة التي ابتعجت عاىخيا إلى بعض أيزا الخسائل  يتعيؽ أن ترلو  -47

مثمة عمى السجتسعات مؽ األوزارات الشقل والظاقة والسالية والبشية التحتية وتعج عسل االتفاقية.  تؤثخ إجخاءاتيا بالفعل عمىولكؽ 
التي  األساسيةالتخكيد عمى القزايا  يشربإشخاك ىحه السجتسعات، يشبغي أن  وعشج. لئلشخاك في العسل استيجافياالتي يشبغي 

 .ىحه القزايا التشؾع البيؾلؾجي بيا يعالجىحه القظاعات، والظخق التي تيؼ 
متشؾع البيؾلؾجي ميسيؽ لكسدتخجميؽ فججيجة. ال الترالعسميات افي غاية األىسية ل امجتسع األعسال جسيؾر عتبخ وي -46

عمى االنتقال إلى االستيبلك السدتجام ستكؾن حاسسة لتحقيق  ة ىحا السجتسعقجر فإن ، التي يؾفخىا وخجمات الشغؼ اإليكؾلؾجية
لسدؤولية االجتساعية لمذخكات ميؼ. واالسدتجام  وؽ حفع التشؾع البيؾلؾجي واستخجامالخبط بيو أىجاف اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي. 

دور قظاع األعسال كسدتخجم و حفع التشؾع البيؾلؾجي. تؾضيح لسجتسع األعسال األسباب التي تجعؾ إلى األىؼ مؽ ذلػ ىؾ و 
 .أيزا ميؼ لمسؾارد الجيشية في سياق بخوتؾكؾل ناغؾيا بذأن الحرؾل وتقاسؼ السشافع عشرخ

سيكؾن عالسية، أو اختبلفات إقميسية ليحه الثقافة،  يةشبابىشاك ثقافة كانت طالسا و . ميسة شخيحةالذباب أيزا ويسثل  -43
 التخاذ إجخاءات في العقؾد القادمة. اميس الذخيحةالؾصؾل إلى ىحه 

 تؾفيخ أدوات لتشسية القجرات
كثيخ  . وفيمؽ األطخاف في االتفاقية لمعجيجيؾلؾجي قجرة إضافية الخظة االستخاتيجية لمتشؾع الب سيتظمب تحقيق غايات -44

أن يتعيؽ لى أىسية تشسية القجرات كشذاط إفي كثيخ مؽ األحيان  األطخافأشارت قج تشسية القجرات. و ذلػ يتظمب سمؽ الحاالت، 
سيكؾن مؽ ، وبالتاليؾلؾجي. متشؾع البيلأيذي خخى، لزسان تحقيق أىجاف الفاعمة األجيات فزبل عؽ الاألمانة، بو تقؾم 

ومؽ السيؼ أيزا كامل. تظؾيخىا بذكل مى الجيات الفاعمة فزبل عؽ ضسان عنذخ ىحه األدوات  األىجاف السيسة لمتؾاصل
 تشسية السدتجامة.اللتعميؼ مؽ أجل بخظة اسبادرات تشسية القجرات األخخى، فزبل عؽ الخبط بربط ىحه األدوات 

 ل وعظاصر الرسائل األساسية: هيكالرئيسي التراسل -جيم
 لمتخاسلالشيج العام 

 عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي عالسي الشظاق ومحجدبالستعمقة  عسميات التخاسلجسيع السعشي بن الجسيؾر ألنغخا  -45
شذخ يسكؽ أن تؾضع وتلخسائل التي مؽ اسجسؾعة الييكل الجامع لخسالة ىؾ لمىيكل فإن أفزل في تظبيقو،  لمغاية أيزا
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، والتي 6171ؾلؾجي في عام االستخاتيجية الذاممة لمدشة الجولية لمتشؾع البيىي . وكانت ىحه محجدةفخدية و بسؾجبيا رسائل 
 حتياجاتيؼ.يا وفقا الفيكشسؾذج لآلخخيؽ لتكي وقجمتيارسالة أساسية وضعت 

عسمية  الشاجسة عؽمع الؾثائق األساسية  لعقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي متدقة الرادرةالخسائل  ويتعيؽ أن تكؾن  -46
سخفق العمى الشحؾ الؾارد في  6161-6177الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي  تخاسلاتفاقية التشؾع البيؾلؾجي. وىحا يذسل 

 اإلصجار سيسا ، والالتؾقعات العالسية لمتشؾع البيؾلؾجي واستشتاجات نذخاتوالسيسة والخؤية؛  الغايات، وال سيسا 71/6 سقخربال
 عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي.الخاصة ب؛ وكحلػ الخسائل الؾاردة عمى بؾابات اإلنتخنت مشيا الخابع

فيو إلى أن دعى يعمى األدلة وذا مرجاقية عمسية، حتى في الؾقت الحي يشبغي أن  اقائس التخاسلكؾن يأن  ويتعيؽ -47
مسشبخ لسختمفة مؽ الخسائل في اإلطار السفاىيسي العشاصخ بيؽ المعبلقة ل ميؼأساس ويسكؽ االطبلع عمى إليام. كؾن مرجر ي

(. وباإلضافة IPBES-2/4)السقخر الحكؾمي الجولي لمعمؾم والدياسات في مجال التشؾع البيؾلؾجي وخجمات الشغؼ اإليكؾلؾجية 
متشؾع العالسية لتؾقعات ال نذخة تغل ويشبغي أن. األخخى  لى استشتاجات السظبؾعاتإإلى ذلػ، يشبغي أن تدتشج الخسائل 

 .ومؤتسخ األطخاف األمانة بعشايةيا تاألخخى التي فحر أوليا؛ غيخ أنو يسكؽ إدراج أيزا السظبؾعاتمرجرا  البيؾلؾجي
يعتسج و  والدمبية، اإليجابية الخسائل مؽ مديجا( 6161 وعام اآلن بيؽ)ذاممة عمى السجى الستؾسط الالخسائل وستكؾن  -48
ويتسثل أحج ". عجبال"عشرخي السشفعة و اإليجابي التخاسلتزسؽ يويتعيؽ أن . تحقيقيا يتعيؽ التي الدياسة أىجاف ىعم ذلػ

 التي تؾاجوجي، أو الظبيعة، كحل لتحجيات التشسية السدتجامة البيؾلؾ  التشؾع دور عمى الزؾء تدميط في اإليجابي التخاسلأبعاد 
أن التشؾع البيؾلؾجي ضحية لمتشسية، مع التخكيد عمى فقجان التشؾع  مفيؾم التخاسل تجاوزييتعيؽ أن يحه الظخيقة، ب. و اإلندانية

كاريدما األنؾاع والشغؼ كل مؽ في  -ب الظبيعة ائبعجا آخخ مؽ الخسائل اإليجابية في تعديد عجويتسثل البيؾلؾجي. 
 .ؽ تعقيج وإلياممالتشؾع البيؾلؾجي عسا يسثمو اإليكؾلؾجية، فزبل 

الشجاحات في تشفيح الخظة االستخاتيجية لمتشؾع ب ءالحتفاىؾ ا ترالاالاستخاتيجية ؾ مبيؽ أعبله، فإن اليجف مؽ وكسا ى -49
 مفيؾمكسا ستتؼ مشاقذتو أدناه، فإن و تكؾن ىشاك حاجة إلييا.  ساضافية حيثاإلجخاءات اإلوتذجيع  6161-6177البيؾلؾجي 

 تمفة.سخالالدياق سيكؾن ميسا لترسيؼ رسائل لمجساىيخ 
تحقيق الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي. وعبلوة الزؾء عمى مجى التقجم السحخز في الخسائل اإليجابية  وستدمط -51

فؾائج مؽ حيث اليشبغي التعبيخ عؽ و . إنجاز األعسالأيزا الفؾائج الستحققة نتيجة  أن تؤكجالشجاحات يتعيؽ عمى عمى ذلػ، 
، قج تخغب الحكؾمات اتأكيج نجاحاتيعشج . و تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة وغيخىاو ، اإلندان يةرفاىفي تحقيق سداىسة ال

 االستخاتيجيات الؾطشية لمتشسية السدتجامة.بربط ىحه الشجاحات في الؾطشية 
عؾاقب الفذل في عخض السيؼ  أوقات يكؾن فييا مؽويشبغي أن تدتخجم الخسائل الدمبية بعشاية، ولكؽ قج تكؾن ىشاك  -57

التي اإلندان  يةدمبية مؽ حيث الفخص الزائعة لخفاىاألمؾر اليشبغي التعبيخ عؽ و ق أىجاف أيذي لمتشؾع البيؾلؾجي. تحقي
 العسل. عجمالبلزمة الستخداد واستعادة خجمات الشغؼ اإليكؾلؾجية نتيجة األعمى ، أو مؽ حيث التكاليف العسلتشجؼ عؽ عجم س

رسائل تدمط  بسؾجبواألطخاف والجيات الفاعمة األخخى  يسكؽ أن تزعتؾفيخ إطار الجامعة إلى وتيجف الخسائل  -56
 .الخاصة ياالزؾء عمى إنجازات

 إبخاز الرؾرة
فإبخاز الرؾرة بذكل متدق وجيج الترسيؼ وجحاب يسكؽ أن يؤدي إلى . ىؾ إبخاز الرؾرة لمتخاسل السيسةالجؾانب مؽ  -53

مؾحة لجحاب الذعار بفزل ال عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجيلضؾح وقج تجمى ىحا بؾ األساسي.  التخاسلزيادة كبيخة في أثخ 
التشؾع اتفاقية شعار يسثل ، ييابلتفاقية وبخوتؾكؾللالدياق األوسع  . وفيبالتشؾع البيؾلؾجي متعمقةعشاصخ برخية  تتزسؽ

ىحه عمى تسجيج  جارعسل ىشاك لؾجي. و تفاقية التشؾع البيؾ إبخاز الرؾرة الالبيؾلؾجي ومبادئيا التؾجييية حاليا جؾىخ سياسة 
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عامة  وتخد نغخة. االترالقشؾات و  عسميات التخاسلجسيع لباستسخار كاممة إلبخاز الرؾرة ُتظبق سياسة تربح األساسية ل الرؾرة
 اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي في وثيقة إعبلمية.عمى العشاصخ الخئيدية إلبخاز صؾرة 

 التخاسلعشاصخ 
 التشؾع البيؾلؾجي:و الشاس  الربلت بيؽخسائل عشاصخ عامة حؾل ال يشبغي أن تشقلعسؾما،  -54

 ؛تقخيباحياتيؼ التشؾع البيؾلؾجي في جسيع جؾانب يترمؾن بلخسائل ترؾر أن الشاس أن تبشي ايشبغي  )أ(
ؾائج الحفاظ فقجان التشؾع البيؾلؾجي وف التي ستشتج عؽالتيجيجات الؾعي ب االترال يشبغي أن تخفع عسميات )ب(

 ؛عميو
لؾقف فقجان التشؾع البيؾلؾجي، وتذجيع عاجمة إجخاءات بالحاجة إلى اتخاذ ذعؾر الخسائل العدز تيشبغي أن  )ج(

 الشاس عمى العسل اآلن.
 أفق سياقفي  6161-6177عمى رؤية الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي أيزا الزؾء الخسائل تدمط  أنشبغي يو  -55

 زمشي أطؾل:
 ؛سشترف ىحا القخن لأفق لمعسل ىؾ فأىؼ في حيؽ أن وقت العسل ىؾ اآلن،  )أ(

وحفغو واستعادتو التشؾع البيؾلؾجي  اإلندانية قيسة يشبغي أن تقجربحمؾل مشترف القخن الحادي والعذخيؽ،  )ب(
 ؛ةؼ اإليكؾلؾجيبظخيقة تحافع عمى خجمات الشغواستخجامو بحكسة 

 أساسية لجسيع الشاس. وتحقيق فؾائج صحيلحفاظ عمى كؾكب ا إلىاإلجخاءات يشبغي أن تدعى  )ج(
أولؾيات التشسية الؾطشية و  6161-6177الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي  غاياتالخسائل  كسا يشبغي أن تخبط -56

 ه األنذظة.تحقيق التشسية السدتجامة عمى السدتؾى الؾطشي إدماج التشؾع البيؾلؾجي في ىحكيف يتظمب  مع تؾضيحالسحجدة، 
، مع التخكيد عمى األخخى  زايا التشسية السدتجامةوقالخسائل بؾضؾح الربلت بيؽ التشؾع البيؾلؾجي ويشبغي أن تبيؽ  -57

 :أىجاف التشسية السدتجامة
، التي وافقت عمييا الجول األعزاء في األمؼ الستحجة البالغ 6131 لعام لتشسية السدتجامةا تزع خظة )أ(

 ؛مجسؾعة مؽ التحجيات السجتسعية العالسية لمتغمب عمىعالسية الغايات الىجاف و األرا طسؾحا مؽ دولة، إطا 793عجدىا 
ويعتسج والتشسية البذخية.  ية اإلندانالتشؾع البيؾلؾجي والشغؼ اإليكؾلؾجية بذكل مباشخ في أولؾيات رفاىيديؼ  )ب(

العجيج مؽ األشخاص األكثخ يعتسج و  عيذيؼ.لكدب  ما يقخب مؽ نرف عجد الدكان اعتسادا مباشخا عمى السؾارد الظبيعية
 ؛السعيذية اليؾمية يؼضعفا بذكل مباشخ عمى التشؾع البيؾلؾجي لمؾفاء باحتياجات

التشؾع البيؾلؾجي أيزا في مخكد العجيج مؽ األنذظة االقترادية، بسا في ذلػ تمػ الستعمقة بالدراعة يأتي  )ج(
التشسية وغايات أىجاف أىسية التشؾع البيؾلؾجي والشغؼ اإليكؾلؾجية في العجيج مؽ  تشعكذج األسساك والدياحة. و يومرا الحخاجةو 

 ؛السدتجامة
خظة التشسية تشفيح  مع شخوع البمجان في ةالتشؾع البيؾلؾجي والشغؼ اإليكؾلؾجية ضخوري ستكؾن مخاعاةلحلػ،  )د(

 في تشفيح األولؾيات الؾطشية الخئيدية لمتشسية السدتجامة.، و الؾاردة فييا أىجاف التشسية السدتجامةو  6131السدتجامة لعام 
أن تؾفخ الخسائل  عسمية الحث ىحهاتخاذ إجخاءات. ومؽ السيؼ في عمى خسائل الجسيؾر السدتيجف ويشبغي أن تحث ال -58

جم حؾل كيفية مق إرشادىشاك يكؾن التشؾع البيؾلؾجي وأن  لرؾن  أن تتخحىاقائسة بإجخاءات محجدة يسكؽ لمسجسؾعة السدتيجفة 
 اتخاذ اإلجخاءات.
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حفع سحجدة حداسة لقيؼ الجسيؾر السدتيجف، ويشبغي أن تعبخ عؽ إجخاءات الحسبلت الو خسائل ال ويشبغي أن تكؾن  -59
ألي  اأساسي االجسيؾر عشرخ عؽ بحث تعتبخ عسمية اللحلػ، و في سياق ىحه القيؼ.  السدتجام استخجاموو التشؾع البيؾلؾجي 

 .لمخسائلتخريص 
 الجطهور -دال

شخيحة كل بالخاصة  االترالعسميات عالسي لبلتفاقية، مؽ السيؼ تحجيج شخائح الجسيؾر وربط الجسيؾر البالشغخ إلى  -61
أنيا  مبلحغةأدناه، مؽ السيؼ الؾاردة الجسيؾر  لسجسؾعاتبالشدبة و خسائل وفقا لحلػ. ترسيؼ الستخاتيجية و لبلسختمفة الغايات الب

 مدتيجفة فخعية أخخى. مجسؾعاتشقل الخسائل إلى تأو و/ تحؾل مجسؾعاتائل الخس تدتقبلستكؾن جساىيخ 
 بخوتؾكؾلييااألطخاف في اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي و 

جسيؾر األساسي فإن العمى السدتؾى الؾطشي مؽ قبل الحكؾمات الؾطشية، وبالتالي  اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي ُتشفح -67
 بخوتؾكؾلييابلتفاقية و االترال لنقاط و األطخاف.  ؾوغيخىا مؽ الجيات الفاعمة الجولية ى األمانة التي تجخييا الترالعسميات ال

ليدت  بخوتؾكؾلييانقاط االترال الؾطشية لبلتفاقية و فإن مدتؾى األطخاف أنفديؼ،  . وعمىفي ىحه الحالةىي الجسيؾر الخئيدي 
ذارك عادة في السدائل تي تارات الحكؾمية األخخى اللؾصؾل إلى الؾزارات واإلدإلى اأيزا  بحاجة، ولكشيا ا فحدبجسيؾر 

في ىحه  وتشجرجالقظاعات األخخى.  عسلاألطخاف التشؾع البيؾلؾجي في تعسؼ الستعمقة بإدارة التشؾع البيؾلؾجي لزسان أن 
لتشؾع استخاتيجيات وخظط عسل ا السدؤولية عؽوالسجن، التي تحسل عمى نحؾ متدايج دون الؾطشية الحكؾمات  السجسؾعة

 البيؾلؾجي.
 واألوساط السعشية بياتفاقية التشؾع البيؾلؾجي األساسي المؽ الجسيؾر  واألعزاء اآلخخون أصحاب السرمحة 

محؾر التخكيد الخئيدي التفاقية التشؾع البيؾلؾجي، ىشاك عجد مؽ الجيات الفاعمة وأصحاب  ىؼاألطخاف  في حيؽ أن -66
وبالشغخ إلى . اتفاقية التشؾع البيؾلؾجيفي تشفيح  مشفربل ادور يؤدون سة لؤلطخاف، أو السرمحة اآلخخيؽ الحيؽ يقجمؾن أدوارا داع

أنذظة الفاعمة ىحه الجيات  تشفحالؾقت نفدو، عشجما  . وفييؼ طابع مختمفب بلترالسيكؾن ل، اأن ىحه الجيات ليدت أطخاف
 ترال.االعسميات بعض في  إدراجياداعسة عمى السدتؾى الؾطشي، فإنو يسكؽ 

اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي، فزبل عؽ  السذاركيؽ في عسلالذخكاء في مشغؾمة األمؼ الستحجة أيزا يكتدي أىسية و  -63
أيزا ىحه الفخصة  ستغتشؼ يا، ولكشفقط عسل االتفاقية لآلخخيؽالفاعمة  ىحه الجياتلؽ تشقل السشغسات اإلقميسية األخخى. و 

 .6161-6177لسدتجامة فزبل عؽ الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي التشسية ا لخظةوأىسيتو بالشدبة  عسميالتعديد 
يعتبخ أخخى  مجسؾعةالسائية  حجائق األحياءمتاحف التاريخ الظبيعي، والحجائق الشباتية، وحجائق الحيؾان و وتذكل  -64
 التشؾع البيؾلؾجي.ب التؾعيةوفي  السحجدةالحفع إجخاءات مؽ حيث لبلتفاقية،  يا أساسياعسم
 حفعاالتفاقية، ودوره السحؾري في  في إنذاء نغخا لجورهو مشغسة فخيجة أيزا.  يسثل االتحاد الجولي لحفع الظبيعةكسا  -65

 ميؼ.مزاعف عامل لبلتفاقية، فزبل عؽ  ارئيدي اجسيؾر يذكل يؾ فالظبيعة، 
 سال رسائل االتفاقية.إر  التي ستعيجالخئيدية األوساط السعشية  مؽ السعشية بالحفعالسشغسات غيخ الحكؾمية وتعتبخ  -66

 عؾب األصمية والسجتسعات السحميةالذ
التشؾع البيؾلؾجي واستخجامو دورىا في حفع  لتؾصيلمؽ السيؼ زيادة العسل مع الذعؾب األصمية والسجتسعات السحمية  -67

 . وفيبالتشؾع البيؾلؾجيتشفيح اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي واالتفاقيات األخخى الستعمقة في تديؼ أنذظتيا  كيفوتؾضيح ، السدتجام
تعديد أنذظتيا في سياق التشفيح الؾطشي عمى الذعؾب األصمية والسجتسعات السحمية  االترالأن يذجع ىحا الرجد، يشبغي 

عسل الذعؾب األصمية يشبغي الشغخ إلى . ولكؽ 6161-6177التفاقية التشؾع البيؾلؾجي والخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي 
 ،ىحا الرجد . وفيسميسة لحفع التشؾع البيؾلؾجيالالسحمية أيزا عمى أنو مرجر لمخسائل والسسارسات األصمية و والسجتسعات 
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التقميجية الستعمقة  السعارفب االحتفاءعمى إلى تذجيع الذعؾب األصمية والسجتسعات السحمية  االترالعسميات دعى تأن يشبغي 
 عمى السدتؾيات السحمية والؾطشية واإلقميسية والعالسية.وتعديدىا ي بالحفع واالستخجام السدتجام لمتشؾع البيؾلؾج

 السيسيؽمجسؾعات أصحاب السرمحة عامة الجسيؾر و 
مجسيؾر". ولئؽ كان صحيحا أن لعسل االتفاقية بظخيقة تجعميا ذات صمة " و يتعيؽ اإلببلغ عؽأن إلى تكخارايذار  -68

ؾاحج الجسيؾر مفيؾم الأيزا أن الؾاضح أن يذسل الجسيع، فسؽ  شبغيويعالسي، ىؾ جسيؾر الترال السدتيجف مؽ االجسيؾر 
عامة دسى "تما و بيؽ شخائح الجسيؾر.  السيسةويخفي بعض االختبلفات لمغاية كافة الخسائل بديط إليو الحي يسكؽ تؾجيو 

ؾى االجتساعي والسدت ،الجشذنؾع و  ،في الؾاقع عجد مؽ شخائح الجسيؾر السختمفة مقدسة حدب البمج ىيالجسيؾر" 
 أي محاولة لمؾصؾل إلى الجسيؾر تتظمب نيجا دقيقا. لػ، فإنلحو والمغات.  ،واالقترادي

يتذكل فيؼ التشؾع البيؾلؾجي وخجمات الشغؼ اإليكؾلؾجية و عمى السدتؾى الؾطشي. ىي تجدئة لمجسيؾر أىؼ ال تدال و  -69
التشؾع البيؾلؾجي  يزيفلؾطشية عؽ الشاس والظبيعة، وكيف خوايات" اال"و الغخوف الؾطشيةبذكل كبيخ با لعامة الشاس سوأىسيتي

 .ةالذامم اتخوايالأي محاولة إلشخاك الجسيؾر عمى السدتؾى الؾطشي، استشادا إلى  و يتعيؽ ترسيؼليؼ. ولحلػ، فإن ةقيس
ال األشكاإلذاعة والتمفديؾن و  - اإلعبلمسيسة لمؾصؾل إلى الجسيؾر مؽ خبلل وسائل وتكؾن إحجى الؾسائل ال -71

ولكؽ ليذ قشاة، كمزاعف و  كعامل اإلعبلمشغخ إلى وسائل ال، عمى وجو الخرؾص. وبيحه الظخيقة، يشبغي السظبؾعة
أي يشبغي أن يتخح الجسيؾر، وبالتالي عامة إنتاج السحتؾى الحي سيرل إلى إلى  اإلعبلمدعى وسائل وتفي حج ذاتو.  كجسيؾر

، بسا في اإلعبلموسائل  شخائحعجد مؽ  عمى اإلعبلموسائل إشخاك خكد يغي أن يشبو حا السشغؾر. ى اإلعبلمعسل إلشخاك وسائل 
 ذلػ:

 التي تغظي الدياسة البيئية؛ اإلعبلموسائل  )أ(
 الحياة واالستجامة(؛ أساليبالتي تغظي قزايا السدتيمػ ) اإلعبلموسائل  )ب(
 التي تخكد عمى الحفع؛ اإلعبلموسائل  )ج(
 عمى العمؾم؛القائسة  اإلعبلموسائل  )د(

 األعسال.دوائخ التي تخكد عمى  اإلعبلموسائل  )ه(
 :إشخاكا مخكداوىشاك أيزا مجسؾعات معيشة مؽ أصحاب السرمحة التي تتظمب  -77

إشخاك جسعيات األعسال، إلى  االترالعسميات يشبغي أن تدعى و لمغاية.  ةميس تسثل شخيحةألعطال دوائر ا )أ(
الرجيقة  دوائخ األعسالكبخ مع األسذاركة ال، وتذجيع حفع التشؾع البيؾلؾجيتجعؾ إلى  األسباب التيتظؾيخ مؾاصمة وتذجيع 

 ؛لمتشؾع البيؾلؾجي
السشفحة عمى نذظة األكحلػ. ويسكؽ الؾصؾل إليو عؽ طخيق العسل مؽ خبلل  ارئيدي اجسيؾر يسثل  الشباب )ب(

كأدوات  األخخى  امج السؾجة الخزخاء والسبادرات السساثمةمؽ خبلل تعديد بخن؛ و نظاق مشغؾمة األمؼ الستحجة الستعمقة بالذباب
االجتساعية، بسا في ذلػ فيدبؾك وتؾيتخ  اإلعبلممؽ خبلل استخجام وسائل و ؛ األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي عقجأعسال لتشفيح 

 وغيخىا. تسقاالكتابة الو  ،والترؾيخ ،الديتي دبيذ ويؾتيؾب وغيخىا؛ وعبخ السدابقات والسشافدات، بسا في ذلػ الخسؼوماي
 الخبخة والسؤسدات واألشخاص ذو 

ستشؾعة مؽ مجتسعات الخبخاء والسؤسدات في مختمف السجاالت العمسية السجسؾعة ال يالجسيؾر ىمؽ  ىحه الذخيحة -76
يتؼ تؾليج ن أالسجسؾعات لزسان الؾصؾل إلى ىحه ومؽ السيؼ التي تجعؼ تشفيح االتفاقية.  السعارفشذخ تي تؾلج و توالتقشية ال

قجر كبيخ مؽ االحتخام مؽ يحغى بىحا السجتسع أن  كساأفزل السعارف العمسية واستخجاميا في دعؼ اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي. 
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السجتسع  اىح رسائل تكؾن  ضسان أنقجرا كبيخا مؽ الجعؼ لبلتفاقية. ومؽ السيؼ  رسائموتؾلج الجسيؾر، ويسكؽ أن عامة قبل 
 يؼ، ولكشالجؾانباتفاقية التشؾع البيؾلؾجي في بعض ب ةالسعشيالخئيدية األخخى  األوساطحه السجسؾعة مع ىوقج تتجاخل . متدقة

 ليؼ ىؾية مسيدة.
 الطوارد -هاء

 ىحه القائسة ليدت شاممة، ولكؽو . الخسائل البلزم إلعجاد، تسثل السؾارد التالية األساس االترالتشفيح أنذظة  عشج -73
 ل غيخىا.يشبغي أن تحغى باألولية قب

 تقاريخ واالستخاتيجيات الؾطشية الخسسيةال
 اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي، واستجابة لسقخرات مؤتسخ األطخاف، مؾرددعسا الؤلطخاف لالخسسية  االترالتعتبخ عسميات  -74

ي عمى السدتؾى خسسية وتؾفخ معمؾمات عؽ حالة تشفيح اتفاقية التشؾع البيؾلؾجالرفة بالىحه الخسائل وتتدؼ . بلترالل ارئيدي
، يشبغي التعبيخ الخسسيةواالستخاتيجيات الؾطشية لجسيع التقاريخ وبالشدبة نؾايا األطخاف فيسا يتعمق بالتشفيح.  كسا تشقلالؾطشي، 

 .الستفق عمييا السؤشخات مقابلؾطشية الىجاف األاإلجخاءات و عؽ 
الستخاتيجيات وخظط العسل الؾطشية لمتشؾع اتسثل  .االستراتيجيات وخطط العطل الوطظية للتظوع البيولوجي )أ(

 االستخاتيجيات وخظط العسل الؾطشية لمتشؾع البيؾلؾجي عجدا قميبل فقط مؽ األطخاف. والحقيقة ىي أن اتنؾايا سياس البيؾلؾجي
مشح  وضعتخاصة تمػ التي و ، استمػ رؤية استخاتيجية، وخظة عسل. وىشاك عجد مشييفي إطار عسمية االتفاقية  وضعتالتي 

 تذتسل فييافي الحاالت التي  غيخ أنوالتشؾع البيؾلؾجي عمى السدتؾى الؾطشي.  ؽتقاريخ بديظة عفي شكل سشؾات، 
عمى السدتؾى لئلببلغ عؽ اإلجخاءات  استخجامياعمى خظة عسل، يشبغي  االستخاتيجيات وخظط العسل الؾطشية لمتشؾع البيؾلؾجي

. استخاتيجية اترالأيزا  االستخاتيجيات وخظط العسل الؾطشية لمتشؾع البيؾلؾجيؽ ذلػ، يشبغي أن تتزس وإضافة إلىالؾطشي. 
استخاتيجية عمى  أيزا االستخاتيجيات وخظط العسل الؾطشية لمتشؾع البيؾلؾجي وضععسمية يشبغي أن تشظؾي ، يسكؽحيثسا و 

 ؛وتؾعية اترال
بذكل  السعمؾمات الؾاردة في التقاريخ الؾطشية ااألمانة واألطخاف نفديأن تدتخجم يشبغي  التقارير الوطظية. )ب(

تحجيج السجاالت التي تحتاج إلى مديج مؽ العسل.  وكحلػ. ويسكؽ استخجام ىحه السعمؾمات إلعيار الشجاحات في التشفيح، أكبخ
 .يامؽ التقاريخ واستخجام ةبيانات مشغسالستسجاد كسا يشبغي بحل جيؾد 

 لبيؾلؾجيالؾثائق الخسسية التفاقية التشؾع ا
التفاقية التشؾع  اتيتجاه الدياساالوتقاريخ االجتساعات، عؽ  اتوثائق ما قبل الجور ، بسا في ذلػ الؾثائق الخسسية تعبخ -75

مقخرات مؤتسخ األطخاف ذات وتعتبخ االتفاقية.  في إطار السدائللتظؾر  اسخد ؾفخوت، ميساتسثل مؾردا  ييالبيؾلؾجي وبالتالي ف
 .االخسائل معياتداق سيؼ ضسان مؽ ال، و مشيابالزخورة  عسميات اترالأي تشذأ ويجب أن أىسية خاصة. 

 اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي والسؾارد األخخى  مظبؾعات
دقة ىحه وتكؾن متعمقة بتشفيح االتفاقية. وتقشية مذؾرة عمسية تؾفخ التقشية التي  والسظبؾعاتىشاك عجد مؽ السؾارد  -76

 عامة، أساس شخعيتيا في عقؾل الخبخاء، وكحلػ أفخاد الشغخاءالستعخاض عسال الخاضع طابع األالسدتسجة مؽ السؾارد، 
 ىحه السؾارد إلعيار األسذ العمسية لعسل االتفاقية. عسميات تخاسلأي  يشبغي أن تشذخالجسيؾر. ولحلػ، 

. ولحلػ، يشبغي غتيايا وصيأىجافو  يافي شكم إلى حج مامحجدة  وفي حيؽ أن كل ىحه السؾارد ذات طابع تقشي، فإنيا -77
 شكل واحج وال يؾججروايات مشاسبة. ىياكل و  لياأن يكؾن  يشبغيمجتسعات معيشة في االعتبار، و وضع مع  ياأن تراغ جسيع

 بيانات وصفية محجدة. ذسلييشبغي أن  غيخ أن كميا. فقط ليا
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 والعوامل الطضاعفةالقظوات  -واو
بعض  نعخضىحا القدؼ،  . وفيخبلليا نقل الخسائل إلى الجساىيخمؽ يسكؽ مجسؾعة متشؾعة مؽ القشؾات التي ىشاك  -78

 لمخسائل. ةمزاعفعؾامل التي يسكؽ أن تكؾن بسثابة  الفاعمة القشؾات، وكحلػ بعض الجياتىحه 
 بيا آلية غخفة تبادل السعمؾمات وخجمات السعمؾمات ذات الرمة

ىي  آلية غخفة تبادل السعمؾماتالسقرؾد مؽ ف. سؾاءا عمى حج مزاعفعامبل قشاة و  آلية غخفة تبادل السعمؾمات سثلت -79
-6177مؽ الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي  66وفقا لمفقخة و تكؾن عشرخا أساسيا مؽ شبكة معارف التشؾع البيؾلؾجي. أن 

التشؾع  اتتسعمجمؽ مجتسع أي وخبخة  معارفمؽ خبلليا ستتاح تكؾن القشاة التي س آلية غخفة تبادل السعمؾمات، فإن 6161
لية غخفة آلوطشية وتحجيث نقاط  سيتؼ إنذاء، آلية غخفة تبادل السعمؾمات . وفيالبيؾلؾجي لتيديخ ودعؼ تعديد تشفيح االتفاقية

آلية غخفة تبادل السعمؾمات السخكدية تمػ الشقاط بفعالة. وسيتؼ ربط شبكية تبادل السعمؾمات، تزؼ شبكات مؽ الخبخاء ومؾاقع 
سخكدية في ىحه الذبكة. وتؾجج عشاصخ ال شقظةالتفاقية التشؾع البيؾلؾجي الذبكي السؾقع الويسثل ييا األمانة. التي تذخف عم

الحرؾل وتقاسؼ بذأن تبادل السعمؾمات وغخفة تبادل معمؾمات الدبلمة األحيائية غخفة ستخررة، مثل الجساىيخ مأخخى ل
 السشافع.

تو وبؾاب تفاقية التشؾع البيؾلؾجيالذبكي السؾقع التفيؼ عمى أنيا ليدت  اتآلية غخفة تبادل السعمؾم وتججر مبلحغة أن -81
مؽ العسل ويتعيؽ القيام بسديج وخجمات السعمؾمات التي تحتفع بيا األطخاف.  الذبكية السؾاقعمؽ ذبكة ك، ولكؽ أيزا فقط

 السعمؾمات والخسائل في جسيع أنحاء الذبكة.تشقل لزسان أن 
وتجعؼ  تيدخ مشرةحاليا،  وضعياالتي يجخي و تفاقية التشؾع البيؾلؾجي، الذبكية الاتيجية ستخ االويشبغي أن تؾفخ  -87

سختمف الجيات ب االترالعسميات تظؾيخ البشية التحتية التي يسكؽ أن تجعؼ  تتيحىحه. ويشبغي أن  ترالاالاستخاتيجية عشاصخ 
عسمية مع أي  متزسشة ومجمجة ةاالجتساعي اإلعبلمئل وساتكؾن أيزا أن  الذبكيةستخاتيجية اال ويشبغي أن تزسؽالفاعمة. 
ضسان التؾافق مع وكاالت األمؼ الستحجة طخائق عمى  أو بخمجية شبكيةتظؾيخ عسمية أي  تخكدأن ويشبغي . شبكيةتظؾيخ 

 سشغؾمة األمؼ الستحجة.ل الذبكيةسعاييخ الاألخخى و 
 االجتساعية والذبكات االجتساعية اإلعبلموسائل 

وتبادل السحتؾى  ؽ السدتخجميؽ مؽ إنذاءسك  والتظبيقات التي تُ الذبكية االجتساعية إلى السؾاقع  اإلعبلمل ذيخ وسائت -86
البمجان والسشاطق،  بيؽتختمف االجتساعية  اإلعبلم لتظبيقات وسائأن حيؽ  . وفياالجتساعيالتؾاصل شبكات أو السذاركة في 

الدشؾات األخيخة، أصبحت  . وفينإيشكجليؾتيؾب، و و سشابذات، و  اندتاغخام،و  ،تؾيتخو فيدبؾك، ىي السشرات انتذارا  فإن أكثخ
الؾاقع، كان أكبخ نسؾ في  . وفيالعسل الجساعي لتيديخاالجتساعية والتؾاصل االجتساعي أدوات ميسة لمغاية  اإلعبلموسائل 
 ساعية.االجت اإلعبلمشيخا في مجال وسائل  64 آخخ في األمانةالتؾعية التي تقؾم بيا مجال 

مجسؾعة أساسية مؽ ستدتخجم األمانة ، و اترالفي أي استخاتيجية  ميسا ااالجتساعية عشرخ  اإلعبلموسائل وتعج  -83
. بعج ذلػوتكييفيا  ياإرسالالجيات الفاعمة األخخى  أن تعيجيسكؽ  التي، االجتساعية اإلعبلموسائل عبخ  التخاسلعسميات 

األميؽ صجر أ، 6176عام  . وفيسيتؼ تقاسسيا بعج ذلػالتي  ةاالجتساعي ماإلعبلكل عام خظة لؾسائل  األمانةوسترجر 
ألمانة اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي، بسا في  ةاالجتساعي اإلعبلممع وسائل  تتفاعلاألطخاف أن عمى ، مذيخا إلى أن اإخظار التشفيحي 

بذأن مدتقمة الجيات الفاعمة استخاتيجيات  مؽ جية و يسكؽ أن يكؾن لكلحيؽ أن . وفيتبادل السعمؾماتيا لذلػ مؽ خبلل آليات
إضافة . و عمى ىحه السشرات التخاسلتشديق ، فسؽ السيؼ اخاصة بيالسسيدة يا الاالجتساعية التي تخجم مجتسعات اإلعبلموسائل 

تبادل يسثل والجيات الفاعمة. ولحلػ،  السشراتاالجتساعية تكسؽ في تبادل السحتؾى عبخ  اإلعبلمقؾة وسائل فإن لى ذلػ، إ
 .ميسةالسحتؾى وإعادة نذخ السحتؾى مؽ الجيات الفاعمة األخخى استخاتيجية 
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 اإلعبلموسائل  مشراتمختمفة. وفيسا يمي بعض  اسختمفة أغخاضالاالجتساعية  اإلعبلممشرات وسائل وتخجم  -84
 االجتساعية:
عمى مؾقع  متشؾع البيؾلؾجيعقج األمؼ الستحجة لصفحة ىي يشبغي أن تكؾن السشرة الخئيدية  فيسبوك. )أ(

مع اتفاقية  السذاركيؽ في العسلجسيع األشخاص ويشبغي أن يمتسذ . www.facebook.com/UNbiodiversityفيدبؾك، 
ىحه الرفحة متشؾع  الحي يظمع عمىالجسيؾر و  يحه الرفحة.إقامة رابط ب عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجيالتشؾع البيؾلؾجي و 

ال ىحه الرفحة  ى فيسحتؾ الليحا الدبب، فإن و العالؼ.  حؾلالجسيؾر مؽ عامة ويذسل الخبخاء العمسييؽ، وكحلػ أفخاد  -
 ؛أيزا رسائل أكثخ شعبية و يتزسؽ، ولكشفقط يتزسؽ معمؾمات عؽ العسميات الخسسية التفاقية التشؾع البيؾلؾجي

تغخيجات عمى  . وتكتب األمانةwww.twitter.com/cbdnews ىؾتؾيتخ  عمى مشرة األمانةمؾقع  تر.توي )ب(
ن في عسميات اتفاقية ؾ ن والسذاركؾ السشجوب السؾقع ىؼالجسيؾر الخئيدي ليحا و . والسشاسبات ىحه الرفحة عمى أساس األحجاث

إرسال محتؾى  لذخكاء إلى إعادةأن يدعى افي السفاوضات الجولية األخخى. ويشبغي  فزبل عؽ السذاركيؽلؾجي، التشؾع البيؾ 
 مشاسبا؛ حيثسا يكؾن التغخيجات 

االجتساعية.  اإلعبلموسائل مؽ أدوات  لمذباب ميسةأداة  ابخز بؾصفيتىحه السشرة بجأت  .نستاغرامإ )ج(
وتقؾم نري.  أكثخ مؽ كؾنو برخي ىي وسيط لتبادل األفكار والخبخات. و  ميياونرؾص مؾضؾعة عتدتخجم مشرة الرؾر، و 

كؾسيمة ىحه  ترالاالاستخاتيجية السذاركؾن في ويسكؽ أن يدتخجميا خام. غإندتاعمى مؾقع جسيؾر ببشاء قاعجة األمانة 
 ؛الرؾر لتبادل األفكار الستخجام

 تغلالفيجيؾ القريخة والشرؾص التي ال  مقاطعتيح تبادل ي تأخخى لمذباب. وى ميسةمشرة  سظابشات )د(
 ؛ما أو مؾقع ما سحتؾى تبادل الخبخات السباشخة، وعادة في حجثوييدخ ال. مذاىجاتعجة أكثخ مؽ قائسة بعج 

فييا  يبجوالتي  البيئاتفي  يؽالسسارس مؽ بذكل متدايج لبشاء مجتسعات ُتدتخجممشرة ميشية  نإيظكدل )ه(
ويسكؽ بالتشؾع البيؾلؾجي.  الستعمقةالستخررة  التقشيةحتؾي عمى العجيج مؽ التجسعات السيشية و ت وىيججا.  افيدبؾك عامي

 التشؾع البيؾلؾجي. اتبدياس السعشيةالتؾاصل بيؽ الجيات الفاعمة التقشية والعمسية  لتيديخىحه األداة استخجام 
 خخى األ والعؾامل السزاعفةالذخكاء 

عؾامل ىحه السشغسات وال تكؾن . امؽ أجل تشفيحى اميسدورا سشغسات العجد مؽ ؤدي يتشفيح ىحه االستخاتيجية،  عشج -85
جي. مؽ تشفيح الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾ  يسكؽ أن تحقق مكاسبأيزا دوائخ تسثل ، ولكؽ فحدب ئلخساة لممزاعف
 الحرخ:السثال ال عمى سبيل  التالية الجيات قائسةالوتزؼ 

 ذابيةاالتفاقيات الستعمقة بالتشؾع البيؾلؾجي خظط استخاتيجية ملجى  قة بالتظوع البيولوجي.االتفاقيات الطتعل )أ(
بيؽ  التخاسل. ويشبغي تشديق في بعض الحاالت بيا صخاحةلؼ تكؽ مختبظة  ، إنألىجاف الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي

 البخية وغيخىا؛ لؤلحياءيؾم العالسي واللؤلراضي الخطبة، يؾم العالسي اليام الجولية، مثل ؤللبسا في ذلػ  تمػ السشغسات
لخبط عسل اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي وججول أعسال  ميسةوسيمة  تعتبخ اإلعالمإدارة األمم الطتحدة لشؤون  )ب(

سخاكد زا بأيروابط  اإلعبلمإدارة شؤون  وتتزسؽ. األخخى  واألنذظة 6131 لعام لتشسية السدتجامةا بحظةالتشؾع البيؾلؾجي 
 االتفاقية؛بذأن  قميسياإلعسل ماألمؼ الستحجة لئلعبلم التي يسكؽ أن تؾفخ الجعؼ ل

مخسائل. لمزاعف ميؼ  عامل والطعلومات العامة التابعة لهالتصاالت ا وإدارةبرنامج األمم الطتحدة للبيئة  )ج(
التراالت ا إدارة ومجى وصؾلؾع البيؾلؾجي، التش مكؾنا كبيخا بذأناألمؼ الستحجة لمبيئة بخنامج ويتزسؽ ججول أعسال 

إطبلق تقاريخ اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي في الساضي، بسا في وقج استفادت عسمية عالسي. والسعمؾمات العامة في مجال االترال 
 ؛ات العامةوالسعمؾمالتراالت ا إدارة في بلتراللمؽ دعؼ البشية التحتية  متشؾع البيؾلؾجيية لالعالستؾقعات النذخة ذلػ 

http://www.facebook.com/UNbiodiversity
http://www.twitter.com/cbdnews
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مانات اتفاقية األمم الطتحدة اإلطارية بشنن تيير الطظا،  واتفاقية األمم الطتحدة التابعة أل االتصال فرق  )د(
التشؾع البيؾلؾجي وتغيخ ججاول أعسال التآزر بيؽ تشفيح  لئلببلغ عؽ أوجوشخكاء ميسيؽ تعج  لطكافحة التصحر )اتفاقيات ريو(

 السذتخكة؛ االترالاتفاقيات ريؾ، وغيخىا مؽ أنذظة جشاح ل ذلػ مؽ خبلل مشرات مثل السشاخ وتجىؾر األراضي. ويذس
آلية ك، نغخا لجور مخفق البيئة العالسية االترالالستعمق بمعسل ل ةميس ةشخيك أمانة مرفق البيئة العالطية )ه(

 مالية لبلتفاقية؛
االتحاد الجولي لحفع عسل  نغخا ألنىحه،  رالتاالستخاتيجية شخيػ رئيدي ال االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )و(

االتحاد الجولي لحفع أمانة  الرادرة عؽباإلضافة إلى الخسائل و في تظؾر اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي.  كان أساسيا الظبيعة
 الظؾعية، وأبخزىا: وتقؾم بو لجان ميؼ، ىشاك عسل الظبيعة

، االتراللجشة التعميؼ و أطمقت  .لحفع الظبيعة بلتحاد الجوليل التابعة االتراللجشة التعميؼ و  (7)
في أعقاب الدشة  أنذئت، التي NatureForAll#مبادرة بالتعاون مع المجشة العالسية لمسشاطق السحسية )السحكؾرة أدناه( 

تشقل يسكؽ أن  ميسةحسمة وسيمة الوتسثل  جيل ججيج."إليام "و "،الحب ال الفقجان" تيالجولية لمتشؾع البيؾلؾجي، وحسم
أيذي لمتشؾع ىجف تشفيح في  ميؼشخيػ  االتراللجشة التعميؼ و و مع التشؾع البيؾلؾجي والظبيعة.  عؽ االنخخاطرسائل 

 ؛7 البيؾلؾجي
مبادرة في شخيػ  المجشة العالسية لمسشاطق السحسية المجشة العالسية لمسشاطق السحسية. (6)

#NatureForAll ،في إطار 77 أيذي لمتشؾع البيؾلؾجيىجف سان تشفيح قبل كل شيء، لجشة تعسل عمى ض ولكشيا 
أن  المجشة العالسية لمسشاطق السحسية التي تزظمع بيا التخاسل أنذظة يتعيؽ عمىاتفاقية التشؾع البيؾلؾجي. ولحلػ 

 ؾضح كيفيي حال التخاسلأيزا عمى أن تعسل المجشة  يتعيؽلسشاطق السحسية، و الستعمقة باع تحقيق األىجاف تذج
 تحقيق ىحا اليجف الجعؼ لسجسؾعة متشؾعة مؽ أىجاف التشسية السدتجامة األخخى؛ يؾفخ

 لتؾضيحأداة اترال ميسة  بلتحاد الجولي لحفع الظبيعةلالقائسة الحسخاء تعج  لجشة بقاء األنؾاع. (3)
 ؛76 أيذي لمتشؾع البيؾلؾجي ىجفحالة 

تعميؼ مؽ أجل ال بذأن يا، ولكؽ أيزا لعسمفقط التشؾع البيؾلؾجي لعمؾم ةأساسي ةشخيكليدت  اليونسكو )ز(
التي تعسل في لسجتسعات التعميؼ بقؾة  االترالالخسائل و يؤدي عسميا إلى تزخيؼ ليحا الدبب، يسكؽ أن و التشسية السدتجامة. 

 ؛الشغاميوغيخ  الشغاميالتعميؼ مجال 
العالسي مؽ خبلل مئات  وصؾليالسجى ميؼ نغخا مزاعف  عامل الطائية وحدائق األحياءحدائق الحيوان  )ح(

سائية حسمة ناجحة ججا في الحياء األالخابظة العالسية لحجائق الحيؾان وحجائق  ونغستالسبلييؽ مؽ الدوار سشؾيا إلى مخافقيا. 
 ؛ضخساأن تحجث فخقا  همثل ىح أخخى حسبلت مؽ شأن تعديد الؾعي بالتشؾع البيؾلؾجي، و لالساضي 

حجائق الحيؾان وحجائق جور لورا مذابيا ديسكؽ أن تؤدي  ف التاريخ الطبيعيالحدائق الظباتية ومتاح )ط(
متشؾع البيؾلؾجي وعقج األمؼ الستحجة لمتشؾع ا لحفع الحجائق الشباتية حسمة كبيخة دعسالسشغسة الجولي لنغست وقج . سائيةالحياء األ

 ؛االعسل معيس الشغخ في مؾاصمة ومؽ السقخرالبيؾلؾجي، 
كعزؾ في فخق العسل  عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي أساسي فيشخيػ  لطبيعةلعالطي الصظدوق ال )ي(

، بسا في ذلػ لفخق العسل االترالوتعتبخ وسائل . بلترال والتثقيف والتؾعية العامةالخئيدية والمجشة االستذارية غيخ الخسسية ل
 أكبخ؛جسيؾر  ودفعيا إلىالخسائل  ؾية لسزاعفةق وسائلمؤشخ الكؾكب الحي، وساعة األرض وغيخىا مؽ السذاريع، 

إلييا شغخ الفي أجداء أخخى مؽ ىحه الؾثيقة، ولكؽ يشبغي يذار إلييا بالجسيؾر  اوعبلقتي اإلعالموسائل  )ك(
 ؛دعسا كبيخا وتأثيخات مزاعفةية اإلعبلمستخاتيجية مع السؤسدات االذخاكات ويسكؽ أن تؾفخ ال. كعامل مزاعف ىشا أيزا



UNEP/CBD/COP/13/14 
Page 18 

 

 ميؼ أيزا.مزاعف  عاملالسذاىيخ  الستحجثيؽمؽ  ؼفخاء األمؼ الستحجة وغيخىس )ل(
 حجاثاأل

مى مجسؾعة متشؾعة مؽ الجسيؾر، في بيئة عادة ما عخسائل ال، حيث يسكؽ نذخ بلترالا ميسة لتسثل األحجاث فخص -86
كبيخة حؾل ججول أعسال الجولية الات سؤتسخ الكانت وعادة ما تيؼ مجسؾعة متشؾعة مؽ السجتسعات. و  اإلعبلممميئة بؾسائل تكؾن 

لتشفيح ججول األعسال، ولكشيا  ميسةا فخصوىي ال تدال تسثل حتى اآلن.  بلتراللالتخكيد الخئيدي مؾضع التشؾع البيؾلؾجي 
 الؾحيجة. وتذسل بعض ىحه االجتساعات ما يمي:الفخص ليدت 

 اجتساعات مؤتسخ األطخاف في اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي؛ )أ(
واتفاقية األمؼ الستحجة  ستحجة اإلطارية بذأن تغيخ السشاخاألمؼ ال اتفاقيةاجتساعات مؤتسخ األطخاف في  ()ب

 ؛لسكافحة الترحخ
 اجتساعات مؤتسخ األطخاف في االتفاقيات األخخى الستعمقة بالتشؾع البيؾلؾجي؛ )ج(
 الجورات الدشؾية لمجسعية العامة لؤلمؼ الستحجة؛ )د(

 تحاد الجولي لحفع الظبيعة.اجتساعات اال )ه(
 الخوابط. وتؾضيحىحه  ترالاالاستخاتيجية أىجاف  لشذخفخص ال اغتشامفي كل مؽ ىحه االجتساعات، يشبغي و  -87
 ميسة ، فخصاتتبايؽ عشوججول أعسال التشؾع البيؾلؾجي، ولكشيا باألحجاث الؾطشية التي قج تكؾن ذات صمة وتسثل  -88

بيؽ التشؾع  لتؾضيح االرتباطأو احتفاالت االستقبلل الؾطشية الثقافية االحتفاالت ادة مؽ االستف. ويشبغي أيزا أيزا بلترالل
 اليؾية الؾطشية.و البيؾلؾجي 

عسل االتفاقية اإلشارة إلى خبلليا يسكؽ  ا ميسةأحجاث األخخى  السيسةجولية اليام األاألمؼ الستحجة و يام أتسثل كسا  -89
تشفيح االتفاقية في تحقيق  تؾضح كيف يسكؽ أن يداىؼبظخيقة  التخاسلجولية، يشبغي مؾاءمة ليحه األيام الوبالشدبة . بو ءواالحتفا

يؾم العالسي والما يمي: اليؾم العالسي لؤلراضي الخطبة،  مخاعاتيا التي يتعيؽمؽ أىؼ األيام و . مؽ ىحه األيام أىجاف كل يؾم
اليؾم العالسي لسكافحة الترحخ، و يؾم البيئة العالسي، و م األرض، يؾ و يؾم السحيظات، و اليؾم العالسي لمسياه، و البخية،  حياءلؤل

 ويؾم األغحية العالسي.
عسمية لمغاية لتشفيح أي  ميسامؽ كل عام، حجثا  /أيارمايؾ 66اليؾم الجولي لمتشؾع البيؾلؾجي، في يشبغي أن يكؾن كسا  -91

اليؾم وتغتشؼ ىحا  يحجده األميؽ التشفيحيالحي ؾع سؾضبالالجيات الفاعمة عمى السدتؾى الؾطشي  ويشبغي أن تدتخشجاترال. 
 الخؤى واالستجابات الؾطشية.عؽ فخصة لمتعبيخ ك

 األدوار واإلجراءات الرئيسية -زاي
األدوار السبيشة و األنذظة واألدوار التالية مؽ أجل تشفيح االستخاتيجية. تؾخى تُ في ضؾء جسيع العشاصخ السحكؾرة أعبله،  -97

 ججيجة.السعمؾمات التعجيميا بشاء عمى  ييشبغأدناه إرشادية، و 
وإبقاء حالة ترال، االاألمانة دورا في وضع إطار  ؾاألميؽ التشفيحي ومؾعف يؤديس أمانة اتفاقية التظوع البيولوجي. -96

 تؾفخ. وباإلضافة إلى ذلػ، سؾف األخخى  الجيات الفاعمة إلىتشديق وتقجيؼ السذؾرة إلى االستعخاض، والدعي  االترال قيج
ؾفخ الجعؼ لؤلطخاف والجيات تفي ىحه االستخاتيجية، وس الؾاردةمع التخكيد عمى األىجاف الخئيدية  جامعة عسميات تخاسلألمانة ا

 مؾعفؾ، ضسؽ غيخىؼ، بسا في ذلػ، القائسة االترالخظة في شكل تشديق مؽ خبلل فخق عسل الالسعشية األخخى لتشفيح 
فخقة عسل و ، اإلعبلمدارة األمؼ الستحجة لذؤون إل االترالالسعشية بفخق العسل و مبيئة، حجة لاألمؼ الستلبخنامج  ؾن اإلقميسي اإلعبلم

 بعض الفخص الخئيدية لديادة الجيؾد. وتخد أدناه. لجوائخ األعسال االترال
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مجسؾعة متشؾعة مؽ الجيات الفاعمة في األمؼ الستحجة دورا رئيديا في تشفيح تؤدي  وكاالت األمم الطتحدة. -93
ججول األعسال العالسي لمتشؾع البيؾلؾجي، ولكؽ أيزا في ب عسمياتيا لمتخاسلربط إلى الدعي  مؽ حيثليذ فقط االستخاتيجية، 

يشبغي بحل السديج مؽ و . اججول أعسال التشؾع البيؾلؾجي الخسائل والسحتؾى ألنذظتييسكؽ بسؾجبيا أن يؾفخ التي  ؾسائلالتحجيج 
 ل التشؾع البيؾلؾجي، عمى سبيل السثال:مؽ أج االترال بذأنالجيؾد لتشفيح حسبلت مشدقة 

والتشؾع البيؾلؾجي، عمى الشحؾ  عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي إبخاز صؾرةاألميؽ العام لؤلمؼ الستحجة:  )أ(
 ، في جسيع أنحاء مشغؾمة األمؼ الستحجة؛65/767الجسعية العامة قخار السظمؾب في 
خظة التشؾع البيؾلؾجي الستعمقة بذات الرمة بألنذظة الخاص با خاسللمت: تقجيؼ دعؼ اإلعبلمإدارة شؤون  )ب(

 ؛العالؼ حؾلسخاكد األمؼ الستحجة لئلعبلم ببسا في ذلػ تؾفيخ روابط األخخى األنذظة و ، 6131التشسية السدتجامة لعام 
لتشسية السدتجامة، التعميؼ مؽ أجل ا بذأناليؾندكؾ: تقجيؼ الجعؼ مؽ خبلل دمج التشؾع البيؾلؾجي في عسميا  )ج(

 ؛االترالالتشؾع البيؾلؾجي في قظاع العمؾم، ودعؼ  يا بذأنعسمو 
مؾعفي وشبكة إدارة االتراالت والسعمؾمات العامة : تقجيؼ الجعؼ مؽ خبلل تعبئة بخنامج األمؼ الستحجة لمبيئة )د(

اليؾم العالسي لمبيئة  لبلستفادة مؽاد سبل التشؾع البيؾلؾجي. وسيدعى أيزا إلى إيجبذأن  االتراللجعؼ  يؽاإلقميسي اإلعبلم
 لتدميط الزؾء عمى قزايا التشؾع البيؾلؾجي؛

التشؾع البيؾلؾجي في العسل عمى السدتؾى بيا جمج يُ الظخق التي  نذخبخنامج األمؼ الستحجة اإلنسائي:  )ه(
 القظخي؛

 حدب االقتزاء. البيؾلؾجي عقج األمؼ الستحجة لمتشؾعمع  تخاسميا: تشديق مشغسة األغحية والدراعة )و(
العالسية.  لعسميات التخاسلالؾطشية  الشدخ لشذخفي اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي ىي الؾسيمة األساسية  ألطرافاوستكؾن  -94

 :وبالتالي، ستقؾم بسا يمي
 خسائل لتشاسب الغخوف الؾطشية والجساىيخ الؾطشية؛ال تعجيل )أ(

 ؛ىحه ترالاالة استخاتيجيأنذظة تجعؼ أحجاث و تشغيؼ  )ب(
 تشفيح الخظة االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي؛لالؾطشية  الحالةعخض  )ج(
 العالسية؛ االترالتؾفيخ السؾارد البلزمة لحسبلت  )د(

 .مدتؾيات التؾعية العامة بذأن التشؾع البيؾلؾجي وقيسو تتبع )ه(
جمج وبسا في ذلػ اليؾلؾجي"، بسا في ذلػ مع الؾزارات األخخى "غيخ التشؾع الب االترالبشاء الجدؾر في  )و(

 .االستخاتيجيات وخظط العسل الؾطشية لمتشؾع البيؾلؾجيالؾزارات األخخى في أنذظة 
الظبيعة والتشسية  ت حفعالسشغسات غيخ الحكؾمية التي تعسل في مجاالتعج  الطظظطات غير الحكومية الدولية. -95

في تحقيق الخظة  اأىسية عسميالتعخيف بالخئيدييؽ. وسؾف تدعى إلى  الذخكاء خخى مؽاأل ةالبيئي األعسالالسدتجامة و 
 مخظة االستخاتيجية.ا لدعسالحي تقؾم بو  االترالعسل مؽ واالستفادة  6161-6177االستخاتيجية لمتشؾع البيؾلؾجي 

اقية مجسؾعة رئيدية لبلتف تسثلالذعؾب األصمية والسجتسعات السحمية  الشعوب األصلية والطجتطعات الطحلية. -96
 :تؾضيح فيدورىا ويتسثل السدتجام.  وواستخجاملتشؾع البيؾلؾجي االتقميجية الستعمقة بحفع  السعارف كأوصياء عمى

الؾطشي  يؽيعمى السدتؾ  التشؾع البيؾلؾجي واستخجامو السدتجاممداىسات السعارف التقميجية في حفع  )أ(
 والعالسي؛



UNEP/CBD/COP/13/14 
Page 20 

 

 .6161-6177شؾع البيؾلؾجي السداىسة في تشفيح الخظة االستخاتيجية لمت )ب(
الؾطشي  السدتؾى في تشفيح االتفاقية عمى  اىحه السجسؾعات دور يسكؽ أن تؤدي  الوطظية.الطجتطع الطدني مظظطات  -97

 الجسيؾر.عامة الجعؼ بيؽ  إلى بشاءالجعؼ لعسل االتفاقية، ويشبغي أن تدعى  وعمييا أن تؾضحوكحلػ عمى السدتؾى الجولي. 
ىحه  تؾاصليشبغي أن  .الطائية وحدائق األحياءعي  والحدائق الظباتية  وحدائق الحيوان متاحف التاريخ الطبي -98

 يخ الدمؾك.يتغبذأن ، بسا في ذلػ أي أنذظة االتراليا في مجال تظؾيخ عسمالسجسؾعات 
 السدتجام، بسا في ذلػ مؽ خبلل مشغسات الذباب. والتشؾع البيؾلؾجي واستخجام حفعدوره في  سؾف يشذخ شبابال -99

بسا في ذلػ مؽ  وتدتخجمو عمى نحؾ مدتجامالتشؾع البيؾلؾجي بيا حفع تالظخق التي سؾف تشذخ  األعطالئر دوا -711
 دعؼ التشؾع البيؾلؾجي.التي تجعؾ إلى ججيجة األسباب الخبلل 
ججول أعسال التشؾع  وتشخخط في ايتؼ التعخف عميي كمسا، تمػ الجياتمشغسات وجيات فاعمة أخخى إلى  إضافةويسكؽ  -717

 يؾلؾجي.الب

 العظاصر الطقترحة لطشروع مقرر -رابعا
 خغب مؤتسخ األطخاف في اعتساد مقخر عمى غخار ما يمي:يقج  -716

 مؤتسخ األطخاف في اتفاقية التشؾع البيؾلؾجي،إن 
عقج األمؼ  6161-6177، الحي أعمشت فيو الجسعية 65/767الجسعية العامة لؤلمؼ الستحجة قخار إلى  إذ يذيخ

 البيؾلؾجي،الستحجة لمتشؾع 
ودعسو الستخاتيجية عقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي عمى الشحؾ الحي استعخضو  77/6إلى السقخر  ذ يذيخوإ

 ستعخاض تشفيح االتفاقية في اجتساعو الخابع،الالسخرص السفتؾح العزؾية الفخيق العامل 
 الترال والتثقيف والتؾعية العامة،اإلى بخنامج عسل  ذ يذيخوإ

 السعشؾن  ،بلتحاد الجولي لحفع الظبيعةالتابع ل 6176لعام لمسؤتسخ العالسي لحفع الظبيعة  93إلى القخار  ذيخوإذ ي
، بسا في ذلػ مؽ خبلل حسمة 7 أيذي لمتشؾع البيؾلؾجيىجف دعؼ إلى الظبيعة عمى مدتؾى العالؼ"، ودعؾتو ب"ربط الشاس 

#NatureForAll، 
 3السية التي وضعيا األميؽ التشفيحي؛الع ترالاالاستخاتيجية إطار ب يخحب -7
ؾطشية وتقجيؼ تقخيخ عؽ نتائج ال يااستخاتيجياتتدعى إلى وضع  وىياألطخاف إلى استخجام اإلطار  يجعؾ -6

 خبلل آلية غخفة تبادل السعمؾمات؛مؽ أعساليا 
إلى وضع تدعى  وىيأيزا إلى استخجام اإلطار وكاالت األمؼ الستحجة والرشاديق الستعجدة األطخاف  جعؾي -3
 ؛يااستخاتيجيات

وتظؾيخ اإلطار، بسا في ذلػ مؽ خبلل  مؾاصمة نذخإلى األميؽ التشفيحي أن يؾاصل العسل عمى  يظمب -4
العسل مع الذخكاء الحالييؽ لعقج األمؼ الستحجة لمتشؾع البيؾلؾجي، بسا في ذلػ مكتب األميؽ العام لؤلمؼ الستحجة، ومؽ خبلل 

 .القادمعؽ الشتائج إلى مؤتسخ األطخاف في اجتساعو  اتقخيخ  أن يقجمافخ األمؾال، و شخاكات ججيجة، رىشا بتؾ  إقامة
_________ 
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