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  مقدمة
 8/33 وللمقررالجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،  من النظام الداخلي 4 و 3وفقا للمادتين   - 1

المعتمد في اجتماعه الثامن، عقد االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في فندق ماريتيم بون، في 
  .2008أيار / مايو30 إلى 19بون، من 

 أفغانـستان، ألبانيـا،   :وحضرته األطراف التاليـة فـي االتفاقيـة    . دعيت جميع الدول إلى المشاركة في االجتماع        -2
، بـنغالديش ،  البحـرين ،  جزر البهامـا  ،  انيذربيجأ ،النمسا،  أستراليا ،أرمينيا األرجنتين، ،أنتيغوا وبربودا  أنغوال، ،زائرجال

، بلغاريا،  بروني دار السالم  ،  البرازيل،  بوتسوانا،  البوسنة والهرسك ،  بوليفيا،  بوتان،  بنن،  بليز،  بلجيكا،  بيالروس،  بربادوس
، الـصين ،  شـيلي ،  تـشاد ،  جهورية أفريقيا الوسطى  ،  الرأس األخضر ،  كندا،  الكاميرون،  مبودياك،  بوروندي،  فاسوبوركينا  
، الجمهوريـة التـشيكية   ،  قبـرص ،  كوبـا ،  كرواتيا،  كوت ديفوار ،  كوستاريكا،  جزر كوك ،  الكونغو،  جزر القمر ،  كولومبيا

غينيـا  ،  الـسلفادور ،  مصر،  إكوادور،  ينيكيةالجمهورية الدوم ،  دومينيكا،  جيبوتي،  الدانمرك،  جمهورية الكونغو الديمقراطية  
، غانـا ،  ألمانيـا ،  جورجيـا ،  غامبيا،  غابون،  فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  الجماعة األوروبية ،  إثيوبيا،  إستونيا،  اريتريا،  االستوائية

جمهوريـة  ، ندونيـسيا ا، الهند، أيسلندا، هنغاريا، هندوراس، هايتي، غيانا،  بيساو–غينيا ، غينيا، غواتيماال،  غرينادا،  اليونان
، قيرغيزسـتان ،  الكويت،  كيريباتي،  كينيا،  كازاخستان،  األردن،  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا،  إسرائيل،  ايرلندا،   اإلسالمية إيران
، ماليزيـا ، مـالوي ، مدغـشقر ، لكـسمبورج ، ليتوانيا، ليختنشتاين، الجماهيرية العربية الليبية، ليبيريا، ليسوتو، لبنان،  التفيا
، المغـرب ،  الجبـل األسـود   ،  منغوليـا ،  مونـاكو ،  المكسيك،  موريشيوس،  موريتانيا،  جزر مارشال ،  مالطة،  مالي،  فملدي

، بـاالو ، باكستان، عمان، النرويج، نيجيريا، النيجر،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  نيبال،  ناورو،  ناميبيا،  ميانمار،  موزامبيق
، االتحـاد الروسـي  ، رومانيـا ، جمهورية مولدوفا، جمهورية كوريا ،  قطر،  البرتغال ،بولندا،  الفلبين،  بيرو،  باراغواي،  بنما

، صربيا،  السنغال،  المملكة العربية السعودية  ،  سان تومي وبرينسيبي  ،  ساموا،  سانت فنسنت وغرينادين  ،  سانت لوسيا ،  رواندا
، سـورينام ، الـسودان ، سري النكا،  أسبانيا،جنوب أفريقيا، جزر سليمان، سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سنغافورة،  سيراليون،  سيشيل

ترينيـداد  ،  تونغـا ،  توغـو ،   ليـشتي  –تيمور،  تايلند،  طاجيكستان،  الجمهورية العربية السورية  ،  سويسرا،  السويد،  سوازيلند
، ة المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا الـشمالي          ،أوكرانيا،  أوغندا،  توفالو،  تركمانستان،  تركيا،   تونس ،وتوباغو

 .مبابويزو، زامبيا، اليمن، ت ناميفي، فنزويال، فانواتو،  أوروغواي،جمهورية تنزانيا المتحدة

الكرسي الرسولي، والعراق، والواليات :  التي ليست أطرافا في االتفاقيةوحضرت االجتماع أيضا الدول التالية  - 3
  .المتحدة األمريكية

المتحدة، ووحدات أمانتها، والوكاالت المتخصصة والمنظمـات ذات     كما حضر االجتماع مراقبون من هيئات األمم          -4
   :االصلة، التالية أسماؤه

Barcelona Convention - Mediterranean Action Plan; Codex Alimentarius Commission; Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Animals; Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO); FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture; Global Environment 
Facility (GEF); International Finance Corporation ; International Plant Protection Convention; 
International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture; International Tribunal for the 
Law of the Sea (ITLOS); UNEP/EUROBATS; UNEP/GRID-Arendal; UNEP/MAP Regional Activity 
Centre for Specially Protected Areas (UNEP/MAP-RAC/SPA); UNEP-AEWA (Agreement on the 
Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds); UNEP-Scientific and Technical Advisory Panel 
(STAP); United Nations International Strategy for Disaster Reduction; United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD); United Nations Convention to Combat Desertification; United 
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Nations Development Programme (UNDP); United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of 
the Sea; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); United Nations 
Environment Programme (UNEP); United Nations Forum on Forests; United Nations Framework 
Convention on Climate Change; United Nations Human Settlements Programme; United Nations 
Information Centre in Bonn (UNIC); United Nations Office for Project Services; United Nations Regional 
Information Centre for Western Europe (UNRIC); United Nations University (UNU); United Nations 
Volunteers; United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and 
Emergency Response (UN-SPIDER); World Bank; World Health Organization; World Heritage 
Convention; World Intellectual Property Organization; World Tourism Organization. 

علق بحفظ ، المؤهلة في مجاالت تتأخرىغير حكومية حكومية و هيئات ووكاالت 494ممثلون عن وحضر االجتماع   - 5
  .، حسبما يرد في المرفق الرابع بالتقرير الحاليالتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

  .(UNEP/CBD/COP/9/INF/54)ين كوثيقة إعالمية شاركوقد أتيحت القائمة الكاملة للم  - 6

  الشؤون التنظيمية    - أوال 
ي دار الـسالم    ، اتفق على أن يسمح لبرون     2008ار  أي/ مايو 19في الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في          -7

 في اتفاقية التنوع البيولوجي     191بالمشاركة في االجتماع بصفتها طرفا، على أساس مؤقت، نظرا أنها ستصبح الطرف الـ              
  .لى االتفاقية إهاإنضمام، بعد أو أودعت صك 2008تموز /يوليو 27في 

  افتتاح االجتماع  1-1البند 
فـي  مؤتمر األطـراف    ، بالنيابة عن السيدة مارينا سيلفا، رئيسة        )البرازيل(السفير ريموندو ماغنو    جتماع  افتتح اال   -8

وعرض فيديو عن التنوع البيولوجي، من      . 2008أيار  / مايو 19في الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين،        اجتماعه الثامن،   
 في اتفاقية التنـوع     192عرض من الطرف الـ     " رقصة بعنوان     فريق من األطفال والشبان األلمان     م؛ وقد GEOإنتاج مجلة   
 وفريق اإلنشاد في المدرسة الدولية في بون أغنية وضعت خصيصا لالجتماع            Hohner؛ وقدمت الفرقة الموسيقية     "البيولوجي

  .في سياق الحملة الوطنية األلمانية بشأن التنوع البيولوجي
انمار في كفاحهما لمواجهة آثار الكارثتين الطبيعيتين الفظيعتين اللتـان  أرسلت رسالة تضامن إلى شعبي الصين ومي    -9

وكان من المأمول فيه أن تتقرر في هذا االجتماع، الوسائل العملية لمساعدة الـضحايا علـى مواجهـة      . حلتا مؤخرا بالبلدين  
  .وضعهم البالغ الصعوبة

 فـي   مـؤتمر األطـراف   رئيسة  عن  ، بالنيابة   يموندو ماغنو رفي الجلسة االفتتاحية لالجتماع، أدلى ببيانات السفير          -10
، الوزير االتحادي للبيئة وحفظ الطبيعة والسالمة النوويـة فـي ألمانيـا، ورئـيس               غابرييل؛ والسيد سغمار    اجتماعه الثامن 

 البيئـة بواليـة      وزير االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛ والسيدة بيربل ديكمان، عمدة مدينة بون؛ والسيد إيكهارد أولنبرغ،            
؛ والسيد إيفـو دي بـوير،       )يونيب(تاينر، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة        شيم  ك وستفاليا؛ والسيد أ   –شمال الراين 

ة األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ والسيد لوك غنكاديا، األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحـد        
  .لمكافحة التصحر؛ والسيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي

   بالنيابة عن ،لسفير ريموندو ماغنولكلمة افتتاحية    1-1-1
  االجتماع الثامن لمؤتمر األطرافرئيسة 

 العميق لحكومة وشعب    هر، عن تقدي  االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف    ريموندو ماغنو، ممثل رئيسة      فيرأعرب الس   -11
وقال إن اتفاقية التنوع البيولـوجي       . ألمانيا على استضافتهما لالجتماع الحالي في بون وعلى التسهيالت الممتازة المقدمة له           
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وفي الواقع، فإن مستوى المشاركة واالهتمام بعملها مـن         . أثبتت بالفعل أنها أداة ذات أهمية فائقة للنهوض بالتنمية المستدامة         
وبوصفه حدثا عالميا بحق، يجب أن يـستعمل       . ب الحكومات والمجتمع المدني يشهدان على أهمية المسائل التي تعالجها         جان

الراهنة، مع التفكيـر فـي األجيـال        الكثيرة  متينة للتغلب على التحديات     تعاون  مؤتمر األطراف لبناء التفاهم ووضع خطط       
مشجع، غيـر أنـه مـا       في جداول األعمال العالمية والوطنية      لتنمية المستدامة   وفي هذا السياق، فإن تعميم مسائل ا      .  القادمة

ية للتنميـة   أساس الثنائية والمتعددة األطراف التي تعتبر       مل ملموس لتنفيذ االتفاقات البيئية    زالت هناك حاجة ملحة إلى القيام بع      
  .المستدامة

بها األطراف من البلدان المتقدمة والمتعلقة بالموارد الماليـة         التي تعهدت   يعتبر هذا العمل حيويا للوفاء بااللتزامات         -12
 علـى خدمـة   النامية، مما يعمل فـي النهايـة     ات في البلدان  القدربناء  لعب دورا حاسما في تعزيز      تي  ت، ال ونقل التكنولوجيا 

تحقيقـا  فيما بين بلدان الجنوب     ووعلى المنوال نفسه، ينبغي تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب          .  التفاقيةلثالثة ل هداف ا األ
 أساسية لتحقيـق هـذه األهـداف،     المفاوضات حول نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع فإنوبنفس الطريقة،   .  لهذا الغرض 

ينبغي أن يستفيد االجتماع الحالي من نتـائج الجهـود الجماعيـة            لذلك،  و.  والتي تم تناولها حتى اآلن بطريقة غير متوازنة       
ى اآلن من األطراف في إعداد هذا النظام وأن يسعى إلى التأكد من إتمام المفاوضات في أقرب وقت ممكن قبـل                  المبذولة حت 

وبمجرد االنتهاء من إعداد النظام الدولي، سيكون هذا النظام وسيلة فعالة للجمـع بـين               .  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف   
 وأعـرب عـن ثقتـه أن    .  سعيها لتحقيق األهداف الثالثـة لالتفاقيـة  المصالح المختلفة لجميع المجموعات والقطاعات في   

عـن أفـضل    للرئيس  االجتماع سينجز جدول أعماله بشأن ذلك البند والبنود األخرى تحت القيادة الحكيمة لرئيسه، وأعرب               
  . من الحكومة البرازيلية على النجاح في هذه المهمةاتالتمني

  الطبيعةحفظ ، الوزير االتحادي للبيئة، وبرييلغالسيد سغمار ل افتتاحية ةكلم  1-1-2
   األطرافمؤتمراالجتماع التاسع ل ، ورئيساوالسالمة النووية في ألماني

 ورئيس االجتمـاع    ا، الوزير االتحادي للبيئة وحفظ الطبيعة والسالمة النووية في ألماني         غابرييل السيد سغمار رحب    -13
 –طبيعـة واحـدة    ‘ تحت شعار    ، األمم المتحدة في بون    في مدينة في االجتماع،   المشاركين  ب التاسع لمؤتمر األطراف، رحب   

، وبالـسيدة   الجتماع الثامن لمـؤتمر األطـراف     لالبرازيل، البلد المستضيف    حكومة وشعب   بوأشاد  .  ‘ مستقبلنا –عالم واحد   
ب عن تمنياته للسيد كارلوس منك،      لكي يعر  الفرصة    هذه وانتهز.  لألسف استقالت مؤخرا  التي  و،  التي ترأسته مارينا سيلفا،   

وإدراكا منه للمـسؤولية  .  في األمور المتعلقة باالتفاقيةلبرازيل، بالنجاح التام وتطلع إلى التعاون معه في ا وزير البيئة الجديد    
وأعرب .  اقيةنه يستطيع أن يعتمد على تأييد جميع العاملين من أجل االتف          إالهائلة التي تقع على عاتقه كرئيس لالجتماع، قال         

  .جتماععن أملة أن تسود روح التفاهم المشترك والتوافق في اال
وأضاف أن العالم ال يسير بالمعـدل المطلـوب         .  ن الحياة على كوكب األرض قد وصلت إلى نقطة حرجة         إوقال    -14

ـ     .  2002لبلوغ أهداف التنوع البيولوجي المعلنة في جوهانسبرغ في سنة           ولى األطـراف هـذه     ولذلك، فمن الحيوي أن تت
ثم انتقل إلـى  .  المسؤولية بالكامل وأن تعمل حتى ال تحرم األجيال القادمة من العناصر الرئيسية للحياة على كوكب األرض             

ن البلدان النامية علـى حـق عنـدما تطلـق          إالقضية الحيوية الخاصة بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، وقال           
وبغض .  الثمنية على أسلوب إنتاج األدوية من الموارد الجينية في الغابات المطيرة بدون أن تدفع               وصف القرصنة البيولوج  

ومـن الـضروري   .  النظر عن مبالغ األموال المعنية، فإن سكان بلدان المنشأ يحق لها أن تشارك في األرباح االقتـصادية                
وكان قد الحظ أن قـسطا      .  اعتماد استراتيجية لتعبئة الموارد     و  أيضا تحسين التمويل المقدم لحفظ التنوع البيولوجي العالمي       

.  كبيرا من اإليرادات المحققة من مزادات أرصدة ثاني أكسيد الكربون، في بلده، ستستخدم فورا لحفظ النظـام اإليكولـوجي                  
قـضية يجـب أن تطبـق     قائال أن الصكوك الحالية لمعالجة كـل       ،المتينة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي     لصلة  ونظرا ل 

نه على الرغم من أن برنامج االجتماع طموح، فإنه على ثقة تامة من أن التحـضير                إوختاما، قال   .  مستقبال على القضيتين  



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 7 
 

نـه وزمـالءه سـيبذلون    إوقـال  .  الممتاز له من جانب األمانة والجو اإليجابي في مدينة بون سيكفال النجاح التام لالجتماع 
ظ التنوع البيولـوجي العـالمي      ل حف من التصدي بنجاح للتحدي العظيم المتمثل في السير قدما من أج          قصارى جهدهم للتأكد    

  .بشكل حاسم
  ربل ديكمان، لسيدة بلكلمة   1-1-3

  عمدة مدينة بون
وقالت إن ضياع التنوع البيولوجي جنبا إلى       .  ربل ديكمان، عمدة مدينة بون بالمشاركين في مدينتها       رحبت السيدة ب    -15
وأضافت أن االتفاقيـات الـثالث   .  ب مع تغير المناخ والتصحر هي من بين أكبر التهديدات التي تواجه التنمية المستدامة            جن

العمـل نحـو    ‘وقالت إن شعار    .  ذات الصلة بذلت جهودا مشكورة لتطوير أوجه التآزر من أجل تسهيل تنفيذ استراتيجياتها            
، الحـالي  هو شعار مناسب لالجتمـاع       ،نبوجميع أمانات األمم المتحدة في      شعار   ،‘مية المستدامة في العالم أجمع    تحقيق التن 

وقد حظت المسائل قيد البحث بالمساندة الكبيـرة مـن        .  وذلك ألن التنمية المستدامة ال يمكن تحقيقها بدون التنوع البيولوجي         
وقالت إن مدينة بون تـشترك      .  ة في بون  مؤسسات البحوث والشركات المتعددة الجنسيات العاملة في بون والحكومة المحلي         

ووضعت المدينة برنامج عملهـا الخـاص   .  لهذا الغرضفي مشاريع حفظ الطبيعة التقليدية، والتعليم البيئي والتعاون الدولي         
ر من  أكثالتي يوجد بها    وقد أصدرت مدينة بون،     .  بتغير المناخ وتعمل حاليا على إعداد استراتيجية محلية للتنوع البيولوجي         

 سلسلة من األحداث حول هذا الموضوع، بمـا         ستنظمحمية، تقريرها الخاص بالتنوع و    ممناطق  أراضيها ك  في المائة من     51
ويمكـن أن  .  المؤتمر الدولي للعمداء بالتوازي مع الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر       وفي ذلك مؤتمر القمة الدولي للشباب       
ا مهما في بلوغ أهداف االتفاقية، نظرا ألن الشبكات المحلية أجرت تجارب واختبـارات  تلعب الحكومات المحلية والبلدية دور  

نها تتمنى للمشاركين كل النجاح في مداوالتهم وأكدت علـى أنهـا            إوقالت  .  على الهياكل التي تسمح بنقل المعارف وتبادلها      
  .سيحصلون على الدعم الكامل من سكان مدينة بون

  د أولنبرغ، لسيد إيكهارلكلمة   1-1-4
   وستفاليا–وزير البيئة في شمال الراين 

 وستفاليا جـادة    –ن حكومة شمال الراين     إ وستفاليا،   –قال السيد إيكهارد أولنبرغ، وزير البيئة بوالية شمال الراين            -16
واليـة، وهـي    وقـال إن ال   .  في تحمل مسؤوليتها في حفظ التنوع البيولوجي، الذي يعتبر أيضا حيويا لحماية وجود البشر             

 على درجة عالية من التصنيع وبهـا كثافـة          مع ذلك  نوع من النباتات والحيوانات المختلفة، هي        40 000موطن ألكثر من    
 من الشبكة   ءا وستفاليا جز  –وقال إن شمال الراين     .   من حفظ التنوع البيولوجي تحديا خاصا       بالتالي سكانية عالية، مما جعل   

د أدخلت تغييرات هيكلية مهمة في منطقة الرور الصناعية السابقة، والتي يمكن أن تتخذ كمثال               ، وق "2000ناتورا  "األوروبية  
 أن تسنح الفرصة للمشاركين لالنـضمام إلـى بعـض           وبعد أن أعرب عن أمله    .  لمناطق مشابهة في أماكن أخرى    محتمل  

  .جاح في أعمالهمتمنى لهم كل الن، إلى المحميات الطبيعية المحيطةالمنظمة الرحالت السياحية 
  تاينر، المدير التنفيذي شيم كلسيد أل كلمة  1-1-5

  )يونيب(لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
 بالوفود إلى االجتماع التاسع لمـؤتمر  )يونيب(، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة    تاينرشيم  كرحب السيد أ    -17

إلـى تغيـر     السـتجابة دارة المستدامة للموارد، وا   اإلو أن التنوع البيولوجي،     لنوأع.  األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي    
نـشرة  الطبعـة الرابعـة ل  وقال إن .  من الغذائي تتصدر جدول أعمال البيئة الدولية المناخ، والتنوع البيولوجي الزراعي واأل    

دها المجتمع الـدولي   تحقيق األهداف التي حد أشارت إلى عدم2007التي أصدرها اليونيب في سنة   " التوقعات العالمية للبيئة  "
 فـي  ا المتفق عليه2010ف عام اهدأبلوغ يكون من الممكن   كانت غير فعالة ولن     ذات الصلة   أن األدوات   ، و 1992في سنة   
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مـة  مالئة إلى إعداد سياسات اقتصادية إنمائية دعونه لمواجهة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة، هناك إوقال  .  جوهانسبرغ
.  االقتصادية ورفاه البـشرية  الضرورية لألنشطةواإلبقاء على السلع والخدمات  األرض   كوكبللحفاظ على تنوع الحياة على      

الطبيعة الحيويـة  وأضاف أن .  في العالم أجمع ها وأن تشجع تنفيذاالتفاقيةوقال إنه يأمل أن تعطي األطراف دفعة جديدة إلى      
ن عالوة على ذلك، فـإ    و.   تغير المناخ  معالجة على   يثبت المجتمع الدولي قدرته   تطلب اآلن أن    تفي العالم    اإليكولوجية   للنظم

  مليار نـسمة 9على توفير الغذاء لما يبلغ وقدرتها  بشدة نظم اإلنتاج الزراعي في العالمسعار الغذاء ستختبر   الحالية أل زمة  األ
  .تقريبا

متعـددة األطـراف قـد      االتفاقية في سياق اتفاقات أخرى      طراف في    المقررات التي اتخذتها األ    ه نظرا ألن  نإ وقال  -18
، وهـي الحفـظ   لالتفاقيـة  الثالثـة  هـداف األأنه، لمـساندة    وذكر  .   تحقيق التجانس فيما بينها    ، تدعى الحاجة إلى   تتعارض

بحرية قـد أهملـت،     يئة ال البف.  ينبغي اتخاذ توجه جديد   وتقاسم المنافع،   على الموارد الجينية    واالستخدام المستدام والحصول    
وقال .  هم للتهديد  سبل عيش  الذين تتعرض  و اءالفقرولألمم النامية،   ام التنوع البيولوجي تعتبر حيوية، ال سيما        استدامة استخد و

 وبفضل الجهـود المبذولـة    .  ستدامةم ال شكلت جميعها حواجز أمام التنمية    إن التجارة العالمية واإلعانات والحوافز الضارة،       
.   عندما يصبح الحصول وتقاسم المنافع واقعـا فعليـا   ،2010توجيه موارد اقتصادية أكبر بحلول سنة       ن  مكي 1992نة  منذ س 

 أن تؤكـد أن العـالم    يجب وأن المقررات التي ستصدر عنه       مؤتمر األطراف يعقد في وقت حرج     االجتماع التاسع ل  وقال إن   
  .يأخذ التنوع البيولوجي محمل الجد
   إيفو دي بوير، األمين التنفيذي،لسيدلكلمة   1-1-6

  تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخال
إن الفريـق الحكـومي      ،قال السيد إيفو دي بوير، األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ               -19

التـي  و ،بدرجة خطيرةتتزايد التي بعاثات غازات الدفيئة    إني   ف  يتمثل  يواجه تحديا هائال   (IPCC)الدولي المعني بتغير المناخ     
ونظـرا ألن  .  خالل السنوات الخمسة عشر القادمة ثم تنخفض في منتصف القرن الحـادي والعـشرين          ستصل إلى ذروتها    

لفـة   تك فـإن  في المائة لجميع األنواع،      30 في المائة في درجة الحرارة تساوي معدل خطر االنقراض بنسبة            1زيادة بنسبة   
  . للغايةالفشل عالية

حفظ األمم المعرضة لالنقراض؛ ويعزز     في النهاية   إن النجاح في تخفيض ثاني أكسيد الكربون سيجعل من الممكن             -20
ويعتمد حفظ األنواع على النهج االقتصادي الـذي يأخـذ فـي            .   األخرى حفظ الغابات والنظم اإليكولوجية   ياألمن الغذائي و  

 إلى المشكلة، يعـود األمـر   كما استطاع صوت الطبيعة أن ينبه البشريةو.   لخفض االحترار العالمي  الحسبان الحاجة الملحة  
  .إلى العلم لتقديم الحل

   األمين التنفيذي،،غنكاديالسيد لوك لكلمة   1-1-7
  تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرال

، الشكر إلى حكومـة     (UNCCD) لمتحدة لمكافحة التصحر  وجه السيد لوك غنكاديا، األمين التنفيذي التفاقية األمم ا          -21
ن اتفاقيـة األمـم   إوقـال  .  وشعب ألمانيا على التزامهما بجدول أعمال التنمية المستدامة ودورهما القيادي في هذا المجـال            

امل التـي   المتحدة لمكافحة التصحر هي نقطة االتصال العالمية لشؤون الجفاف وتدهور األراضي والتصحر، وكلها من العو              
أثرت على سبل العيش المستدامة للسكان المعرضون للخطر، وأدت إلى صعوبات عالميـة ذات طـابع اقتـصادي وبيئـي                 

ن هناك حاجة إلى أساليب مستدامة لمكافحة الجفاف مـن          إوقال  .  واجتماعي، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار األغذية        
  .سكان المعرضين للخطرأجل تقليل المخاطر، وال سيما بالنسبة لل
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أيلول /نه في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقد في سبتمبر              إوقال    -22
 بهدف إنشاء شراكة عالمية لمكافحة تـدهور        ، اعتمدت األطراف خطة استراتيجية وإطار عمل لتعزيز تنفيذ االتفاقية         ،2007

وأضاف أن أمانة االتفاقية على وشك عقد حوار رفيع المستوى بشأن السياسات وذلك             .  ف من أثار الجفاف   األراضي والتخفي 
ومن الضروري إيجاد نهوج إبتكارية     .  لكي يقوم صانعو السياسات والقرارات بتبادل اآلراء حول التصدي للتحديات العالمية          

وقبل كل شيء، يتعين اتخـاذ التـدابير لحمايـة الغابـات فـي            .  زرلتنفيذ اتفاقيات ريو الثالث، مع التركيز على أوجه التآ        
وبينما تعمل االتفاقية بصورة وثيقـة مـع اتفاقيـة          .   مما سيساعد بدوره على خفض ثاني أكسيد الكربون        ،األراضي الجافة 

.  بين جميع اتفاقيات ريو   التنوع البيولوجي حول تحقيق أهداف التنوع البيولوجي، إال أنه يجب النظر بعناية أكبر في الروابط                
وأعرب عن أملـه أن تؤيـد    .  وأضاف أن بناء القدرات والمزيد من التعاون سيكونان من الجوانب المهمة لمثل هذه الجهود             

  .األطراف تنفيذ القيام بعمل مشترك وتقديم اإلرشاد لتحقيق أوجه التآزر في تنفيذ اتفاقيات ريو على المستوى الوطني
   األمين التنفيذي، ،الفغأحمد جلسيد كلمة ل  1-1-8

  التفاقية التنوع البيولوجي
 بعض األمثلة من حول العالم عن أهمية التنـوع  ،األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي    قدم السيد أحمد جغالف،       -23

عاصـير، وفقـدان     األ وساق أمثلة المعارف المحلية في منطقة الكاريبي حـول        .  البيولوجي والروابط الحيوية بين مكوناته    
وقال إن لكل نوع دور يلعبـه وأن        .   اإليكولوجية البحرية ودور الملقحات، وذلك ضمن أمثلة أخرى        أسماك القرش في النظم   

فالتأثيرات البشرية علـى الوظـائف      .  غير أن شبكة الحياة هذه معرضة للتهديد      .  اختفاءه يصيب النظام اإليكولوجي بالخلل    
وأضاف أن االرتفاع الهائل فـي      .  م تكن أكثر تدميرا مما كانت عليه خالل السنوات الخمسين الماضية          الطبيعية في كوكبنا ل   

أسعار المحاصيل وأزمة الغذاء العالمية تشكل أعراضا للضياع غير المسبوق للتنوع البيولوجي الزراعي وتعكـس تأثيراتـه       
 لضياع التنوع البيولوجي والذي أدى تغير المناخ إلى تفاقمـه،    ولذلك فإن التصدي للتحدي العالمي    .  البعيدة المدى على البشر   

وأشار إلى أنه منذ االجتماع األخير في كوريتيبا،        .  يقتضي تجديد التعاون الدولي واإلشراك الكامل لجميع أصحاب المصلحة        
نضمامها وسـوف تـصبح     ي دار السالم وثيقة ا    طرافا في االتفاقية، وأودعت برون     والجبل األسود أ    ليشتي -تيمور  أصبحت  

األطـراف فـي   حتفـل  تورحب باألطراف الثالثة الجديدة، وأعرب عن أمله في أن   .  طرفا كامل العضوية في الشهر القادم     
  . بالسنة الدولي للتنوع البيولوجي كأسرة موحدة وعالمية لمناصرة التنوع البيولوجي2010في عام االتفاقية 

لثامن لمؤتمر األطراف في كوريتيبا شهد ميالد مرحلة جديدة من التنفيذ المعـزز             ذكّر السيد جغالف بأن االجتماع ا       -24
وأشاد بالبرازيل والسيدة مارينا سيلفا، بوجه خاص، على حسن قيادتها وعلى الفكر الجديد الـذي               .  لألهداف الثالثة لالتفاقية  

 يوما للوفاء بالوعد الـذي أعلنـه    579يتبق سوى   والحظ أنه لم    .  أظهرته في توجيه عمل االتفاقية خالل السنتين األخيرتين       
ن إ، وقال   2010رؤساء الدول والحكومات في جوهانسبرغ إلحداث خفض ملموس في ضياع التنوع البيولوجي بحلول سنة               

  .التحدي أمامنا شاق بحق ويستدعي بذل جهود استثنائية
 مرموقة وتوجه بالشكر إلـى حكومـة وشـعب    ن االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف قد وجد دولة مستضيفة   إوقال    -25

  .ألمانيا على ما أظهراه من التزام لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية
ن أنصاف الحلول واالتكال ليسا من الخيارات للتصدي للتحديات البيئيـة غيـر         إالف  غيد ج في ختام كلمته، قال الس      -26

 وهـي جعـل   ،جي مدعوة لتلبية أهداف المبادرة الوطنية للدولة المستضيفة   رة التنوع البيولو  سوأ.  المسبوقة التي تواجه العالم   
  .(Globale Naturallianz) ‘تحالفا عالميا وشامال من أجل الطبيعة‘بون مدينة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
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  ممثلي المجتمع المدنيلكلمات   1-1-9
انات ممثلو التحالف من أجل اتفاقية التنـوع البيولـوجي، وغرفـة            أدلى ببي لالجتماع،   فتتاحيةاالفي الجلسة العامة      -27

  .‘فيا كمبسينا‘، ومنظمة (IIFB)، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي (ICC)التجارة الدولية 
جتمع المدني الدولي    ممثال من منظمات الم    140ن أكثر من    إقالت ممثلة التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي           -28

وقد حددوا تسع أولويات، ثالث منها تتعلق       .   للتحضير لالجتماع الحالي   2008أيار  / مايو 18 و 17 يومياجتمعت في بون    
ونظـرا للتهديـد   .  بمقترحات كانت حلوال زائفة لألزمة التي أثارتها حالة الطوارئ العالمية الحالية في مجال الغذاء والجوع           

و المنظمـات إلـى     ع، تـد  وقود الزراعي على التنوع البيولوجي واألهداف ذات الصلة       اإلنتاج الصناعي لل  شكله أزمة   تي  ذال
هنـاك  و.   األشجار المعدلة وراثيا، التي تلوث الغابات وغيرها من النظم اإليكولوجيـة المتوطنـة             فرض حظر فوري على   

وتتعلق .  لكربون وحظر تخصيب المحيطات    أيضا إلى فرض حظر على منح أرصدة الكربون لمحاوالت احتباس ا           ضرورة
الحقـوق  تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي علـى أسـاس   وهي : األولويات الست األخرى بمجاالت يمكن إيجاد حلول حقيقية لها 

لوجيـة؛  هاء القرصـنة البيو  إنو؛  وب األصلية؛ وتعزيز حقوق المزارعين    المكرسة في إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشع       
 لحماية المناطق البحرية فـي موائـل        ة فوري وتدابيرالمحمية؛  المناطق  خفض ضياع التنوع البيولوجي في      غابات؛ و وحفظ ال 

  .المياه المفتوحة في المحيطات وقاع البحار العميقة
 إن قطاع األعمال حيوي لجلب االستثمارات والتكنولوجيات والخـدمات،          (ICC)قالت ممثلة غرفة التجارة الدولية        -29
، اقتناعا منه بعدم وجـود بـديل لزيـادة          عمالمجتمع األ ن  إوقالت  .  لمشمولة باالتفاقية هيل إحراز التقدم بشأن القضايا ا     لتس
ونظرا لخبرتها في هذا المجال، فإن غرفة التجارة الدولية تتطلع          .  ت المحاصيل، يرى إمكانية لتحقيق ذلك بشكل مستدام       الغ

وتؤيد الغرفة الدولية أيضا النهوج التي تركز على قطاعات محددة في مجـال الحـصول                . إلى التعاون في القيام بهذا الجهد     
  .وتقاسم المنافع

 الشكر إلى الجهات التـي قـدمت   (IIFB)وجهت ممثلة المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي         -30
ت أيضا الدول التي صوتت لصالح اعتمـاد إعـالن          وشكر.  منحا لمنظمتها، وخصوصا حكومات ألمانيا والنرويج والسويد      

األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وقالت إن تنفيذ المقررات في إطار االتفاقية يجب أن يكون متمشيا مع الحقـوق              
ع البيولـوجي  ودعت إلى مزيد من التعاون بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ بين اتفاقية التنو .  المكرسة في ذلك اإلعالن   

ـ  وقالت إن الشعوب األصلية     .  واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ       االعتراف بأقاليمهـا البيولوجيـة   طالبـت ب
وعالوة على ذلك، فإن أي نظام دولي مقترح للحصول وتقاسم المنافع يجب أن يفـي               .  الثقافية والمناطق المجتمعية المحمية   

وقالت إن برنامج الفريـق العامـل المعنـي    .  دة في إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةبالمعايير الدنيا المحد 
.  واألحكام المتصلة بها في االتفاقية هو أمر أساسي للنجاح في تنفيذ االتفاقية ويعتبر حيويا للـشعوب األصـلية                 ) ي(8بالمادة  

ـ رصر المقترحة ألولويات إطـار الب     عناغير أن المنتدى الدولي يشعر بالقلق العميق ألن ال         المتعلقـة  ) 2014-2010(امج  ن
باستخدام موارد مرفق البيئة العالمية من أجل التنوع البيولوجي، قد وضعت بدون أي مشاركة تذكر مـن جانـب الـشعوب             

تنـوع  وحثت األطراف على أن تضمن حقوق الشعوب األصلية في االشتراك في األنـشطة المتعلقـة بحمايـة ال                 .  األصلية
.  البيولوجي للغابات، والتنوع البيولوجي الزراعي، والتنوع البحري والساحلي، والتنوع البيولوجي الجزري وللمياه الداخليـة             

، تمشيا مـع  2010التفاقية وهدف التنوع البيولوجي لعام لويعلق المنتدى الدولي أهمية خاصة على تنفيذ الخطة االستراتيجية        
ولما كانت الشعوب األصلية قد وضعت أولويات االتصال والتثقيف والتوعية العامـة            .   األصلية تأمين حقوق ورفاه الشعوب   

(CEPA)   ن جميع أنشطة إ في برنامج عملها، فCEPA   يجب أن تعكس الدور المركزي للشعوب األصلية في حفـظ التنـوع 
  .البيولوجي واستخدامه المستدام
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ارعين والشعوب األصلية وصيادي األسماك والرعاة هم حمـاة للتنـوع   ن صغار المزإ‘ فيا كمبسينا ‘قال ممثل من      -31
وقال إن أزمة الغذاء الحالية نتجت عن سياسات غير منـصفة وعـن     .  البيولوجي، ويملكون المعارف الحيوية لبقاء البشرية     

في من األغذية لتغذيـة  وقال إن صغار المزارعين لديهم القدرة على إنتاج ما يك     .  خصخصة الموارد وتطوير الوقود الحيوي    
ويجـب ضـمان    .  العالم، مع حماية التنوع البيولوجي وتطوير األنواع القادرة على التكيف مع تغير المناخ في نفس الوقت               

 عتمـد  أن ي  الحاليالحق الجماعي للمزارعين في استعمال التنوع البيولوجي والبذور واألرض والمياه، ويجب على المؤتمر              
وقال إن أنواع المحاصيل المعدلة وراثيا وأنواع الوقود الحيوي الصناعي          .  لجعل هذا الحق حقيقة واقعة    اإلجراءات المالئمة   

 ينبغـي أن   األطـراف مـؤتمر  حاسم لمعالجة أزمة الغـذاء وأن  وأضاف أن السيادة الغذائية أمر .  يجب أن تكون محظورة   
  .يعترف بها على هذا النحو

كلمة عن  من المجموعة النسائية    ، أدلت ممثلة    2008أيار  / مايو 23تماع، المنعقدة في    في الجلسة العامة الثانية لالج      -32
.  عاية حول العالم ممن ليس لهن صـوت  بالنيابة عن النساء العامالت في مجال الر    متحدثةدور المرأة في التنوع البيولوجي،      

الكائنات مثلها مثل   ،   مرفوضة الثقافيةقرصنة  الن القرصنة البيولوجية و   إوتساءلت عن الحكمة في خصخصة الطبيعة، وقالت        
الفقر والجوع بين النـساء والبنـات، يمكـن         وأشارت إلى أن    .  المعدلة جينيا، والوقود الزراعي الصناعي، والطاقة النووية      

قالت إن إنجازات المـرأة داخـل       و.  بدون قيود الحصول على البذور    و،  خفضه بمنحها حقوق حيازة األراضي والممتلكات     
األهداف االستراتيجية المنـصوص  ، والمرأة لقضاء على جميع أشكال التمييز ضدلاتفاقية األمم المتحدة    ألمم المتحدة تتضمن  ا

إلزالـة  األهداف اإلنمائية لأللفيـة   ، والهدف من  ه، وخصوصا ما يتعلق منها بالمرأة والبيئة      برنامج عمل و عليها إعالن بيجين  
خطـة عمـل   وأعربت عـن تأييـدها ل  .  2015حل التعليم األولي والثانوي بحلول سنة الفوارق بين الجنسين في جميع مرا     

، ونظرا لمالحظتها بقلق عميق نقص الخبراء المستقلين في عمليـات   التنوع البيولوجيإطار اتفاقيةللمساواة بين الجنسين في     
 تعميم المساواة بين الجنسين وبناء القـدرات        نها تتطلع إلى إشراك عدد كاف من هؤالء الخبراء في تدريبات          إاالتفاقية، قالت   

ن األولويات يجب ان تركز على تحقيق االقتصاد المستدام، استنادا إلى القيم واالحترام والتنوع              إوختاما، قالت   .  المتصلة بها 
  .والكرامة والهوية الثقافية وفوق كل شيء، على الحياة

   المكتبانتخاب أعضاء  1-2
  انتخاب الرئيس

 19فتتاحية لالجتماع، المنعقدة في      من النظام الداخلي، انتخب مؤتمر األطراف في الجلسة العامة اال          21 للمادة   وفقا  -33
الطبيعة والـسالمة النوويـة فـي       حفظ   و ئة، الوزير االتحادي للبي   غابرييل، انتخب بالتصفيق السيد سغمار      2008أيار  /مايو

  .ألمانيا، رئيسا الجتماعه التاسع
  المكتب اآلخرين بخالف الرئيسانتخاب أعضاء 

 ،(UNEP/CBD/COP/8/31  لمؤتمر األطراف الثامنالجتماعا انتخب ، من النظام الداخلي   24 و   21تين  فقا للماد و  -34
  :في اجتماعه التاسع للعمل كنواب لرئيس مؤتمر األطراف الممثلين التالية أسماؤهم أو أعاد انتخاب  )25الفقرة 

  ) البهاماجزر (ستيوارت السيد ديون
  )بوتان(ب ودر نيالسيد كارما

  )كندا(السيد روبرت ماكلين 
  )الكاميرون(السيدة ماري فوسي مبانتنكو 

  )شيلي(السيد فرناندو بيريز 
  )كرواتيا(السيدة أندريا ستيفان 
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  )نيجيريا(دو يوالسيد أوزيتادينما أن

  )أسبانيا(السيد خوزيه لويس هرانز سايز 
  )أوكرانيا (السيد فالديمير دوماشلنتس

  )اليمن (عليةالسيد عبد الحكيم 
مقـررا  ) الكـاميرون (أن تعمل السيدة ماري فوسي مبـانتنكو        قرر مؤتمر األطراف    حسبما وافق عليه المكتب،     و  -35

  .لالجتماع
  انتخاب أعضاء المكتب

عمل كأعضاء فـي المكتـب       لل ة أسماؤهم انتخب مؤتمر األطراف الممثلين التالي     من النظام الداخلي،     21وفقا للمادة     -36
  : العاشروتنتهي في تاريخ اختتام اجتماعه  االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافمن تاريخ اختتاملمدة تبدأ 

  )كمبوديا(السيد صومالي تشان 
  )جزر كوك(اآلنسة تانيا تيماتا 

  )هايتي(السيد جوزيف رونالد توسان 
  )مالوي(سياني . هالسيد جيمس 

  )*لمكسيكا(السيد داماسو لونا 
  )صربيا(اآلنسة سنازانا بروكيتش 

  )السودان(د الباقي مختار على بالسيد ع
  )السويد(اآلنسة أسا نورمان 

  )سويسرا(السيد روبرت المب 
  )أوكرانيا(السيد فالديمير دوماشلنتس 

العامـل   المتعلقـة بمـؤتمر األطـراف        مسائل كبديل بالنسبة لل   )كولومبيا( السيد ريكاردو تورس     لعلى أن يح  *  
  . قرطاجنة للسالمة األحيائيةكاجتماع لألطراف في بروتوكول

  انتخاب أعضاء مكتب الهيئات الفرعية واالجتماعات األخرى
، انتخب مـؤتمر األطـراف الـسيد سبنـسر     2008أيار  / مايو 30ة لالجتماع، المنعقدة في     الثفي الجلسة العامة الث     -37

  عـشر  رابع ال  الجتماعها (SBSTTA)رعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      رئيسا للهيئة الف  ) غرينادا(الينوس توماس   
  .ية السيد توماس ستمتد حتى االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافوال على أن وتم التأكيد

  إقرار جدول األعمال    3- 1البند 
مؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع     ، اعتمد 2008أيار / مايو19في الجلسة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في       -38

  :(UNEP/CBD/COP/9/1)البيولوجي جدول األعمال أدناه على أساس جدول األعمال المؤقت 
  شؤون تنظيمية  :أوال

  .افتتاح االجتماع  1-1
  .انتخاب أعضاء المكتب  1-2
  .إقرار جدول األعمال  1-3
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  .تنظيم العمل  1-4
  .جتماع التاسع لمؤتمر األطرافتقرير عن أوراق تفويض الممثلين إلى اال  1-5
  .قضايا معلقة  1-6
  .موعد ومكان انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  1-7

  النظر في التقارير  :ثانيا
  .التحضيرية تقارير االجتماعات المعقودة فيما بين الدورات واالجتماعات اإلقليمية  2-1
  .تقرير مرفق البيئة العالمية  2-2
  .التنفيذي عن إدارة االتفاقية وعن ميزانية الصندوق اإلستئماني لالتفاقيةتقرير األمين   2-3
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 تنظيم العمل    4- 1البند 

 اعتمد مؤتمر األطـراف تنظـيم عمـل         ،2008أيار  / مايو 19في الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في          -39
اس االقتراحات المتضمنة في المرفق الثـاني بالـشروحات المنقحـة علـى جـدول األعمـال المؤقـت                االجتماع على أس  

(UNEP/CBD/COP/9/1/Add.1/Rev.1).  
  :شأ مؤتمر األطراف فريقين عاملينأنوفي الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، وبناء عليه،   -40

 1-3للنظر في بنود جدول األعمـال       ) نوب أفريقيا ج (ش برئاسة اآلنسة ماريا مبنجا    الفريق العامل األول    )أ(
األنـواع   (3-3؛ و )االستراتيجية العالمية لحفظ النبـات  (2-3؛ و )التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك الوقود الحيوي  (

ـ   (6-3؛ و )التدابير الحافزة (5-3؛ و )التنوع البيولوجي للغابات (4-3؛ و   )الغريبة الغازية  ؛ )يكولـوجي ام اإلـنهـج النظ
التنوع البيولـوجي لألراضـي      (6-4؛ و   )غير المناخ تالتنوع البيولوجي و   (5-4؛ و   )الرصد والتقييم والمؤشرات   (4-4 و

التنـوع البيولـوجي    (9-4و ؛ )التنوع البيولوجي للمياه الداخلية (8-4و ؛ )المناطق المحمية (7-4؛ و  )الجافة وشبه الرطبة  
  ؛ )المبادرة العالمية للتصنيف (11-4؛ و )التنوع البيولوجي الجزري (10-4 ؛ و)للمناطق البحرية والساحلية

 7-3 للنظر في بنود جدول األعمـال     ) تايلند( برئاسة اآلنسة شاويوان هوتاشررن      والفريق العامل الثاني    )ب(
اإلنمائيـة لأللفيـة ذات    واألهـداف  2010التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام   (

واألحكـام  ) ي(8المـادة   (2-4؛ و  )الحصول وتقاسـم المنـافع     (1-4؛ و   )الموارد المالية واآللية المالية    (8-3؛ و   )الصلة
التعـاون مـع    (13-4؛ و )المسؤولية والجبر التعويضي (12-4؛ و )نقل التكنولوجيا والتعاون فيها (3-4؛ و   )المتصلة بها 

 15-4؛ و   )عمليـات االتفاقيـة    (14-4؛ و   )وإشراك أصحاب المصلحة  األخرى  ات الدولية والمبادرات    االتفاقيات والمنظم 
االتـصال والتثقيـف     (17-4؛ و   )آللية الماليـة  لإرشاد   (16-4؛ و   )التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات      (

  .)والتوعية العامة
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  . الفريق العامل الثانيينبغي أن ينظر فيه) التقييم والمؤشراتالرصد و (4-4 البند ذلك على أنتقرر بعد و  -41
في الفريق العامل الثاني سيتقصر على إجـراء        ) الحصول وتقاسم النافع   (1-4 واتفق أيضا على أن النظر في البند        -42

لقيام بمزيد مـن    ويتولى فريق استشاري غير رسمي بعد ذلك مسؤولية ا        . مناقشة عامة عن المسائل الرئيسية لهذا الموضوع      
األعمال حول هذا الموضوع تحت رئاسة الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص للحصول وتقاسم المنـافع، ويقـوم       

  .الفريق االستشاري برفع تقريره مباشرة إلى الجلسة العامة
ـ ، استمع مؤتمر 2008أيار / مايو23في الجلسة العامة الثانية لالجتماع، المنعقدة في         -43  ارير مؤقتـة األطراف إلى تق

  . ومن رئيس لجنة الميزانيةعن سير العمل من رئيستي الفريقين العاملين األول والثاني
بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسـطى      (أدلى ببيانات حول الموضوع ممثلو بوليفيا، الصين، جاميكا، االتحاد الروسي             -44

  .، والسنغال) وتركمانستانوطاجيكستان والشرقية، وكذلك أرمينيا، وجورجيا، وقرغيزستان
أرمينيا، وجورجيا وقرغيزستان    وكذلك ،بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية     (التحاد الروسي   اأعرب ممثل     -45

مشاريع المقـررات الـصادرة عـن        تعليقات األطراف في     جميععن القلق حول عدم تضمين      ) وتركمانستانوطاجيكستان  
ن كل النصوص اإلضافية المقدمة إلى األمانة ينبغي أن تضاف إلى مشاريع المقررات التي تخرج               إوقال   . ني العامل ينالفريق

  .عن اجتماعات األفرقة غير الرسمية
يشعر بالقلق تجـاه انتـشار   فإن وفده العاملين،   للتقدم المحرز في الفريقين  ه بالرغم من ارتياح   هنإلصين  اقال ممثل     -46

فرقة االستشارية غير الرسمية، والتي لم يشترك فيها إال المندوبين الذين يجيدون اللغة اإلنجليزيـة نظـرا   أفرقة االتصال واأل  
المناقشات في الفريقين العاملين إلـى العمـل الـسابق، مثـل          ينبغي أن تستند     عالوة على ذلك،  و.  لعدم تقديم ترجمة شفهية   

، لتجنب إصدار عدد كبير من الوثائق المطولـة، والتـي لـن        لتكنولوجيةة العلمية والتقنية وا   توصيات الهيئة الفرعية للمشور   
ضمن أيضا االتساق فـي الـنهج       تإلى العمل السابق س   المستندة  وأضاف أن المداوالت    . يؤدي النظر فيها إال إلى إعاقة التقدم      

تا الفريقين العـاملين  رئيساألفرقة التي أنشأتها ن االختالف بين بعض النصوص التي خرجت من مشاورات         إوقال    .المطبق
المقررات وينبغي أن تعكس مشاريع       .، هو أمر مؤسف   توصيات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      ومن  
  .مختاروليس آراء عدد قليل األطراف جميع آراء 

تحدثين ال يجيدون اللغة اإلنجليزيـة      وافق ممثل بوليفيا على أن انتشار األفرقة غير الرسمية يمثل مشكلة بالنسبة لم              -47
وبالمثل، فإن كثـرة الوثـائق      . وأيضا بالنسبة للوفود الصغيرة التي قد ال تتمكن من حضور اجتماعات تعقد في نفس الوقت              

  .األساسية يؤدي إلى إبطاء التقدم
 أكبـر علـى المـشاورات    اقترح ممثل السنغال أن األطراف ينبغي أن تتبع مثال االتحاد األوروبي وتضع تركيزا            -48

مزيـد  تسهيل مثل هذه العملية، ينبغي تخـصيص  لو .  والجلسة العامةالفريقين العامليناإلقليمية من أجل اإلسراع في أعمال    
علـى مـستوى     اتترجمب ،باللغة اإلنجليزية   اإلقليمية التي ال تتحدث    مع تزويد المجموعات  وقت للمشاورات اإلقليمية،    من ال 
  .سيتم النظر فيهاتي  للوثائق العالي

الفريق اآلخر عندما ينتقـل     كل فريق عامل    احتياجات الوفود الصغيرة، ينبغي أن يبلغ       لتلبية  نه  إقال ممثل جاميكا،      -49
  .احضر االجتماعات األكثر أهمية لبلدهت أن واحدعضو  من جدول األعمال، حتى يمكن للوفود التي تتكون من آخربند إلى 
وبينما تعكـس نوعيـة    . جميع األطرافإلرضاء اهتمامات    قصارى جهدها ت  بذلنة  ماألفيذي أن ا  شرح األمين التن    -50

ترجمات الوثائق المتضمنة في التقرير النهـائي  ها، فإن  تحت تأثير  الزمنية التي أنتجت     ضغوطالأحيانا   العمل   وثائق اتترجم
المالية الشديدة، فإن األمانة ليـست فـي وضـع         وبسبب الضغوط    . المعتمد من مؤتمر األطراف هي على أعلى المستويات       
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ن الغـرض  إوقال . يسمح لها بتقديم خدمات الترجمة الشفهية الجتماعات أفرقة االتصال أو األفرقة االستشارية غير الرسمية             
ن التقـدم   من هذه الجلسة العامة بالذات هو إعالم الوفود التي ربما لم تتمكن من االشتراك في جميع األفرقة غير الرسمية ع                   

وقال إن عددا كبيرا من الوثائق جرى إعداده بناء على طلب صـريح مـن           .المحرز وإعطائها فرصة اإلعراب عن آرائها     
وبالرغم من أن عدد البنـود علـى جـدول          .  األطراف لمقررات المعتمدة من جانب االجتماع السابق لمؤتمر      األطراف في ا  

وعليـه، فـإن تقـسيم    . د المتبقية لم يتيسر االنتهاء منه في الجلسة العامة فقط    األعمال قد خفض، فإن العمل الناشئ عن البنو       
الختالف اآلراء بين األطراف، فلن نـتمكن  وعالوة على ذلك، نظرا  . عبء العمل بين الفريقين العاملين كان أمرا ال بد منه     

غير أن أيا من هذه األفرقة ليس له سـلطة   . من تفادي تأخيرات طويلة إال إذا نوقشت القضايا مثار الخالف في أفرقة أصغر       
وجميع األطراف مدعوة إلى انتهاز هـذه الفرصـة للمـشاركة فـي          .  صنع القرار ويعود القرار النهائي إلى الجلسة العامة       

  .العملية
والتقنيـة   أنه، بينما تدعو الضرورة بالتأكيد إلى التفكير في توصيات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية               أضاف الرئيس   -51

والتكنولوجية وغير ذلك من األعمال السابقة، فال يمكن لمؤتمر األطراف أن يغفل المناقشات الجارية في محافل أخرى حول                  
ويتمثل التحدي في استعمال األفكار الصادرة عن مثـل        .  قضايا ناشئة مثل التنوع الزراعي، والوقود الزراعي وتغير المناخ        

  .شأن نتائج الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةهذه المحافل إلرشاد العمل ب
  ل الفريقين العاملين أثناء الدورةعم
ــل األول    -52 ــق العام ــد الفري ــسة22عق ــن  جل ــى 19، م ــايو30 إل ــار / م ــره  . 2008أي ــد تقري واعتم

(UNEP/CBD/COP/9/WG.1/L.1)        عقد الفريق العامل   و  .2008ر  أيا/ مايو 30 في جلسته الثانية والعشرين، المنعقدة في
 فـي جلـسته   (UNEP/CBD/COP/9/WG.2/L.1)واعتمد تقريـره   . 2008أيار / مايو30 إلى 19، من    جلسة 16الثاني  

  .2008أيار / مايو30السادسة عشرة، المنعقدة في 
 ينف إلـى تقريـر    ، استمع مـؤتمر األطـرا     2008أيار  / مايو 23في الجلسة العامة الثانية لالجتماع، المنعقدة في          -53

  . من رئيستي الفريقين العاملين األول والثانيين مؤقتينمرحلي
 إلى مؤتمر األطراف (UNEP/CDB/COP/9/L.1/Add.1 and Add.2) قدم التقريران الختاميان للفريقين العاملين  -54

 تحت بنـود جـدول      لتقرير الحالي  وتم إدراجهما في ا    ،2008أيار  / مايو 30في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في        
  .األعمال ذات الصلة

  الجزء الرفيع المستوى
 30 إلـى    28في المركز العالمي للمؤتمرات في مدينـة بـون، مـن             رفيع المستوى لالجتماع  وزاري  عقد جزء     -55
. ويـة فـي ألمانيـا     والـسالمة النو  الوزير االتحادي للبيئة، وحفظ الطبيعة      ،  غابرييل السيد سغمار    هورأس. 2008أيار  /مايو

 على مستوى 37 منها ممثال على المستوى الوزاري، و 80 بلدا، وكان   157واشترك في الجزء رفيع المستوى ما مجموعه        
 وممثلو المجتمعـات    ، وبرلمانيون ،وشارك في االجتماع أيضا ممثلو منظمات حكومية دولية         .نائب الوزير أو وزير الدولة    

  . ومنظمات غير حكومية ومجتمعات أصلية ومحلية،شباب وال، ودوائر األعمال،المحلية
 والـسيد سـرغيان     ؛الجزء الرفيع المستوى السيدة أنغال ميركيل، المستشارة االتحادية أللمانيـا         افتتاح  حفل  حضر    -56

و، رئيس   والسيد خوزيه مانويل باروس    ؛ والسيد ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا      ؛كريم، رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة     
 والسيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي      ؛يم ستاينر، المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة       ك والسيد أ  ؛المفوضية األوروبية 
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ون، أمـين  م - وألقى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة رسالة ترحيب من السيد بان كي   .التفاقية التنوع البيولوجي  
  . المتحدةعام األمم

 االنتباه إلى الحاجة إلى تعبئة الموارد المالية من أجـل           متها االفتتاحية، استرعت المستشارة االتحادية ميركيل     في كل   -57
واسترعت االنتباه إلى مبادرة شبكة الحيـاة كمنـارة أمـل          . تنفيذ االتفاقية في البلدان التي تفتقر إلى القدرات المالية الالزمة         

ومـن جانبهـا،    .  المالية للقيـام بـذلك  وسائلرغب في أن يكون لديها مناطق محمية معينة ولكنها تفتقر إلى ال     للبلدان التي ت  
 مليون يورو سنويا فـي   500 وستسعى إلى وسائل لتوفير      2012-2009 مليون يورو في الفترة      500التزمت ألمانيا بتقديم    

عهدات مماثلة وأعربت عـن أملهـا بـأن يـتم االتفـاق علـى       مات التي قدمت ت البلدان والمنظ وشكرت   . السنوات الالحقة 
  .استراتيجية دائمة لتمويل التنوع البيولوجي، بحلول نهاية االجتماع

 28بالتالزم مع الجزء الرفيع المستوى، عقدت جلسة عامة رفيعة المستوى لالجتماع في فندق ماريتيم بـون فـي                     -58
  .لي على سرد لمداوالت تلك الجلسةالحاويحتوي المرفق الثاني بالتقرير . أيار/مايو
 وخـصوصا   ،في نهاية الجزء الرفيع المستوى، أعرب رئيس مؤتمر األطراف عن تقـديره لجميـع المـشتركين                 -59

الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين الذين وافقوا على المساعدة في حل القضايا المعلقة على جدول أعمال االجتماع التاسع                  
ن رئاسة ألمانيـا لالجتمـاع      إوقال   . 2010 وذكّر المشتركين بأنه لم يتبق سوى سنتين لبلوغ هدف عام            .لمؤتمر األطراف 

وسوف يعزز التعاون بين   . ستركز تركيزا خاصا خالل هاتين السنتين على عدد من القضايا الضرورية لتعزيز فاعلية العمل             
ن أجل جعل االتفاقية اتفاقية عالمية بحق لـصالح الحيـاة فـي    األطراف في االتفاقية وسيتم إقناع غير األطراف باالنضمام م  

 علـى االنتهـاء   اسة األلمانيةالتابع للرئ"ول أعمال بون للتنوع البيولوجيجد"وسوف يركز  . جميع البلدان على وجه األرض    
ودعا الـوزراء   . افمن وضع النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع حتى يمكن اعتماده في االجتماع العاشر لمؤتمر األطر              

من جميع مناطق العالم أن يشكلوا مجموعة رفيعة المستوى من أصدقاء الرئيس إلسداء التوجيـه الـسياسي حـول عمليـة                
وسوف تركز الرئاسة األلمانية أيضا علـى        . عند االقتضاء االتفاقية مع التركيز بوجه خاص على الحصول وتقاسم المنافع،          

محمية، الذي سينظر فيه من جديد في االجتماع العاشر لمؤتمر األطـراف، وتـولي اهتمامـا        برنامج العمل بشأن المناطق ال    
تستمر الجهـود   وسوف    .خاصا لتعزيز التعاون بين االتفاقية ومرفق البيئة العالمية وغير ذلك من مؤسسات وآليات التمويل             

العمل تحت رئاسة بافان سوكديف حول اقتصاديات        جديدة وإبتكارية على جميع المستويات، باإلضافة إلى         إلنشاء آلية تمويل  
النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، والذي يهدف إلى السماح بعقد مقارنة بين تكلفة العمل وتكلفة التقاعص عـن العمـل                   

طـراف   االجتماع العاشر لمؤتمر األقبلوسوف يتاح تقرير شامل عن نتائج دراسة السيد سوكديف       .بشأن التنوع البيولوجي  
  .في االتفاقية

في كلمته الختامية، هنأ األمين التنفيذي الرئيس على قيادته المرموقة والتي أنـشأت سـابقة الجتماعـات مـؤتمر                     -60
 وشكر الوزراء الحاضرين الذين أظهروا التزامهم بتحقيق األهـداف           .األطراف واجتماعات المنظمات الشقيقة في المستقبل     

وشكر أيضا الوزراء الذين وافقوا على االنضمام إلى المشاركة         . لتنمية المستدامة بشأن ا العالمي  الموضوعة في مؤتمر القمة     
 ولكي يصبح ميثاق بون للتنـوع البيولـوجي    .في العمل مع الرئيس والقيام بدور في النهوض بميثاق بون للتنوع البيولوجي     

وشكر أيضا مرفـق البيئـة العالميـة        . زام من الجميع  من أجل الحياة على كوكب األرض حقيقة واقعة، فسوف يتطلب االلت          
لتنوع البيولوجي على توقيع اتفاقات عمـال       لدولية ل ة ا نظممالوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة و        

، أشـاد بـدعوة كـوبي       وفي الختام  .  الذي أعلنه األمين العام لألمم المتحدة      لتوحيد العمل بروح ونص برنامج األمم المتحدة      
 في أعقاب المبادرة التاريخيـة      ة الثماني بلدانللعمل من أجل التنوع البيولوجي، باعتبارها أول خطة عمل تعتمدها مجموعة ال           

، باإلضافة إلى الشراكة بين رئاستي االجتمـاعين التاسـع والعاشـر لمـؤتمر              2010لقمة هايليغندام ومبادرة بوتسدام لسنة      
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الـذي رأى النـور فـي     (Globale Naturallianz) التحالف العالمي من أجل الطبيعـة مشى مع روح األطراف، والتي تت
  .االجتماع الجاري في بون

 رئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف    قدم  ،  2008أيار  / مايو 30، المنعقدة في     لالجتماع في الجلسة العامة الثالثة     -61
  . المستوى، وترد هذه في المرفق الثالث من التقرير الحالياستنتاجاته الخاصة عن نتائج الجزء الرفيع

   تفويض الممثلين وثائقتقرير عن    5- 1البند 
  إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

ووفقـا  .  من جدول األعمال5-1 البند ،2008أيار / مايو19ت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في       بحث  -62
وتم حـث  . ود إلى االجتماع ويقدم تقريرا عنهافظام الداخلي، كان على المكتب أن يفحص وثائق تفويض الو       من الن  19للمادة  

 التفويض حتى اآلن على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه الساعة العاشرة من                  وثائقالوفود التي لم تقدم     
وفي هذا الصدد، تم التشديد علـى أن عـدم االمتثـال      .الداخلي من النظام  18، وفقا للمادة    2008أيار  / مايو 20صباح يوم   

  .ألحكام تلك المادة قد أثارها مراجعو الحسابات كمسألة يجب معالجتها
مـؤتمر  ) بوتـان (نيدروب  كارما  السيد  ، أبلغ   2008أيار  / مايو 23في الجلسة العامة الثانية لالجتماع، المنعقدة في          -63

حتـى   من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، فحص المكتب 19ووفقا للمادة .  سجل حضورهتعاقدا م اف طر 167األطراف أن   
ا وفـد  118 تفويض   وثائقووجد أن    .  في اتفاقية التنوع البيولوجي حضروا االجتماع       طرفا 135 ممثلي  تفويض وثائقاآلن  

ا امتثلت جزئيا فقط لهـذه األحكـام،   وفد 17 تفويض وثائقوأضاف أن    .  من النظام الداخلي   18تمتثل بالكامل ألحكام المادة     
وتمشيا مع العرف المتبع في الماضي، طلـب مـن   .  التفويضوثائقا آخر يحضرون االجتماع بدون أن يقدموا       وفد 32وأن  

 10:00 في موعد أقصاه الـساعة       صحيحة  تفويض وثائقإلى األمين التنفيذي     واقدميا أن   وفد 49الممثلين المعنيين وعددهم    
  .أيار حتى يتمكن المكتب من فحصها/ مايو29يوم  من صباح

 181 مؤتمر األطراف أن   نيدروبالسيد  ، أبلغ   2008أيار  / مايو 30الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في       في    -64
آخـر   من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف، فحص المكتب، في       19ووفقا للمادة    .  في االجتماع  طرفا متعاقدا سجل حضوره   

اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي حـضروا     فـي   متعاقدا طرفا 162  ممثلي تفويضوثائق،  2008أيار  / مايو 29اجتماع له في    
 وثـائق وأضـاف أن     .  من النظام الـداخلي    18 وفدا تمتثل بالكامل ألحكام المادة       149 تفويض   وثائقووجد أن    . االجتماع
  التفـويض وثـائق  وفدا آخر يحضرون االجتماع بدون أن يقدموا   19وأن   وفدا امتثلت جزئيا فقط لهذه األحكام،        13 تفويض

 وثائقطلب من ممثلي األطراف الذين لم يقدموا بعد         أوصى المكتب بأن ي   وتمشيا مع العرف المتبع في الماضي،        . حتى اآلن 
لتوقيع على إقرار يتعهـدون فيـه       اطلب إليهم   للنظام الداخلي، أن ي    تفويض ال تمتثل بالكامل      وثائقتفويضهم، أو الذين قدموا     

مالئم، إلى األمين التنفيذي في غضون ثالثين يومـا مـن اختتـام             ال وفي الشكل صلية  األنسخة  في ال ،  هم تفويض وثائقبتقديم  
 تـي قـدمت   اللألطـراف ح اسمالواقترح المكتب  . 2008حزيران /يونيو 29في موعد أقصاه  ،أو بعبارة أخرى االجتماع،  
  . بداية الجلسة الحاليةمع طرفا هذا اإلقرار 27 ما مجموعه ولم يقدم . الكامل في االجتماعك االشترااإلقرار ب

 لضمان السلطة الكاملة للمقـررات التـي        يعتبر أساسيا  من النظام الداخلي     18شدد الرئيس على أن االمتثال للمادة         -65
لـى  ع 18 مع المـادة  تماما بما يتمشى تفويضها وثائق التي لم تقدم بعدد فوالوجميع ، حث  لذلكو . يعتمدها مؤتمر األطراف  

ووفقا للعرف المتبع، تمت الموافقـة       . 2008حزيران  /يونيو 29 تفويضها بحلول    وثائقتلبية طلب المكتب بخصوص تقديم      
  .اإلقرار، ولكنها قدمت 18لمادة حكام الوفود التي لم تمتثل بعد أل لةالكاملمشاركة الالسماح بعلى 
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  قضايا معلقة  6- 1البند 
ولدى   . من جدول األعمال   6-1 البند   ،2008أيار  / مايو 19ت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في        بحث  -66

 مـن النظـام الـداخلي       40 من المادة    1ن القضية المعلقة الوحيدة أمام المؤتمر تتعلق بالفقرة         إتقديمه لهذا البند، قال الرئيس      
لت بين أقواس بسبب عدم التوافق بين األطراف بخصوص األغلبية الالزمـة            ظ القواعد المالية، التي      من 16 و   4والفقرتين  

وال يبدو حاليا أن مؤتمر األطراف في وضـع يـسمح باعتمـاد هـاتين المـادتين                . لصنع القرار بشأن المسائل الجوهرية    
ا في إطـار البنـد   ـثناء االجتماع الحالي، وخصوص ة أ ـ دعا الوفود إلى مواصلة المشاورات غير الرسمي       ،ولذلك. المعلقتين

وسيتم النظر في المسألة مرة أخرى فقط إذا بدا أن هناك توافقـا لـآلراء    .  من جدول األعمال بشأن عمليات االتفاقية 4-14
  .يسمح لمؤتمر األطراف باعتماد المادتين المعلقتين

  طرافموعد ومكان انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األ  7- 1البند 
ن حكومـة   إ، قال رئيس مـؤتمر األطـراف        2008أيار  / مايو 30الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في       في    -67

، استضافة االجتماع العاشر لمؤتمر األطـراف فـي مدينـة           2007كانون الثاني   /اليابان، بعد اإلعالن عن عزمها في يناير      
مين التنفيذي، اقترحت استضافة االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامـل          تشي، وبعد التشاور مع األ    ية أ مقاطعناغويا في   

 15 إلـى    11كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية واالجتماع العاشـر لمـؤتمر األطـراف مـن                 
ة عن مؤتمر األطراف،    نه، بالنياب إوقال   . ، على التوالي  2010تشرين األول   / أكتوبر 29 إلى   18من  وتشرين األول   /أكتوبر

  .كريم الهذا العرضتشي ومدينة ناغويا على ية أمقاطعيرغب في اإلعراب عن امتنانه العميق لحكومة اليابان و
االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، الوارد فـي       انعقاد  اعتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر بشأن موعد ومكان           -68

  .بالتقرير الحالياألول في المرفق المعتمد ويرد نص المقرر   .9/35المقرر ه بوصف، UNEP/CBD/COP/9/L.30الوثيقة 
هيكـو أوكـادا،    يشيتا، وزير البيئة في اليابان؛ والسيد كون      وبالسيد ايشيرو كام  على المنصة   رحب الرئيس بعد ذلك       -69

ممثـل  والسيد فوميو كاواغوتـشي،   ؛تشيية أمقاطعممثل لجنة الترويج لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في مدينة ناغويا ب  
تشي؛ والـسيد ماسـاكي كانـدا، حـاكم         ية أ مقاطعلجنة الترويج لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في مدينة ناغويا ب         أيضا ل 
  .را، عمدة مدينة ناغويااا ماتسوبسهييتشي؛ والسيد تاكية أمقاطع

هانيه الحارة لمؤتمر األطراف على نجـاح اجتماعـه         عن ت  ،شيتا، وزير البيئة في اليابان    وأعرب السيد ايشيرو كام     -70
 ه شرف عظـيم نإوقال  . التاسع وعن امتنانه العميق لحكومة ألمانيا وأمانة االتفاقية على مساهمتهما المخلصة في هذا النجاح          

  .ذا المسعىن تستضيف االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في مدينة ناغويا وشكر المشاركين على مساندتهم في هأ لليابان
 تحت رئاسته في اجتماع عقـده مـؤخرا         2010وقد نوقشت تدابير أخرى نحو بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام             -71

ـ            . وزراء البيئة لمجموعة البلدان الثمانية في مدينة كوبي        ن وأكدت مجموعة البلدان الثمانية مرة أخرى في النداء للعمـل م
تماع كوبي، أعادت التأكيد على تأييدها لألهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولـوجي             عن اج  أجل التنوع البيولوجي التي صدر    

 مع تنفيذ األنـشطة العـشرة   ،وحثت جميع البلدان على العمل معا للتشجيع على اتخاذ التدابير الضرورية تحقيقا لهذا الغرض  
انت تبذل قصارى جهدها لتحقيـق األهـداف الثالثـة      واليابان، التي ك  . المتضمنة في مبادرة بوتسدام بشأن التنوع البيولوجي      

فهي ستنفذ مـثال، مبـادرة      . ، ستبذل جهودا أخرى استجابة لهذا النداء من أجل العمل         1993لالتفاقية منذ قبولها لها في سنة       
 وعلـى نفـس المنـوال، تهـدف        . ساتوياما التي تهدف إلى تجميع المعارف وأفضل الممارسات بشأن اإلدارة المـستدامة           

استراتيجيتها وخطة عملها للتنوع البيولوجي التي نقحت مؤخرا، إلى تعزيز المنظور العـالمي والتـشجيع علـى إشـراك                   
وسوف يسر اليابان أن تشارك خبراتها بعد أن نقحت االسـتراتيجية وخطـة العمـل                . الحكومات المحلية والقطاع الخاص   
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ات التي جرت تحت مظلة االتفاقية، فإن اليابان ستـضيف أيـضا إلـى              واستجابة للمنافش  . الوطنية للتنوع البيولوجي مرتين   
ن قانونـا أساسـيا بـشأن التنـوع         إوقال في هذا السياق       .قوانينها القائمة بشأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام       

  .نينالبيولوجي قد اعتمد منذ يومين فقط في البرلمان الياباني لتوفير اإلطار األولي لهذه القوا
إن مدينة ناغويا، مكان انعقاد االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، هو واحدة من المدن الرئيسية الكبرى الثالث فـي              -72

وأعرب عن أمله الخالص في أن تـنجح        . ومع ذلك، فهي تتمتع ببيئة طبيعية غنية وتشارك بنشاط في جهود الحفظ            . اليابان
، التي ستكون سـنة تاريخيـة فـي مجـال التنـوع             2010لمؤتمر األطراف في سنة     اليابان في استضافة االجتماع التاسع      

  .وبالتعاون مع جميع المشتركين واألمانة ومساندتها، ستعمل اليابان بكل عزم لتحقيق هذه الغاية . البيولوجي
يرت ناغويا كمكـان  ن من دواعي الشرف العظيم بالنسبة له أن أخت      إ،  تشيية أ مقاطعالسيد ماساكي كاندا، حاكم     قال    -73

 ماليين نسمة مواصلون تطـوير صـناعاتها        7ويزيد عدد سكان المقاطعة عن       . النعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف    
وتتمتع مقاطعة أيتشي بتنوع بيولوجي غني من البحار والجبال واألنهار التي تبـذل كـل               . التحويلية وغيرها من الصناعات   

 2005وقد استضافت مقاطعة أيتـشي فـي         . داث التوازن بين التنمية االقتصادية وحفظ البيئة      الجهد للحفاظ عليها بهدف إح    
واسـتنادا إلـى    .  مليون نسمة22، والذي زاره ما يزيد على "حكمة الطبيعة " الذي كان موضوعه    " 2005اكسبو  " معرض  

  .2010ارة بجميع المشاركين في سنة خلفية هذه الخبرة وغيرها من الخبرات، تتطلع مقاطعة أيتشي إلى الترحيب بحر
، فـي مقاطعـة   "2005اكسبو " نه في الحفل الختامي لمعرض   إ،  را، عمدة مدينة ناغويا   اا ماتسوب سهييالسيد تاك قال    -74

ولهذا الغرض، كان قد شجع مواطني ناغويا على        . أيتشي، كان قد وعد بأن يسلم كوكب أرض يتسم بالجمال لألجيال القادمة           
 وعالوة على ذلك، وفي سعيه إلى النهوض بتخطيط المدن للتوفيق بـين             . ابير الودودة للبيئة وأن ردهم كان إيجابيا      إتباع التد 

 . اشياما وغابة غرب ناغويا   غغابة ناغويا هي  : العيش المشترك للبشر والطبيعة، فقد كان في نيته أن يشرف على إنشاء غابتين            
إلعالم المشتركين في االجتماع العاشر      وأن ذلك سيكون بمثابة المحرك       ،ع مواطنيها م" بثقافة للتعاون "ن ناغويا تتمتع    إوقال  

نه يتطلع كثيرا إلى الترحيب بالمشتركين في ناغويا فـي سـنة            إوقال   . لمؤتمر األطراف بالجهود البيئية الجارية في ناغويا      
2010.  

مـؤتمر  مـن  التقـدير  خـالص  ، اليابـاني  البيئة   حكومة اليابان، من خالل وزير    إلى   أن ينقل  يودنه  إقال الرئيس     -75
ستعمل مـا فـي   للمؤتمر ن رئاسة بلده إوقال  .  من اليابانتي جاءت في التوقيت المناسباألطراف على المبادرة السخية وال 

  .وسعها لضمان نجاح االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ناغويا

     النظر في التقارير -  ثانيا
  دة فيما نعقماعات الهيئات الفرعية المجتتقارير ا  1- 2البند 

  واالجتماعات اإلقليمية التحضيرية بين الدورات
ولـدى  .  من جدول األعمال1-2 البند ،2008أيار / مايو19ت الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في        بحث  -76

ي عشر والثالث عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة  النظر في هذا البند، كان أمام مؤتمر األطراف تقريرا االجتماعين الثان      
؛ وتقرير االجتماع الثـاني للفريـق العامـل       )UNEP/CBD/COP/9/3 و   UNEP/CBD/COP/9/2(والتقنية والتكنولوجية   

؛ وتقريرا االجتماعين الخامس والسادس     (UNEP/CBD/COP/9/4)المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية       
ــق  ــافع      للفري ــم المن ــصول وتقاس ــصص للح ــضوية المخ ــوح الع ــل المفت  UNEP/CBD/COP/9/5(العام

؛ وتقرير االجتماع الخامس للفريق العامل المخصص المفتوح العـضوية المنعقـد فيمـا بـين         )UNEP/CBD/COP/9/6 و
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ـ   (UNEP/CBD/COP/9/7)واألحكام المتصلة بها    ) ي(8الدورات المعني بتنفيذ المادة      اع الثـاني للفريـق     ؛ وتقرير االجتم
  .(UNEP/CBD/COP/9/8)العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية 

النظـر فـي    وسـيتم   . أحاط مؤتمر األطراف علما بتقارير االجتماعات المنعقدة بين الدورات للهيئـات الفرعيـة              -77
  .التوصيات الواردة في هذه التقارير في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة

ة ماليـة  عدبفـضل مـسا   2008أيار / مايو18 و 17 المنعقدة في التحضيرية  اإلقليمية  ستوزع تقارير االجتماعات      -78
فـي آراء   وسـينظر الفريقـان العـامالن األول والثـاني          . ستوزع كوثائق إعالمية لدى إتاحتها     سخية من حكومة أسبانيا،   

  .ة في إطار بنود جدول األعمال ذات الصلالمجموعات اإلقليمية
 عن التقدم المحرز في الفريق العامل المفتوح العضوية المخـصص للحـصول وتقاسـم               موجزلدى تقديم عرض      -79

، )كولومبيـا (والـسيد فرنانـدو كـازاز       ) كندا(أعرب السيد تيموثي هودجز     ،   منذ االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف     المنافع
تنانهما العميق لكل المساندة المقدمة إلى الفريق العامل فـي المهمـة            عن ام أوال  الرئيسان المتشاركان للفريق العامل، أعربا      

وبينما ال يمكن التقليل من أهمية الطريق الصعب مستقبال، فإن المشاركة المتزايدة من              . الموكلة إليه والتي تمثل تحديا كبيرا     
لتوصل إلى نتيجة تعود بالنفع علـى       جانب أصحاب المصلحة والمجتمعات األصلية والمحلية كانت مشجعة، وكذلك إمكانية ا          

وهناك عدة اقتراحات لضمان االنتهاء من مهمة الفريق العامل بشكل أفضل في             . كل من مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية     
الجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، وهذه االقتراحات ستقدم إلى األطراف للنظر فيهـا فـي الوقـت                اأقرب وقت ممكن قبل     

ففـي  . وقد تحقق تقدم محدود ولكنه مهم في االجتماعين الخامس والسادس للفريق العامـل     .  االجتماع الحالي  المناسب خالل 
االجتماع الخامس، على سبيل المثال، جرى بنجاح تضييق نطاق اآلراء التي طرحت في االجتماع الرابع، وتم التوصل إلـى        

وفـي    . لإلنصات ولتحدي الواحد منهما اآلخر بصورة موضوعية       مستوى جديد من التفاهم، وهذا ما أثبته استعداد األعضاء        
االجتماع السادس، أظهر أعضاء الفريق العامل مرة أخرى رغبة جدية في وضع أساس سـليم لمزيـد مـن المفاوضـات                     

  .وللدخول في عملية تنطوي على األخذ والعطاء
 وآراء  – وإن كانت صادقة     –ر إلى اختالفات واسعة     لنتائج الفعلية والمشجعة ليست كافية بالنظ     اومع ذلك، فإن هذه       -80

وبالنظر إلى السنتين القادمتين، فمن الواضح أن الفريق العامل في حاجة إلى التحرك بدوره مـن               . متعارضة ما زالت قائمة   
غات صـيا ‘، وإلى خيارات منظمة، والتفاوض بشأن الخيـارات فـي      ‘صياغة الخيارات الملموسة  ‘إلى  ‘ نطاق اآلراء ‘حالة  

وتحقيقا لهذا الهدف، فمـن الحيـوي وضـع    .  االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافبحلول، وأخيرا، توحيد هذا العمل     ‘تشغيلية
التقدم على  وينطوي االجتماع الحالي في بون أيضا على إمكانية إحراز           . خارطة طريق تصف المسار القادم ابتداء من بون       

وعالوة على ذلك، فإنه يقدم      . والجوهرية األساسية المرتبطة بالحصول وتقاسم المنافع     األقل بالنسبة لبعض القضايا السياسية      
  .فرصة فريدة ونهائية لتنقيح التعليمات بغية تسهيل عمل المفاوضين

بإيجاز، هناك فرصة صادقة للتوصل إلى اتفاق جدي بشأن الحصول وتقاسم المنافع في إطار االتفاقية بحلول سـنة                    -81
ل جهـود منـسقة علـى       ذنة األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشرط تخصيص موارد وافية لهذه العملية وب           ، وهي س  2010

 وذلـك لكـي   مساندة السياسيةوأخيرا، يجب عدم إغفال أهمية الطاقة وال   . المستوى المحلي لتنفيذ األحكام الحالية في االتفاقية      
  .2010ول سنة نتمكن من الوصول إلى النظام الدولي المرغوب فيه بحل

 التقريران المكتوبان لالجتماع الخامس والسادس للفريق العامل المفتوح العـضوية المخـصص للحـصول               مسيقد  -82
 مـن   1-4إلى الفريق العامل الثاني في إطار البند        ) UNEP/CBD/COP/9/6 و   UNEP/CBD/COP/9/5(وتقاسم المنافع   

 هذا الموضوع في ذلـك الوقـت مـن خـالل المتحـدثين باسـم            جدول األعمال، ومن األفضل اإلعراب عن اآلراء حول       
وفور االنتهاء من هذه المناقشة، سوف يتم إنشاء فريق استشاري غير رسـمي   وحسبما اتفق المكتب،     . المجموعات اإلقليمية 
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ة بإحالتـه   يأخذ في الحسبان اآلراء التي تم اإلعراب عنها، للتوصي        متفق عليه،   مفتوح العضوية لغرض إعداد مشروع مقرر       
المفتوح العضوية أعمال الفريـق االستـشاري   المخصص ن للفريق العامل   ان المتشارك ا الرئيس وسيترأس. إلى الجلسة العامة  

 رفـع  طُلب منهما بدء المشاورات غير الرسمية فورا و        دونظرا لضيق الوقت، فق    . ، حسب توصية من المكتب    غير الرسمي 
بنهاية األسبوع، وذلـك تحقيقـا      ) الحصول وتقاسم المنافع  ( من جدول األعمال     1-4د  في إطار البن  تقرير إلى الجلسة العامة     

سوف يواصال إحاطة الـرئيس  باإلضافة إلى ذلك، و . ألغراض الشفافية والمشاركة التامة في رسم مسار العمل في المستقبل      
  .ونة والحل الوسط نظرا ألهمية هذا البند والتي طُلب إلى األطراف أن تتحلى فيها بروح من المر،بانتظام بحالة المفاوضات

  تقرير مرفق البيئة العالمية  2- 2البند 
تقريـر مرفـق البيئـة    ، أعلن الرئيس أن    2008أيار  / مايو 19االفتتاحية لالجتماع، المنعقدة في     العامة  في الجلسة     -83

 مـن  16-4امل الثاني فـي البنـد   أثناء نظر الفريق الع   ،سيقدمه ممثل المرفق   (UNEP/CBD/COP/9/9) (GEF) العالمية
  . نفسهفي سياق البندعندئذ يناقش التقرير الذي س) إرشاد إلى اآللية المالية(جدول األعمال 

  تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية   3- 2البند 
  لالتفاقيةوعن ميزانية الصندوق اإلستئماني 

ولـدى  .  من جدول األعمال3-2 البند ،2008أيار / مايو19قدة في    الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع، المنع     بحثت  -84
 كان أمام مؤتمر األطراف تقرير من األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية وميزانية الصناديق اإلسـتئمانية                ،النظر في هذا البند   

التنفيـذي بـشأن الترتيبـات     مذكرة من األمين ، كوثائق إعالمية،وكان أمامه أيضا   . )UNEP/CBD/COP/9/10(لالتفاقية  
المؤقتة لتخصيص التمويل لتسهيل مـشاركة األطـراف فـي عمليـة االتفاقيـة وفـي بروتوكولهـا للـسالمة األحيائيـة                   

(UNEP/CBD/COP/9/INF/39)               ومذكرة من األمين التنفيذي عن حالة المساهمات في الـصناديق اإلسـتئمانية المختلفـة 
(UNEP/CBD/COP/9/INF/40).  

التي ساهمت في أنشطة االتصال المتعلقـة باالتفاقيـة   والحكومات اء الدول رؤساألمين التنفيذي عن تقديره ل  أعرب    -85
وشكر برنامج األمم المتحدة للبيئة، والمفوضـية   .  منذ االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف     هاوإلى السلطات البرازيلية على عمل    

وقـال إنـه بـدون هـذه      . انيا على مساندتها المالية وعلى إعارة موظفيناألوروبية وحكومات فرنسا وألمانيا وهولندا وأسب    
 لم يكن من المستطاع تنفيذ أعمال األمانة أو حضور ممثلي بعض البلدان النامية إلى االجتماعات التي تعقـد فـي                     ،المساعدة

  .إطار االتفاقية
ــه  -86 ــدى تقديم ــره ل ل ــةتقري ــن إدارة االتفاقي ــ و(UNEP/CBD/COP/9/10) ع ــين ذات ال وثيقتين اإلعالميت

إلى أن األمانة تعاني من ضغوط بالغة بسبب نقـص          األمين التنفيذي   أشار  ،  )40  و UNEP/CBD/COP/9/INF/39( الصلة
وناشد المؤتمر أن يوافق علـى زيـادة متواضـعة فـي            . الموارد، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة الدوالر األمريكي        

وأضـاف أن   . هـا ن إنجاز جميع األنشطة في خطة عمل      ئة بالقيمة الحقيقية، مما سيمكن األمانة م       في الما  0.6الميزانية بنسبة   
 أمـام االجتمـاع     وتعرض مـسودته  تقرير مراجع الحسابات الذي وعد به في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف قد صدر و             

(UNEP/CBD/COP/9/INF/48) .   تفاقية شهادة طيبة للغاية، ووعد بـإجراء       ن هذا التقرير أعطى اإلدارة المالية لال      إوقال
  .مراجعة إضافية للحسابات قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

واقترح، وفقا للعرف المتبع، إنشاء فريق اتـصال        . الف على تقييمه للموقف حول الميزانية     غشكر الرئيس السيد ج     -87
ـ تـرأس   ، الذي   )نيجيريا(ويدو  وزيتادانما أن رح أن يعمل السيد أ    واقت . مفتوح العضوية معنيا بالميزانية     فـي   ا مـشابه  افريق

  .لفريق في االجتماع التاسعا أيضا رأساالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، أن ي
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  .تقرير األمين التنفيذيعلما ب مؤتمر األطراف أحاط  -88

  قضايا مطلوب النظر فيها بتعمق    - ثالثا 
      التنوع البيولوجي الزراعي1- 3البند 

 . 2008أيـار  / مـايو 20 المنعقدة فـي  من جدول األعمال في جلسته الثانية، 1-3 الفريق العامل األول البند    بحث  -89
ي علـى التنـوع   حيـو  األمين التنفيذي بشأن تـأثير الوقـود ال   من أمام الفريق العامل مذكرة      كانولدى نظره في هذا البند،      

 في االجتمـاعين  على التوالي  ، المعتمدتين 13/1 و 12/7ن  ا التوصيت باإلضافة إلى ،  )UNEP/CBD/COP/9/26(البيولوجي  
ــة    ــة والتكنولوجي ــة والتقني ــشورة العلمي ــة للم ــة الفرعي ــث عــشر للهيئ ــاني عــشر والثال ــصفحة (الث ــن 5ال  م

UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2، و UNEP/CBD/COP/9/2، و UNEP/CBD/COP/9/3.(  
ـ  مؤتمر التقني الدولي    نتائج ال ) سويسرا(قدم السيد روبرت المب       -90 ألغذيـة  ليـة الحيوانيـة     وراثالموارد ال المعني ب

 .  المـؤتمر  ذلـك ، وذلك بالنيابة عن رئيس      2007أيلول  / سبتمبر 7 إلى   3والزراعة، الذي عقد في إنترالكن، سويسرا، من        
 42 و ن بلـدا  109ه وفـود    وقال إن النتيجة الرئيسية للمؤتمر، الذي نظمته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وحضرت            

 أولويـة   23 واعتمدت الخطة، التـي تـشتمل علـى           .ية الحيوانية وراث اعتماد خطة العمل العالمية للموارد ال      كانتمنظمة،  
ألغذية والزراعـة مـن   لية الحيوانية   وراثأن الحفاظ على تنوع الموارد ال     بستراتيجية، من خالل إعالن إنترالكن، الذي أقر        ا

اعتماد كل من خطـة العمـل       قد ساهم   و . تغلب على التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة باإلنتاج الزراعي       األمور الهامة لل  
  . من األهداف اإلنمائية لأللفية7 و1العالمية وإعالن إنترالكن بدرجة كبيرة في تحقيق الهدفين 

 وكرواتيـا  كوسـتاريكا، و، يل وكندا وكولومبياالديش والبرازأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين وأرمينيا وأستراليا وبنغ      -91
 وغانا وغواتيماال وغينيا وهايتي وإندونيسيا      ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية   ( وغابون   ،إثيوبياوإكوادور ومصر والسلفادور    

ـ  )أيضا بالنيابة عن المجموعة األفريقية    ( وليبيريا   ،وجمهورية إيران اإلسالمية واليابان     وموريـشيوس   الوي وماليزيـا  ، وم
 ،)بالنيابة عن المجموعـة العربيـة  ( وقطر   ،والمكسيك ونيبال ونيوزيلندا والنيجر والنرويج وعمان وباكستان وبيرو والفلبين        

 - وسري النكا وسويسرا وتيمـور ،)عضاءبالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األ( وسلوفينيا ،وجمهورية كوريا والسنغال 
 منظمة األغذية والزراعة لألمـم   أيضا ممثل كل منأدلى ببيان و .تنزانيا المتحدة وفانواتو وفنزويال    وتايلند وجمهورية    ليشتي

  .المتحدة والمنتدى الدائم لألمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب األصلية
 .جدول األعمـال من ته لهذا البند    استأنف الفريق العامل مناقش    ،2008أيار  / مايو 20 المنعقدة في في جلسته الثالثة،      -92
جمعية أصدقاء  ، و )CGIAR( الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية    عة المجتمع المدني، و   وجممأدلى ببيانات ممثلو    و

، والمنتدى الـدولي للـشعوب األصـلية    االتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين، والدولي‘ غرين بيس ‘مجلس  ، و األرض الدولية 
  .)IUCN( واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المعني بالتنوع البيولوجي،

صـدقاء  أل مفتوحة العـضوية  آلراء، وافق الفريق العامل على اقتراح قدمته الرئيسة إلنشاء مجموعة           لعقب تبادل     -93
وقالـت الرئيـسة إن الـسيد    . يحيو المسائل المعلقة بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك الوقود ال          معالجةالرئيس ل 

ووافق الفريق العامل أيضا على اقتراح قدمته الرئيسة إلنـشاء           . سيساعدها في هذه المهمة   ) غرينادا(سبنسر توماس   س  لينو
 المسائل المعلقة األخرى ذات الصلة بـالتنوع        معالجة ل ،)كندا( هندركسون    يترأسه السيد أولي   ،مفتوح العضوية فريق اتصال   

  .البيولوجي الزراعي
 قالت الرئيسة إنها ستعد نصا كي ينظر فيه الفريق العامل، وستأخذ في الحسبان اآلراء المعـرب           ،ةفي ختام المناقش    -94

  .عنها
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وعة مفتوحـة  مأن مجب، ذكّرت الرئيسة 2008أيار  / مايو 28 المنعقدة في في الجلسة السابعة عشرة للفريق العامل،         -95
سبنـسر  لينـوس   ي، وذلك برئاسة السيد     حيوبشأن الوقود ال   المسائل المعلقة    معالجةالعضوية من أصدقاء الرئيس قد أنشئت ل      

 المسائل المعلقة األخـرى ذات      معالجة قد أنشئ ل   ،)كندا( هندركسون   السيد أولي ، وأن فريق اتصال برئاسة      )غرينادا(توماس  
مـشروع المقـرر    وقد حقق الفريقان تقدما طيبا وساهمت نتائج اجتماعاتهما في إعداد            . الصلة بالتنوع البيولوجي الزراعي   
مجموعـة  لهذا الغـرض  ت بعض المسائل، أنشئت اعترضغير أنه نظرا للصعوبات التي . بشأن التنوع البيولوجي الزراعي  

مزيـد   وساهمت هذه المجموعة في ،)نيوزيلندا (س، برئاسة السيدة ميريديث ستوكديك صدقاء الرئي مفتوحة العضوية أل  أخرى  
الجتمـاع  من ا لجزء رفيع المستوى    إلى ا وعقدت مشاورات لهذا الغرض، بالعالقة       . تقدم نحو االتفاق على نص مقبول     ال من

، الوزير الفيدرالي للبيئة وحفظ الطبيعة والـسالمة النوويـة فـي    غابرييلغمار ؤتمر األطراف، شارك فيها السيد سالتاسع لم 
 فـي اجتماعـه   ف مؤتمر األطـرا ةثل رئيسو، ممنغتمر األطراف، والسفير ريموندو ماألمانيا، ورئيس االجتماع التاسع لمؤ   

وتم االتفاق على أن يمثل التقدم المحرز األساس إلعـداد نـص             .  في السويد  ةالثامن، والسيد اندرياس كارلغرن، وزير البيئ     
 28مـساء يـوم   المفتـوح العـضوية   وسيجتمع فريق االتصال  . محسن لمشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي الزراعي    

ينظـر  ل إلى اتفاق بشأن نص جديد لمشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي كي             وصتالفيه   ومن المأمول    ،2008أيار  /مايو
  . 2008أيار / مايو29ه الفريق العامل يوم في

قدمتـه الرئيـسة     الفريق العامل مشروع مقرر منقح       بحث،  2008أيار  / مايو 29المنعقدة في   في جلسته العشرين،      -96
  .أدلى ببيانات ممثلو نيبال والمملكة العربية السعودية وسويسراو  .وجي الزراعيبشأن التنوع البيول

 في اجتماعه الثامن، والسيد اندرياس كـارلغرن،        ف مؤتمر األطرا  ةو، ممثل رئيس  نغوُأعلن أن السفير ريموندو ما      -97
ي، يشارك فيهـا  حيولزراعي والوقود ال معني بالتنوع البيولوجي ا   مناقشة سييسران عقد جلسة لفريق      ، في السويد  ةوزير البيئ 

  .  والجماعة األوروبية ودولها األعضاء،ممثلو المجموعة األفريقية والبرازيل وكندا والصين
ت الرئيسة الفريق العامـل أن      أفاد،  2008أيار  / مايو 30 المنعقدة في في الجلسة الحادية والعشرين للفريق العامل،         -98

 جتمـاع  اال اويسر هذ ). التنوع البيولوجي الزراعي   (1-3البند  المتعلقة ب ة لدراسة المسائل    سابقل الليلة ا  اجتمعفريق مناقشة قد    
ـ          ف مؤتمر األطرا  ة، ممثل رئيس  ماغنوالسفير ريموندو     فـي   ة في اجتماعه الثامن، والسيد اندرياس كارلغرن، وزيـر البيئ

هذا االجتماع، فضال عن ممثلـو   في ،ودولها األعضاء والجماعة األوروبية ،وشارك ممثلو البرازيل وكندا والصين     . السويد
وشكرت الرئيسة جميع المشاركين فـي فريـق        . بالنيابة عن المجموعة األفريقية   وجميعهم  الوي وجنوب أفريقيا وزامبيا،     م

  .المناقشة
ممثـل  يـه   ، وانـضم إل    من الليل  ة متأخر ساعة حتى   اجتمع المذكور أعاله قد     ةأوضح ممثل كندا أن فريق المناقش       -99

 فصل المـسألتين الرئيـسيتين المتعلقتـين        وتقرر .  المسائل العديدة قيد النظر    بسبب تشابك  معقدة   اتالمناقشوكانت  . إثيوبيا
السفير وشكر ممثل كندا    .  الفريق العامل  وهما أمام  ، مقررين منفصلين  إعداد مشروعي من أجل   بالتنوع البيولوجي الزراعي    

ـ         فؤتمر األطرا  م ةو، ممثل رئيس  نغريموندو ما   فـي الـسويد،     ة في اجتماعه الثامن، والسيد اندرياس كارلغرن، وزير البيئ
 مجموعة أصدقاء الرئيس، التي ترأسها الـسيد لينـوس سبنـسر          وكذلكوجميع المشاركين اآلخرين،    اللذين يسرا االجتماع،    

  .هم القيمةمساهماتعلى ، )كندا(، وفريق االتصال، الذي ترأسه السيد أوليه هندركسون )غرينادا(توماس 
. المتحدثين الـسابقين  شكره إلى    في اجتماعه الثامن،     ف مؤتمر األطرا  ة، ممثل رئيس  ماغنو السفير ريموندو    أضاف  -100

االسـتعراض المتعمـق   (بشأن التنـوع البيولـوجي   منقح المقرر ال الفريق العامل، وهما مشروع إلىوقدم النصين الجديدين  
  .ي والتنوع البيولوجيحيوالوقود ال: بشأن التنوع البيولوجي الزراعيلمقرر اومشروع ) لبرنامج العمل
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قالـت  و.  جديدة فتح باب النقاش حول أي مسائل     و، وطلبت عدم    نغاشكرت الرئيسة ممثل كندا والسفير ريموندو م        -101
ها تأمل في الموافقـة عليهمـا   ة، وأضافت أنمربع النصين الجديدين المعروضين أمام الفريق العامل خاليين من األقواس ال          نإ

 جـدا   دقيقا اتوازناوضات مطولة وصعبة وهما يعكسان      ن عن مف  اونتج النص . ، إن وجدت  بدون الكثير من المناقشة اإلضافية    
  .الوفودمختلف بين اآلراء المختلفة التي أعربت عنها 

السـتعراض المتعمـق    ا(جي الزراعي   بشأن التنوع البيولو  قدمته الرئيسة    الفريق العامل مشروع مقرر منقح       بحث  -102
  . وهايتي وسويسرا ونيوزيلنداغابون وإثيوبياأدلى ببيانات ممثلو البرازيل وكندا  و.)لبرنامج العمل

  .ة حول بعض عناصر النصربعتم االتفاق على وضع أقواس م  -103
ع المقرر المنقح بـشأن التنـوع       مشروعلى إحالة    الفريق العامل    وافقفهم،  آلراء، وعلى أساس هذا ال    لعقب تبادل     -104

 مـشروع   بوصـفه إلى الجلسة العامـة     ، بصيغته المعدلة شفهيا،     )االستعراض المتعمق لبرنامج العمل   (البيولوجي الزراعي   
  .UNEP/CBD/COP/9/L.34المقرر 

ي والتنـوع   وحيالوقود ال : بشأن التنوع البيولوجي الزراعي   قدمته الرئيسة    الفريق العامل أيضا مشروع مقرر       بحث  -105
 وإندونيـسيا والكويـت وليبيريـا       غـابون أدلى ببيانات ممثلو بوليفيا والبرازيل وكندا وكوبا ومصر وغانـا و           و .البيولوجي

بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة ودولهـا      ( وسلوفينيا   ،والجماهيرية العربية الليبية والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية       
  .مبيا وسويسرا وزا،)األعضاء

 األرجنتين وكنـدا  ي ممثلبتأييد من  في اجتماعه الثامن،     ف مؤتمر األطرا  ةو، ممثل رئيس  نغ السفير ريموندو ما   ناشد  -106
علـى  جديدة   أي تعديالت    ناشد المشاركين أال يقدموا    ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     ( وسلوفينيا   ،وليبيريا

  . جدا بين اآلراء المختلفةدقيقاتوازن فاوضات مطولة وصعبة والذي يعكس عن م ،ئيسةكما شرحت الر ،النص الذي نتج
الوقـود  :  مشروع المقرر بشأن التنوع البيولـوجي الزراعـي        وافق الفريق العامل على إحالة    ،  تبادل لآلراء عقب    -107

ــوال ــوجي، حي ــوع البيول ــفهياي والتن ــة ش ــصيغته المعدل ــشرو ب ــفه م ــة بوص ــسة العام ــى الجل ــررالع ، إل  مق
UNEP/CBD/COP/9/L.35.  

، اعتمد مؤتمر األطـراف مـشروع المقـرر    2008أيار / مايو 30 المنعقدة في في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع،        -108
UNEP/CBD/COP/9/L.34 بالتقرير الحاليفي المرفق األول بالمعتمد ويرد نص المقرر  . 9/1 بوصفه المقرر.  

، اعتمد مؤتمر األطـراف مـشروع المقـرر    2008أيار / مايو 30 المنعقدة في لثة لالجتماع،   في الجلسة العامة الثا     -109
UNEP/CBD/COP/9/L.35 التقرير الحاليفي المرفق األول بالمعتمد ويرد نص المقرر  . 9/2 بوصفه المقرر.  

  ة لحفظ النباتميالعالاالستراتيجية   2- 3البند 
. 2008أيـار   / مـايو  19 المنعقدة في من جدول األعمال في جلسته األولى،        2-3 الفريق العامل األول البند      بحث  -110

 ؛)UNEP/CBD/COP/9/INF/25( تقريـر حفـظ النبـات        مـشروع ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامـل           
ة  التوصـي  باإلضافة إلـى   ؛)UNEP/CBD/COP/9/INF/31( 2014-2008 األوروبية لحفظ النبات للفترة      واالستراتيجية

ــشر    12/2 ــاني ع ــا الث ــر اجتماعه ــة بتقري ــة المرفق ــة والتكنولوجي ــة والتقني ــشورة العلمي ــة للم ــة الفرعي  للهيئ
)UNEP/CBD/COP/9/2( مؤتمر األطـراف فـي اجتماعـه التاسـع          المقدم إلى مشاريع المقررات   ل في تجميع    والواردة 
  ).UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2  الوثيقةفي 16الصفحة (
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غـابون وغواتيمـاال     ومـصر و   إكوادور و كوستاريكا،و،  ن ممثلو األرجنتين والبرازيل وكندا والصي     أدلى ببيانات   -111
 وماليزيـا والمكـسيك وبيـرو والفلبـين         ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية   (الوي  ، وم وإندونيسيا وجاميكا واليابان وليبيريا   

أدلـى ببيـان    و. والسويد وسويسرا وتايلند وأوغندا،)األعضاءبالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها ( وسلوفينيا   ،وسنغافورة
الجماعة االستـشارية للبحـوث الزراعيـة    ممثلو أخرى أدلى ببيانات و  .أيضا ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

المركـز  ، و)GBIF(، والمرفق العالمي لمعلومات التنـوع البيولـوجي    جمعية أصدقاء األرض الدولية   ، و )CGIAR( الدولية
  .TRAFFIC، ومنظمة )IUCN (، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة)GPCC( العالمي لعلم المناخ التهطالي

، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا كي ينظر فيه الفريق العامل، وستأخذ في الحسبان اآلراء المعـرب           المناقشةفي ختام     -112
  .عنها
قدمتـه الرئيـسة     الفريق العامل مشروع مقرر      بحث،  2008أيار  / مايو 26 المنعقدة في في جلسته الحادية عشرة،       -113
 والبرازيل وكنـدا وكولومبيـا وكـوت        نأدلى ببيانات ممثلو الجزائر واألرجنتي    و  .العالمية لحفظ النبات  االستراتيجية  بشأن  

الوي والمكسيك ونيوزيلنـدا وبـاالو    وم ا وغواتيماال وهندوراس وجاميكا وكينيا وليبيري     إثيوبياوديفوار وكرواتيا والسلفادور    
أدلى ببيان أيـضا   و. وتايلند،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء( وسلوفينيا  ،ورواندا والمملكة العربية السعودية   

  .(ETC Group) والتركيز فريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجياممثل 
 وأدلـى  . مشروع المقـرر بحث الفريق العامل استأنف ،2008أيار / مايو26 فيدة عقنالمفي جلسته الثانية عشرة،    -114

  ).بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء( وسلوفينيا ، المكسيكببيان ممثل كل من
 مشروع المقرر بشأن اإلستراتيجية العالميـة لحفـظ النبـات،           وافق الفريق العامل على إحالة    ،  تبادل لآلراء عقب    -115
  .UNEP/CBD/COP/9/L.8 مقررال شفهيا، إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع يغته المعدلةبص

، اعتمد مؤتمر األطـراف مـشروع المقـرر    2008أيار / مايو 30 فيدة  عقنفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، الم       -116
UNEP/CBD/COP/9/L.8 التقرير الحاليل ب في المرفق األو المعتمدويرد نص المقرر . 9/3 بوصفه المقرر.  

  األنواع الغريبة الغازية  3- 3البند 
. 2008أيـار   / مايو 21 فيدة  عقن من جدول األعمال في جلسته الخامسة، الم       3-3 الفريق العامل األول البند      بحث  -117

الجـاري  ن االسـتعراض المتعمـق للعمـل    ع األمين التنفيذي   منولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة           
)UNEP/CBD/COP/9/11(عن هذه المسألة ي؛ والمعلومات التي جمعها األمين التنفيذ )UNEP/CBD/COP/9/INF/32 

and Add.1( ــية و؛ ــن ا 13/5التوص ــصادرة ع ــة   ال ــة والتكنولوجي ــة والتقني ــشورة العلمي ــة للم ــة الفرعي لهيئ
)UNEP/CBD/COP/9/3(      الدولية التي تغطي األنواع الغريبة الغازية التـي    المتعلقة بنتائج المشاورات بشأن نقص المعايير 

 الواردة في تجميع مشاريع المقررات أمام مؤتمر األطراف في          ،)IPPC(ليست آفات بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات        
  ).UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 في الوثيقة 18الصفحة (اجتماعه التاسع 

 إثيوبيـا و إكـوادور  و كوستاريكا،و،  وكولومبيا وأرمينيا وأستراليا والبرازيل وشيلي      أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين     -118
بالنيابة عن بلدان المحـيط الهـادئ       ( وكيريباتي   ،غابون وغانا وهندوراس وإندونيسيا وجمهورية إيران اإلسالمية واليابان       و

 ،يك ونيوزيلندا والنرويج والفلبين وجمهورية كوريـا       وماليزيا والمكس  ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية   ( وليبيريا   ،)الجزرية
بالنيابة عـن الـدول الجزريـة        (غرينادينو فنسنت   سان و ،) عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية     ةبالنياب(واالتحاد الروسي   

بالنيابـة عـن    ( وأوغنـدا ، وتايلند ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     ( وسلوفينيا   ، وسيشيل ،)الصغيرة النامية 
  . وأوروغواي وفنزويال،)إثيوبيا وغانا وزامبيا
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 والمبادئ التوجيهية في مـشروع المقـرر        *6/23 اإلشارة إلى المقرر      تكرار  الحظت بعد أن قالت ممثلة أستراليا      -119
. 6/23نها ترغب في أن تعرب عن تفضيل بلدها الشديد لحذف الحاشـية بـالمقرر   إ ،UNEP/CBD/COP/9/11الوارد في  

وأضافت أن أستراليا على اسـتعداد للعمـل مـع         .  الشواغل التي أدت إلى إدراجها     من خالل معالجة  ويمكن حذف الحاشية    
أو / و 6/23الحاشية في حالة اإلشارة إلى المقـرر        اإلبقاء على   اآلخرين إليجاد حل مقبول، ولكنها طلبت، في الوقت نفسه،          

  .المبادئ التوجيهية في مشروع المقرر
مـن جـدول    ته لهـذا البنـد       الفريق العامل مناقش   استأنف،  2008أيار  / مايو 22 المنعقدة في في جلسته السادسة،      -120

 وكوبـا والجمهوريـة     ،)بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية     ( وكرواتيا   ،بوليفيا وكندا ببيانات ممثلو   أدلى   و .األعمال
 .نيا وموريشيوس والنيجر وباالو وبيرو والسنغال وسويسرا وفييت نام وزامبيـا           وغواتيماال والهند وكي   إكوادورالدومينيكية و 

أدلـى ببيانـات   و  .UNEP-MAP RAC/SPA  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحـدة و أدلى ببيان أيضا ممثل كل منو
والبرنامج العالمي بـشأن  ، Defenders of Wildlife، وأمانة الكمنولث، ومجلس أوروبا، وBio Internationalممثلو  أخرى

، قالـت   المناقـشة فـي ختـام     و  .، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    (IPPC) األنواع الغازية، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات     
  .الرئيسة إنها ستعد نصا كي ينظر فيه الفريق العامل، وستأخذ في الحسبان اآلراء المعرب عنها

قدمتـه الرئيـسة    الفريق العامل مشروع مقرر   بحث،  2008أيار  / مايو 28 نعقدة في الم في جلسته السادسة عشرة،     -121
أدلـى  و  .بشأن االستعراض المتعمق للعمل الجاري بشأن األنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع               

بالنيابـة  (وسـلوفينيا   ،لندا والنرويج وعمان وباالوأستراليا والبرازيل وكندا والصين وغرينادا وماليزيا ونيوزي    ببيانات ممثلو   
  . وتركيا وأوغندا،)عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

 تفـضيل بلـدها الـشديد لحـذف          مجددا توأكد *6/23أثارت ممثلة أستراليا مرة أخرى مسألة الحاشية بالمقرر           -122
سـيجعل مـن     ثالثا من الجزء باء من مشروع المقرر، والذي          2  نصا جديدا للفقرة   ، نيوزلندا واقترحت، بتأييد من    .الحاشية

 بتأييـد  و،وطلب ممثل سلوفينيا، متحدثا بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعـضاء  .  حذف الحاشية  الممكن، في رأيها،  
تـراح الرئيـسة، تـم      واستجابة الق  . ، على األقل مؤقتا، واقترح نصا بديال      مربعةمن النرويج، أن يكون النص بين أقواس        

  .مربعةاالتفاق على وضع النصين بين أقواس 
 .الفريق العامل النظر في مـشروع المقـرر        استأنف ،2008أيار  / مايو 28 المنعقدة في  في جلسته السابعة عشرة،     -123

كـا ونيوزيلنـدا   أستراليا وبوليفيا والبرازيل وكندا والصين وكولومبيـا وهنـدوراس وجامي    أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين و    و
أدلـى  و  . وجنوب أفريقيا وأوغندا   ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (وسلوفينيا   ،والنرويج واالتحاد الروسي  

  .(CABI)  التطبيقيةلعلوم البيولوجيةلالمركز الدولي ببيان أيضا ممثل 
 .الفريق العامل النظر في مـشروع المقـرر        أنفاست ،2008أيار  / مايو 29 المنعقدة في  في جلسته الثامنة عشرة،     -124

 وجنـوب  ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولهـا األعـضاء  (وسلوفينيا  ،أستراليا والبرازيل وجاميكاأدلى ببيانات ممثلو    و
  .اأفريقيا وسويسر

التحديـد بعـض فقـرات      بة الغازيـة، وب   يل إلى اتفاق بشأن بعض المسائل المتعلقة باألنواع الغر        وصتنظرا لعدم ال    -125
  . هذا الموضوع إلى المكتب بغية إيجاد حل لهإحالةمشروع المقرر، اقترحت الرئيسة 

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

وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء .  عليهأن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي
 ).324- 294، الفقرات UNEP/CBD/COP/6/20 نظرا(اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 
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أعرب ممثل جاميكا عن استعداد بلده لتحقيق تقدم نحو الموافقة على مشروع المقرر، ولكنه أعرب عن قلقه بـشأن              -126
  .رر من مشروع المق2سيما الفقرة   هذه المسألة، والمعالجةطريقة 

لن يتمكن من الموافقة علـى حـذف        ستراليا إلى أن بلدها ليس عضوا في المكتب، وقالت إن بلدها            أأشارت ممثلة     -127
وإذا لم يـتم التوصـل   .  من الجزء باء من مشروع المقرر2م في النص المقترح للفقرة هم أي تغيير    الحاشية في حالة وجود   

 من عدد من الممثلـين  بتأييدو . *6/23 ستصر على االحتفاظ بالحاشية بالمقرر  إلى اتفاق بشأن النص المقترح، فإن أستراليا      
  . اآلخرين، أشارت أيضا إلى أن انتشار أفرقة االتصال ومجموعات أصدقاء الرئيس يمثل ضغطا على وفدها

 .ع المقـرر   الفريق العامل نظره في مـشرو      استأنف،  2008أيار  / مايو 29 المنعقدة في في جلسته التاسعة عشرة،       -128
ل إلى حل بـشأنها والمتعلقـة   وصتبعض المسائل التي لم يتم الحول  المناقشةأشارت الرئيسة إلى عدم تحقيق تقدم كاف في      و

 حـول   مربعـة  ولذلك، سيكون من الالزم وضـع أقـواس          ،بمشروع المقرر وذلك منذ الجلسة الثامنة عشرة للفريق العامل        
 مـشروع   وافق الفريق العامل على إحالة    فهم،  على أساس هذا ال   و  .روع المقرر  باء من مش   قسم من ال  22 و 17 و 2الفقرات  

المقرر بشأن االستعراض المتعمق للعمل الجاري بشأن األنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنـواع،                  
  .UNEP/CBD/COP/9/L.18 مقررالشفهيا، إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع  بصيغته المعدلة

، اعتمد مؤتمر األطـراف مـشروع المقـرر    2008أيار / مايو 30 المنعقدة في في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع،        -129
UNEP/CBD/COP/9/L.18  التقرير الحاليفي المرفق األول بالمعتمد ويرد نص المقرر  . 9/4بوصفه المقرر.  

  التنوع البيولوجي للغابات  4- 3البند 
. 2008أيـار  / مـايو 20 المنعقدة فـي  من جدول األعمال في جلسته الثالثة، 4-3ق العامل األول البند      الفري بحث  -130

ن االسـتعراض المتعمـق لبرنـامج العمـل     ع األمين التنفيذي منولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة           
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعهـا         إلى الهيئة    تالموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات والتي قدم      

االقتصادية -ن التأثيرات البيئية والثقافية واالجتماعية    عن  ان إعالميت ا؛ ومذكرت )UNEP/CBD/SBSTTA/13/3(الثالث عشر   
 UNEP/COP/9/INF/27 and(المحتملة لألشجار المحورة وراثيا على حفظ التنوع البيولوجي للغابات واستخدامه المستدام 

 الرابع لفريق الخبراء التقنيين المخصص والذي أدمج فـي وثيقـة المعلومـات األساسـية          ع؛ والتقرير الختامي لالجتما   )28
 13/2 و )UNEP/CBD/COP/9/2( 12/7ن  ا؛ والتوصـيت  )UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/5 (لالستعراض المتعمـق  

 لهيئة الفرعية للمـشورة الصادرتان عن ا)  UNEP/CBD/COP/9/3 و،UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2  من23الصفحة (
  .العلمية والتقنية والتكنولوجية

 ، كوسـتاريكا،   والكونغو ،كولومبيا،  الصين،  ميرونالكا،  البرازيل،  ا وبوليفي ،أرمينيا،  أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين     -131
بالنيابـة عـن الـدول الجزريـة     (جاميكـا   ،ن اإلسالميةجمهورية إيرا، إندونيسيا، الهند، غواتيماال،  غانا،   غابون ،إكوادور

أيـضا بالنيابـة عـن      (ليبيريا   ،قيرغيزستان ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية   ( وكينيا   ،األردن،   واليابان ،)الصغيرة النامية 
 عن  ةأيضا بالنياب ( لوسيا   سانت ،االتحاد الروسي ،  الفلبين،  النرويج،   نيوزيلندا ،المكسيك،  مالي،  ماليزيا ،)المجموعة األفريقية 

سـلوفينيا   ،)بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية    (صربيا   ،المملكة العربية السعودية   ،)الدول الجزرية الصغيرة النامية   
 فـي  بالنيابة عن البلدان الجزرية  (فانواتو   ،تايلند،  سويسرا،  جنوب أفريقيا  ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (

  . وفنزويال،)ط الهادئيمنطقة المح
أدلـى ببيانـات   و  . الفريق العامل مناقشاته لهذا البند     استأنف،  2008أيار  / مايو 21 المنعقدة في في جلسته الرابعة،      -132

يـة  أدلى ببيانات أيضا ممثلو منظمـة األغذ و  . وأوروغواي،أوغندا، بيرو، سهندورا، غينيا،  إكوادور،  كندا،  ممثلو أستراليا 
 التابع لمنظمة األمم    الحيوي برنامج اإلنسان والمحيط  والزراعة لألمم المتحدة، وأمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، و         
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 Canadian Biotechnology Actionممثلـو  أخـرى  أدلى ببيانات و .)UNESCO-MAB(المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
Network, the Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, the Federation of 
German Scientists, the Global Forest Coalition, the Global Justice Ecology Project, Greenpeace 
International, the International Federation of Agricultural Producers, IIFB, the Ministerial Conference on 
the Protection of Forests in Europe (MCPFE), Pro Wildlife and the Public Research and Regulation 

Initiative (PRRI).  

ق العامل على اقتراح قدمته الرئيسة إلنشاء مجموعة مفتوحة العضوية من أصـدقاء          ي، وافق الفر  تبادل لآلراء عقب    -133
) المكـسيك (وقالت الرئيسة إن السيد هيزيكيو بينيتيز ديـاز          .  المسائل المعلقة بشأن التنوع البيولوجي للغابات      لبحثالرئيس  

  .سيساعدها في هذه المهمة
، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا كي ينظر فيه الفريق العامل، وستأخذ في الحسبان اآلراء المعـرب           اقشةالمنفي ختام     -134
  .عنها
بشأن قدمته الرئيسة    الفريق العامل مشروع مقرر      بحث،  2008أيار  / مايو 26 المنعقدة في  في جلسته الثانية عشرة،     -135

بشأن التنـوع البيولـوجي    المسائل المعلقة  بحثالرئيس قد أنشئت ل   ن مجموعة أصدقاء    أل نظرا و  .البيولوجي للغابات التنوع  
  .اإلدالء ببيانات عامة فقط فيما يتعلق بمشروع المقررإلى ت الرئيسة دع مناقشاتها، تنته منولم للغابات، 

 ،إكـوادور ،  بـا كو،  كولومبيـا ،  الصين،  كندا،  البرازيل،  بوليفيا،  أستراليا،  ناألرجنتي،  أدلى ببيانات ممثلو الجزائر     -136
 ،سانت لوسيا  ،االتحاد الروسي ،  بيرو،  النرويج،  نيوزيلندا،  ماليزيا،  اليبيري،  كينيا،  اليابان،  إندونيسيا،  الهند،  غواتيماال،  إثيوبيا

 التحالف العالمي للغابات   ممثلو   أخرىأدلى ببيانات   و  . وسويسرا ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (سلوفينيا  
، الـدولي ‘ غرين بـيس ‘مجلس  ، و ")وقف األشجار المحورة وراثيا   " وحملة   مية لإليكولوجيا مشروع العدالة العال  بالنيابة عن   (

 Defenders ofبالنيابة عـن   (Pro Wildlife، ومنظمة )IIFB(والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي 
Wildlife, the Humane Society International and the International Fund for Animal Welfare(  ومبـادرة ،

 إلى مجموعة أصـدقاء     تنقل، قالت الرئيسة إن اآلراء المعرب عنها س       المناقشةفي ختام   و . )PPRI(البحوث العامة والتنظيم    
  . المسائل المعلقة بشأن التنوع البيولوجي للغاباتبحث لئتي أنشتالرئيس ال

 قدمته الرئيسةح  الفريق العامل مشروع مقرر منق     بحث ،2008أيار  / مايو 29 المنعقدة في الثامنة عشرة،   في جلسته     -137
  .بشأن التنوع البيولوجي للغابات

 المـسائل المعلقـة     بحثمفتوحة العضوية من أصدقاء الرئيس، التي أنشئت ل        أن مجموعة    االجتماعت الرئيسة   أبلغ  -138
، عقدت خمس جلسات ووافقت علـى       )المكسيك(، والتي يترأسها السيد هيزيكيو بينيتيز دياز         للغابات يبشأن التنوع البيولوج  

وشكرت السيد بينيتيز دياز وجميع األطراف والمنظمات التي شاركت في الجلسات وساهمت بصورة              . منقحمقرر  مشروع  
 ، والمربعـة يد على عدد مـن األقـواس ال      ويشتمل النص الجد   .  أمام الفريق العامل   كان، الذي    الجديد فعالة في إعداد النص   

 . حذف هذه األقواس المربعة    سبل على   أن يركز سيما حول الفقرة المتعلقة باألشجار المحورة وراثيا، وطالبت الفريق العامل           
راء  أن يقدم الـوز     فيه رفيع المستوى لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف ومن المأمول       الت هذه المسألة أيضا إلى الجزء       أحالو

  . تحقيق التقدم الالزم نحو إيجاد حل لهذه المسألةسبلالجزء توجيها بشأن ذلك المشاركون في 
، كينيـا ، الهنـد ، غابون، إثيوبيا ،كرواتيا، كندا، البرازيل، بوليفيا، أستراليا، ناألرجنتي،  أدلى ببيانات ممثلو الجزائر     -139

بالنيابة عن الجماعـة    (سلوفينيا   ،)بالنيابة عن جزر الكاريبي   (سانت لوسيا    ،رواندا،  قطر،  النرويج،  نيوزيلندا،  نيبال،  ماليزيا
  .المنتدى العالمي المعني بالنمورأدلى ببيان أيضا ممثل  و . والمملكة المتحدة،أوغندا ،)األوروبية ودولها األعضاء
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شروع المقرر وفـي مـشاريع      في م )" ذات الصلة (االلتزامات الدولية   " بشأن استعمال مصطلح     تبادل لآلراء عقب    -140
المقررات األخرى المقدمة إلى االجتماع، وافق الفريق العامل على اقتراح قدمته الرئيسة إلنـشاء فريـق اتـصال مفتـوح                    
العضوية يتألف من أستراليا والبرازيل وكندا وليبريا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفينيا وسويسرا لمناقشة هذا الموضوع وتقـديم         

ـ ت القطاعات التي لم يتم ال     مشتركة بين وتم االتفاق على نقل المسائل ال      .  إلى الفريق العامل   تقرير عن ذلك   ل إلـى حـل   وص
  .رفيع المستوى إلسداء التوجيهالبشأنها إلى المكتب أو إلى الجزء 

جموعـة   بشأن مشروع المقرر ككل، وافق الفريق العامل على اقتراح قدمته الرئيسة إلنـشاء م              تبادل لآلراء عقب    -141
أخرى مفتوحة العضوية من أصدقاء الرئيس، تتألف من البرازيل وكندا وكولومبيا والهنـد وإندونيـسيا وليبيريـا وماليزيـا              

 المسائل المعلقة بشأن التنوع البيولوجي للغابات، وبالتحديد        بحثوالمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وسلوفينيا وسويسرا وأوغندا ل      
سيقوم ) غانا(يبوه   -وقالت الرئيسة إن السيد الفرد أوتنغ      . ل إلى حل بشأنها   وصتتي لم يتم ال    عناصر مشروع المقرر ال    بحث

  . بتنسيق عمل هذه المجموعة
 الرئيسة الفريق العامـل أن      أبلغت،  2008أيار  / مايو 30 المنعقدة في في الجلسة الحادية والعشرين للفريق العامل،         -142

وية، والتي تتألف من البرازيل وكندا وكولومبيا والهند وإندونيسيا وليبيريا وماليزيـا      مجموعة أصدقاء الرئيس المفتوحة العض    
 المـسائل المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي         بحثوالمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وسلوفينيا وسويسرا وأوغندا، والتي أنشئت ل        

 بشأنها، مثل األشجار المحـورة وراثيـا، قـد    ل إلى حلوصتعناصر مشروع المقرر التي لم يتم ال    بحث  للغابات، وبالتحديد   
ـ ي سويسرا، والسيد خوان لوزانو رام   وشارك السيد برونو أوبرلي، وزير البيئة والغابات ف        .  في اليوم السابق   اجتمعت ز، ري

ت إليهـا  التـي توصـل   وساهما في النتائج اإليجابية المناقشة بفعالية في    ، األراضي في كولومبيا   ةوزير البيئة والموائل وتنمي   
وقدمت الرئيسة الشكر إليهما وإلى جميع المشاركين، وقدمت أيضا مشروع مقرر مـنقح جديـد       .  الجلسة المجموعة في هذه  

 . النتائج الصادرة عن جلسة مجموعة أصدقاء الرئيس المقدمة إلى الرئيـسة أخذ في الحسبان بشأن التنوع البيولوجي للغابات،     
  .وطلبت عدم مناقشة أي مسألة جديدة

أدلى ببيانـات    و  . بشأن التنوع البيولوجي للغابات    قدمته الرئيسة د   الفريق العامل مشروع المقرر المنقح الجدي      بحث  -143
، النـرويج ، نيوزيلنـدا ، المكـسيك ، ليبيريـا ،  جمهورية إيران اإلسالمية  ،  أيسلندا،  السلفادور،  كولومبيا،  كندا،  ممثلو أستراليا 

التحـالف  أدلى ببيان أيضا ممثل     و  . وأوغندا ،سويسرا ،)ن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء    بالنيابة ع (سلوفينيا   ،السنغال
  .العالمي للغابات

 بشأن التنوع البيولوجي للغابـات،   المنقح الجديد مشروع المقرروافق الفريق العامل على إحالة    ،  تبادل لآلراء عقب    -144
  .UNEP/CBD/COP/9/L.33 مقرراله مشروع ، إلى الجلسة العامة بوصفبصيغته المعدلة شفهيا

، اعتمد مؤتمر األطـراف مـشروع المقـرر    2008أيار / مايو 30 المنعقدة في في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع،        -145
UNEP/CBD/COP/9/L.33    ،التقرير في المرفق األول ب   ويرد نص المقرر المعتمد      . 9/5بوصفه المقرر   ، بصيغته المعدلة

  .الحالي

  التدابير الحافزة  5- 3د البن
. 2008أيـار   / مايو 21 المنعقدة في  من جدول األعمال في جلسته الخامسة،        5-3 الفريق العامل األول البند      بحث  -146

 األمين التنفيذي تشتمل على مـوجز للخبـرات واآلراء التـي            من أمام الفريق العامل مذكرة      كانولدى نظره في هذا البند،      
؛ )UNEP/CBD/COP/9/12(مين التنفيذي، بما في ذلك موجز للخيارات التـي قـدمتها األطـراف    قدمتها األطراف إلى األ 

 الوطنيـة الثالثـة   اوتحديث للتقرير التجميعي الخاص بالمعلومات المتعلقة بالتدابير الحافزة التي قدمتها األطراف في تقاريره           
)UNEP/CBD/COP/9/12/Add.1(      التي قـدمتها المنظمـات الدوليـة وأصـحاب         ؛ وموجز لآلراء والخبرات والخيارات
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والتجميــع الكامــل للتقــارير المتاحــة كوثيقــة إعالميــة       ؛)UNEP/CBD/COP/9/12/Add.2(المــصلحة 
)UNEP/CBD/COP/9/INF/8( .      ،شروط التكليف لدراسة عن كيفيـة مـساندة         وكان أمام الفريق العامل، كوثيقة إعالمية

 تجميـع لـآلراء     باإلضـافة إلـى    ؛)UNEP/CBD/COP/9/INF/9( ر الحافزة اإليجابية  الرصد لتنفيذ أدوات التقييم والتدابي    
، التي لم يتيسر إدراجها في أي موجز بسبب تقـديمها  )UNEP/CBD/COP/9/INF/38 and Add.1(والخبرات والخيارات 

 .في وقت متأخر

، نيوزيلندا،  إندونيسيا،  الهند،  هندوراس،  دورإكوا،  كولومبيا،  الصين،  كندا،  البرازيل،  أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين     -147
وأدلى ببيان أيضا     . وتونس ،تايلند،  جنوب أفريقيا  ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (سلوفينيا   ،قطر،  الفلبين

ممثلـو   أخـرى بيانات أدلى بو  .مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةو  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ممثل كل من  
 the German League for Nature and Environment, the International واتفاقية التنوع البيولـوجي  التحالف من أجل 

Federation of Agricultural Producers, the International Forum of Local Communities, the Inuit 
Circumpolar Council and the Women’s Caucus.  

، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا كي ينظر فيه الفريق العامل، وستأخذ في الحسبان اآلراء المعـرب           المناقشةفي ختام     -148
  .عنها
 قدمتـه الرئيـسة    شروع مقرر  الفريق العامل م   بحث،  2008أيار  / مايو 27 المنعقدة في  في جلسته الرابعة عشرة،     -149

، غانـا ،  إثيوبيا ،إكوادور،  كولومبيا،  الصين،  كندا،  البرازيل،  أستراليا،  ننات ممثلو األرجنتي  أدلى ببيا و. بشأن التدابير الحافزة  
ـ  ،ة السعودية ـالمملكة العربي ،  رواندا،  رـقط،  انـباكست،  النرويج،  داـنيوزيلن،  نيبال،  الويم،  كينيا ـ (ا  ـسلوفيني ابة ـبالني

 - الرابطـة األلمانيـة للطبيعـة والبيئـة         ببيان أيضا ممثـل    أدلىو . غندا وأو ،)اعة األوروبية ودولها األعضاء   ـعن الجم 
Deutscher Naturschutzring.  

 ،بصيغته المعدلة شـفهيا  مشروع المقرر بشأن التدابير الحافزة،      وافق الفريق العامل على إحالة    ،  تبادل لآلراء عقب    -150
  .UNEP/CBD/COP/9/L.16 مقررالإلى الجلسة العامة بوصفه مشروع 

، اعتمد مؤتمر األطـراف مـشروع المقـرر    2008أيار / مايو 30 فيدة  عقنالجلسة العامة الثالثة لالجتماع، الم    في    -151
UNEP/CBD/COP/9/L.16  ،التقرير في المرفق األول ب   ويرد نص المقرر المعتمد       .9/6بوصفه المقرر    ، بصبغته المعدلة

  .الحالي
  نهج النظام اإليكولوجي  6- 3البند 

. 2008أيـار   / مـايو  21 المنعقدة في  من جدول األعمال في جلسته الرابعة،        6-3العامل األول البند     الفريق   بحث  -152
لهيئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتقنيـة        الصادرة عن ا   12/1 أمام الفريق العامل التوصية      كانولدى نظره في هذا البند،      

قريـر اجتمـاع الهيئـة الفرعيـة الثـاني عـشر            والتكنولوجية بشأن تطبيـق نهـج النظـام اإليكولـوجي، المرفقـة بت            
)UNEP/CBP/COP/9/2(       والواردة في تجميع مشاريع المقررات )UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2   وقد  ). 30، الصفحة

ويرد تقرير مرحلـي    . طلبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى األمين التنفيذي القيام ببعض األعمال            
  .UNEP/CBD/COP/9/20األنشطة في الوثيقة عن هذه 

، الـصين ،  جمهورية أفريقيا الوسطى  ،  كندا،  الكاميرون،  البرازيل،  بنغالديش،  أستراليا،  أدلى ببيانات ممثلو أرمينيا     -153
،  هـايتي ،غواتيماال، السلفادور، إكوادور، كوبا ،)بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية   (كرواتيا   ، كوستاريكا، كولومبيا

، المكـسيك ،  ماليزيـا ،  )بالنيابة عن المجموعة األفريقية    (مالوي ،كينيا،  اليابان،  جمهورية إيران اإلسالمية  ،  إندونيسيا،  الهند
، سري النكا  ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (سلوفينيا   ،المملكة العربية السعودية  ،  بيرو،  باكستان،  النرويج
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أدلى ببيـانين أيـضا ممـثال منظمـة         و  . وأوروغواي ،الواليات المتحدة األمريكية  ، جمهورية تنزانيا المتحدة،     ياترك،  تايلند
 )ICC(الدوليـة  التجـارة  غرفة أخرى ممثلو أدلى ببيانات  و  .واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    األغذية والزراعة لألمم المتحدة   

  ).يندمبالنيابة عن جماعة المجتمع ال( USC Canada نوع البيولوجي والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتو
، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا كي ينظر فيه الفريق العامل، وستأخذ في الحسبان اآلراء المعـرب           المناقشةفي ختام     -154
  .عنها
 بشأن  قدمته الرئيسة  مقررشروع   الفريق العامل م   بحث ،2008أيار  / مايو 26 المنعقدة في في جلسته الثانية عشرة،       -155

 ،الـسنغال ،  النـرويج ،  كينيـا ،  إثيوبيا ،السلفادور،  كولومبيا،  كندا،  أدلى ببيانات ممثلو البرازيل   و   .نهج النظام اإليكولوجي  
  . وتركيا،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(سلوفينيا 

 . نظره فـي مـشروع المقـرر      الفريق العامل  استأنف ،2008أيار  /و ماي 27 المنعقدة في في جلسته الثالثة عشرة،       -156
، نيوزيلنـدا ، ماليزيا، كينيا، إثيوبيا ،السلفادور ، كوستاريكا،، كولومبياالصين، كندا،  البرازيل،  أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين   و

أدلى ببيـان أيـضا ممثـل        و  . وتركيا ،جنوب أفريقيا  ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (سلوفينيا   ،النرويج
  .المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

بصيغته المعدلـة   مشروع المقرر بشأن نهج النظام اإليكولوجي، وافق الفريق العامل على إحالة، تبادل لآلراءعقب    -157
  .UNEP/CBD/COP/9/L.11 مقررال، إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع شفهيا
 المقـرر    مـشروع  اعتمد مؤتمر األطـراف    2008أيار  / مايو 30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -158

فـي  المعتمـد  ويرد نص المقـرر   . 9/7بوصفه المقرر  ، بصبغته المعدلة،UNEP/CBD/COP/9/L.11الوارد في الوثيقة   
  .التقرير الحاليالمرفق األول ب

ستراتيجية والتقدم المحرز نحو المحرز في تنفيذ الخطة االالتقدم   7- 3البند 
   واألهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة2010بلوغ هدف عام 

. 2008أيـار   / مـايو  19 في   في جلسته األولى، المنعقدة    من جدول األعمال     7-3 الفريق العامل الثاني البند      بحث  -159
 )UNEP/CBD/COP/9/14/Rev.1( ة من األمـين التنفيـذي    نقحمذكرة م امل  العهذا البند، كان أمام الفريق      في   هولدى نظر 

 ومشروع مقرر أعده الفريق العامل      ؛2010ستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف       تتضمن عرضا عاما لتنفيذ الخطة اال     
 ومذكرة من   ؛)UNEP/CBD/COP/9/4( اجتماعه الثاني    عن أعمال ستعراض تنفيذ االتفاقية    المخصص ال مفتوح العضوية   ال

 وفيهـا  )UNEP/CBD/9/14/Add.1(سـتراتيجية   ال الخطـة ا   تنقيحواألمين التنفيذي تتضمن معلومات أساسية عن تحديث        
تـصال  لالسـتراتيجية  امـشروع  كوثيقـة إعالميـة،   ن إنشاء عملية بين الدورات، و    عمشروع مقرر أعده األمين التنفيذي      

)UNEP/CBD/COP/9/INF/18( . فـي   سـتراعى مذكرة من األمين التنفيذي تتضمن االعتبارات التي        ا  كان أمامه أيض  و 
 بما في ذلك مشروع مقـرر  ،)UNEP/CBD/COP/9/15(  البيولوجىلتنوعلعالمية ل توقعات ا نشرة ال ة الثالثة من    طبعإعداد ال 

  لمـشاريع ميـع  وتج؛)UNEP/CBD/CP/9/INF/18(ة الثالثـة   طبع لل لستراتيجية اتصا ااقترحه األمين التنفيذي، ومشروع     
  .)UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف مقررات 

 جميع الوثائق معلومات عـن  نه، ألغراض الحصول على التوجيه، تتضمن  الرئيسة أ  في تقديمها لهذا البند، الحظت      -160
على الميزانية في فريق االتصال المعنـي        الفعلية   اآلثار ستجري مناقشة    ،ومع ذلك  .  األمانة بواسطةتكاليف تنفيذ المقررات    

  .بالميزانية
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نيابـة  بال(اليابان   ،جمهورية إيران اإلسالمية  ،  اندونيسيا،  غانا،  إثيوبيا ،كولومبيا،  كندا،   البرازيل ممثلوبيانات  أدلى ب   -161
 ،) المجموعـة األفريقيـة    نيابة عـن  بال(ناميبيا  ، المغرب،   المكسيك،  ماليزيا كيريباتي،   ،)عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي    

بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء، وبتأييد مـن كرواتيـا وجمهوريـة مقـدونيا        (سلوفينيا   ،النرويج،  نيوزيلندا
ألغذيـة  ا منظمـة  وممثلأيضا بيانات ب أدلى و . وأوروغواي،تايلند ،)اليوغوسالفية السابقة والجبل األسود وصربيا وأوكرانيا    

بيانـات  دلى بأ و .قضايا الشعوب األصلية وجامعة األمم المتحدةالمعني ب، ومنتدى األمم المتحدة الدائم   لألمم المتحدة  والزراعة
 والمنتـدى الـدولي للـشعوب    ، المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، والشعوب األصلية في البرازيـل      وأخرى ممثل 

  . لحفظ الطبيعةالدوليالتنوع البيولوجي والصندوق المعني باألصلية 
 وهذه البنـود الفرعيـة      .عن البنود الفرعية المتعلقة بالموضوع     نصوصاعد   ست  إنها ة، قالت الرئيس  لآلراءبعد تبادل     -162

 مـن الخطـة     3 و 2ين  غـايت التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، واسـتعراض تنفيـذ ال        نشرة  ة الثالثة من    طبعهي إعداد ال  
  .االستراتيجية الخطة تنقيح ، وعمليةاالستراتيجية

   التوقعات العالمية للتنوع البيولوجى نشرةإعداد الطبعة الثالثة من
عن إعداد قدمته الرئيسة   مشروع مقرر   بحث الفريق العامل     ،2008أيار  /  مايو 22 في   في جلسته السابعة، المنعقدة     -163

  .التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة  الثالثة من الطبعة
 من  1، قال ممثل لألمانة إن الفقرة        على الميزانية   مشروع المقرر  آثاراستجابة لطلب للحصول على توضيح بشأن         -164

 ،لتوقعات العالمية للتنـوع البيولـوجي     امشروع المقرر، وهي تلك المتعلقة بالطلب المقدم لألمين التنفيذي للمضي في إعداد             
وسوف تتوافر تقديرات التكاليف النهائية بمجـرد       . رة بهذا الخصوص إلى النص    تضاف إشا س ،ولذا .  مالية آثارتنطوي على   

م ي تقـد  حينويمكن لألطراف أن تتحفظ إلى       .  جميع مشاريع المقررات   بحثأن ينتهي فريق االتصال المعني بالميزانية من        
  . تنظر الجلسة العامة في مشاريع المقرراتديرات التكاليف النهائية، وحتىتق

  . مشروع المقرربحثوء هذا الرد، وافق الفريق العامل على االستمرار في في ض  -165
بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعـضاء، وبتأييـد   ( وسلوفينيا ، البرازيل وكندا والصين  أدلى ببيانات ممثلو    -166

  .وأوغندا، )يامن كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والجبل األسود وصربيا وأوكران
التوقعـات  نشرة   الثالثة من    الطبعةإعداد   بشأنمشروع المقرر   إحالة  ، وافق الفريق العامل على      لآلراءعقب تبادل     -167

 ،UNEP/CBD/COP/9/L.3 مشروع المقـرر     بوصفهإلى الجلسة العامة     ، شفهيا بصيغته المعدلة  ،العالمية للتنوع البيولوجي  
  . الحق لمشروع المقرر من جانب الجلسة العامة سوف يخضع لتقديرات التكاليف النهائيةعلى أساس الفهم بأن أي اعتماد

المقـرر   مـشروع  اعتمد مؤتمر األطـراف  ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -168
UNEP/CBD/COP/9/L.3 التقرير الحاليألول بفي المرفق االمعتمد ويرد نص المقرر   .9/10 المقرر بوصفه.  

  ستراتيجيةال من الخطة ا3 و 2ين غايتاستعراض تنفيذ ال
ن قدمته الرئيـسة بـشأ      الفريق العامل مشروع مقرر    بحث،  2008أيار  / مايو 26في جلسته العاشرة، المنعقدة في        -169

  .ستراتيجية من الخطة اال3 و2ين غايتاستعراض تنفيذ ال
نيابة عن الجماعة األوروبيـة ودولهـا       بال(سلوفينيا   ،بيرو،  مالوي ،كندا،  فاسوبوركينا  ،  ا بوليفي  ممثلو اتأدلى ببيان   -170

  . وأوغندا،) من كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والجبل األسود وصربيا وأوكرانيابتأييد ،األعضاء
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 من الخطـة  3 و2ين غايتن استعراض تنفيذ المشروع المقرر عإحالة ، وافق الفريق العامل على    لآلراءعقب تبادل     -171
  .UNEP/CBD/COP/L.9 مشروع المقرر بوصفه إلى الجلسة العامة ، شفهيابصيغته المعدلة ،االستراتيجية

 مـشروع المقـرر     ،2008أيـار   / مـايو  30مة الثالثـة لالجتمـاع فـي        اعتمد مؤتمر األطراف في الجلسة العا       -172
UNEP/CBD/COP/9/L.9 التقرير الحاليفي المرفق األول بالمعتمد ويرد نص المقرر   .9/8 المقرر بوصفه.  

  ستراتيجيةاال الخطة تنقيحعملية 
  ممثلو اتأدلى ببيان  و . الخطة اإلستراتيجية  تنقيحعملية  مقرر قدمته رئيسة الفريق عن       الفريق العامل مشروع     بحث  -173

هورية إيران اإلسالمية، المكسيك، ناميبيا النرويج،      جم، غرينادا،   اسوفبوركينا  ربودا، األرجنتين بوليفيا، البرازيل،     أنتيغوا وب 
 من كرواتيا وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية         وبتأييد من  نيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (سلوفينيا   ،بيرو

مشروع المقـرر  إحالة  العامل على ، وافق الفريق  لآلراءعقب تبادل   و  . وأوغندا ،)السابقة والجبل األسود وصربيا وأوكرانيا    
 مـشروع المقـرر     بوصـفه  إلى الجلسة العامـة      ، شفهيا بصيغته المعدلة عن العملية الخاصة بمراجعة الخطة اإلستراتيجية،       

UNEP/CBD/COP/9/L.10.  
مقـرر  ال مـشروع  اعتمد مؤتمر األطـراف  ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -174

UNEP/CBD/COP/9/L.10 التقرير الحاليفي المرفق األول بالمعتمد ويرد نص المقرر  . 9/9 المقرر بوصفه.  

   الموارد المالية واآللية المالية    8- 3البند 
ولـدى  . أيـار /  مـايو 20 في ة، المنعقدة  الثاني في جلسته  من جدول األعمال     8-3 الفريق العامل الثاني البند      بحث  -175
الماليـة  هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي تتضمن استعراضا متعمقا لمدى توافر الموارد    في   هنظر

)UNEP/CBD/COP/9/16(تحقيـق  مـساندة ستراتيجية تعبئة المـوارد ل منقح الن مشروع ع ومذكرة من األمين التنفيذي   ؛ 
ن التنوع البيولوجي   عرسالة  مسودة  ومذكرة من األمين التنفيذي عن       ؛)UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1(أهداف االتفاقية   

تمويــل التنميــة الســتعراض تنفيــذ توافــق آراء مــونتيري      لوالتمويــل لمتابعــة المــؤتمر الــدولي    
)UNEP/CBD/COP/9/16/Add.2(ــة  ؛ ــة المالي ــة اآللي ــتعراض فعالي ــشأن اس ــذي ب ــين التنفي ــن األم ــذكرة م  وم
)UNEP/CBD/COP/9/17(مفتـوح العـضوية   ال المتضمنة في تقريـر الفريـق العامـل     2/5 إلى   2/1  من صيات والتو ؛

والمبينـة فـي تجميـع    ) ، المرفقUNEP/CBD/COP/9/4(ستعراض تنفيذ االتفاقية عن عمل اجتماعه الثاني    المخصص ال 
عالوة على و  .)UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(مشاريع المقررات للنظر من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع         

 عن حالة واتجاهات تمويـل التنـوع البيولـوجي     مذكرة من األمين التنفيذي    ،وثائق إعالمية ك ،كان أمام الفريق العامل   ذلك،  
)UNEP/CBD/COP/9/INF/5(سـتراتيجية لتعبئـة المـوارد      ا ومذكرة من أمانة مرفق البيئة العالمية تتضمن مـشروع           ؛
)UNEPCBD/COP/9/INF/14(سـتعراض منتـصف المـدة إلطـار     ا شروط تكليـف ن عمين التنفيذي   ومذكرة من األ   ؛

 ومذكرة من األمين التنفيذي تتضمن      ؛)UNEP/CBD/COP/9/INF/17(في مرفق البيئة العالمية      (RAF) الموارد   تخصيص
ــصلة         ــات ذات ال ــراف والمنظم ــة لألط ــادرات مقدم ــشطة والمب ــرن لألن ــار م ــارات وإط ــة بالخي قائم

)UNEP/CBD/COP/9/INF/19(الذي كلف بإجراء االستعراض الثالـث لفعاليـة          وتقرير خبير التقييم المستقل المتمرس     ؛ 
  .)UNEP/CBD/COP/9/INF/20(المالية اآللية 
، غينيا،  نيابة عن غامبيا  بال(الرأس األخضر   ، كندا،   البرازيل،  سترالياربودا، أ  وب أنتيغوا ، الجزائر أدلى ببيانات ممثلو    -176

، ماليزيـا،   اندونيـسيا ،  الجابون،  إثيوبيا ،إكوادور،  كوبا،  كولومبيا،  الصين ،)يراليونالسنغال وس ،  وسموريشي،  نيا بيساو غي
وسـط  بلـدان   نيابة عن   بال(االتحاد الروسي   ،  بيرو،  النرويج ،) عن المجموعة األفريقية   بالنيابة( وناميبيا   ،المغربالمكسيك،  

جمهوريـة  ،   كرواتيـا   من وبتأييد من  ،اعة األوروبية ودولها األعضاء   نيابة عن الجم  بال( السنغال، سلوفينيا    ،)وشرق أوروبا 
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 منظمـة حيـاة   ممثلوأيضا أدلى ببيانات و  .سويسرا وتايلند و،)صربيا وأوكرانيا، الجبل األسود ،  مقدونيا اليوغسالفية السابقة  
‘ غـرين بـيس  ‘مجلس ني بالغابات وواالئتالف العالمي المع)  عن مجموعة المنظمات غير الحكومية   بالنيابة(الطيور الدولية   

  .التنوع البيولوجيومنتدى الشعوب األصلية المعني ب الدولي
ـ  ،ارد المالية واآلليـة الماليـة     ، اتفق على إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية معني بالمو         لآلراءعقب تبادل     -177  ا وفق

الـوارد فـي    على النحو ، األوروبية ودولها األعضاءنيابة عن الجماعةبال ،البرتغال والمفوضية األوروبية من ةمقدممذكرة  ل
ألولويات البرنامج ذات الصلة باستخدام موارد مرفق   ) 2014-2010(تجميع المذكرات بشأن عناصر إطار السنوات األربع        

رشـاد  اإل وحيـد  والوسائل الكفيلة بتعزيز عملية صـياغة وت       سبل ال باإلضافة إلى  ،البيئة العالمية ألغراض التنوع البيولوجي    
إعداد مشروع مقررات   مفتوح العضوية في    الوتتمثل مهمة فريق االتصال       .(UNEP/CBD/COP/9/INF/41)  المالية لآللية

 16-4 إرشاد لآللية المالية في إطار البنـد         باإلضافة إلى  ،8-3 بشأن جميع القضايا الواردة تحت البند        يعلى أساس تفاوض  
جمهوريـة إيـران    (رمـاكي    ب جعفـر  كما اتفق على أن يعمل الـسيد          .ريق العامل ها الف  في  لكي ينظر  ،من جدول األعمال  

  .ن لفريق االتصال المفتوح العضويةشاركيترئيسين م) المملكة المتحدة(ييل والسيدة ايزابيال كوز) اإلسالمية
ـ  الفريق العامل مشروع مقـرر       ، بحث 2008أيار  /  مايو 29في جلسته الرابعة عشر، المنعقدة في         -178 ن المـوارد   ع

المملكـة  (ييل  زأبلغت السيدة ايزابيال كو   و  .المعني بالموارد واآللية المالية   المالية، قدمه الرئيسان المشاركان لفريق االتصال       
 الفريق العامل بنتائج عمل فريق االتصال على النحـو المبـين فـي مـشروع     ،الرئيسة المشاركة لفريق االتصال  ،  )المتحدة
 وبتأييـد مـن   نيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعـضاء        بال(سلوفينيا   ،نيوزيلندا،  ت ممثلو البرازيل  أدلى ببيانا  و .المقرر
، وافـق الفريـق     لـآلراء  تبادل   عقبو  ).صربيا وأوكرانيا ، الجبل األسود،    جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة   ،  كرواتيا

شاته للنص الوارد بين قوسين حتى      قوسين ووافق على إرجاء مناق    العامل على األجزاء من مشروع المقرر التي لم تكن بين           
  .ة التاليجلسته
شاركان لفريـق االتـصال     ت قدمه أيضا الرئيسان الم    ،الفريق العامل مشروع مقرر عن اآللية المالية      بعد ذلك    بحث  -179

  .الماليةواآللية المعني بالموارد 
 الفريق العامل بنتـائج عمـل       ، الرئيسة المشاركة لفريق االتصال    ،)تحدةالمملكة الم (ييل  زأبلغت السيدة ايزابيال كو     -180

 غير إنها أضافت أن الفريق لم يـستكمل عملـه بـشأن              . على النحو الوارد في مشروع المقرر      ،فريق االتصال بشأن البند   
مـشاريع  الموافقـة علـى      حيث أنه مازال ينتظر      ، من جدول األعمال   16-4اإلرشاد اإلضافي لآللية المالية في إطار البند        

  .المقررات األخرى التي يتوقع أن توفر إرشادا في هذا الصدد
 ووافق علـى إرجـاء      ،دون تعليق على األجزاء من مشروع المقرر التي لم تكن بين أقواس           بوافق الفريق العامل      -181

  .يةتاله الجلست القسم جيم من مشروع المقرر حتى وكذلكالنظر في النص الوارد بين أقواس 
  . مشروع المقرربحث الفريق العامل استأنف، 2008أيار /  مايو30 في ة، المنعقدة عشرةه الخامسجلستفي   -182
 تقريرا محدثا عن عمل فريـق       ، الرئيسة المشاركة لفريق االتصال    ،)المملكة المتحدة (ييل  زت السيدة ايزابيال كو   قدم  -183

اآلراء بشأن الخيارات الواردة بين أقواس والمقترحة في القسم الثاني مـن             لم يتم التوصل إلى توافق في        ، فلألسف ؛االتصال
وفـي حالـة   . غير أن الفريق وضع نصا بديال قرأته . ستراتيجية تعبئة الموارداالمرفق بمشروع المقرر والتي تتعلق بمهمة  

راء تعديل تكميلي صغير على الفقرة من       إج)  عن المجموعة األفريقية   بالنيابة(الموافقة على هذا النص، اقتراح ممثل السنغال        
  . لمصلحة الربط بين القضاياستراتيجية، وذلك االغاياتمشروع المقرر المتعلقة باألنشطة الملموسة المصممة لتحقيق ال
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 ،)نيابة عن المجموعـة األفريقيـة     بال(السنغال   ،نيوزيلندا،  كولومبيا،  كندا،  البرازيل،  أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين     -184
الجبل ،  جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة   ،   كرواتيا وبتأييد من  ،نيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     بال(سلوفينيا  
  . وسويسرا،)صربيا وأوكرانيا، األسود
 ، والذي لم يتم خالله التوصل إلى توافق فـي اآلراء، اقترحـت الرئيـسة أن تعكـف الرئيـسة        لآلراء تبادل   عقب  -185

سـتراتيجية تعبئـة    االمشاركة لفريق االتصال على بذل جهود أخرى مع األطراف للتوصل إلى نص توافقي يتعلق بمهمـة                 
 في المرفق بمشروع المقرر ليتماشـى مـع ذلـك           1-4 و 4-2ن  غايتيعلى تعديل النص الوارد في ال     أيضا  اتفق  و . الموارد

  .)UNEP/CBD/COP/L.16(الوارد في مشروع المقرر بشأن الحوافز 
 إلى الجلسة العامـة     ، شفهيا بصيغته المعدلة  ، مشروع المقرر  إحالةوافق الفريق العامل على     ،  فهمهذا ال أساس  على    -186

  .UNEP/CBD/CO/9/L.37 A-C مشروع المقرر بوصفه
 مقـرر  ال  مـشروع  اعتمد مؤتمر األطـراف    2008أيار  / مايو 30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -187

UNEP/CBD/COP/9/L.37 A-C، ويرد نص مشروع المقـرر    . من ألف إلى جيم9/11 المقرر بوصفه ،بصيغته المعدلة
  .التقرير الحاليفي المرفق األول بالمعتمد 

  القضايا الموضوعية األخرى الناشئة عن مقررات   :رابعا
  مؤتمر األطراف والقضايا االستراتيجية لتقيم التقدم

  الحصول وتقاسم المنافع    1- 4البند 
لتقدم المحرز في عمل االجتماعين الخامس والسادس للفريـق العامـل المفتـوح العـضوية     ل تقديم عرض عامبعد    -188

ان المتشاركان للفريق العامل في الجلسة العامة األولـى لالجتمـاع           س الرئي ذي قدمه الوم المنافع،   وتقاسالمخصص للحصول   
 من جدول األعمال فـي جلـسته الخامـسة،          1-4الفريق العامل الثاني البند      ، بحث ) أعاله 82 إلى   79انظر الفقرات من    (

المفتـوح  الفريـق العامـل    اولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامـل تقريـر  .  2008أيار  / مايو 21المنعقدة في   
ـ عـن  لحصول وتقاسم المنـافع،  المخصص لالعضوية   UNEP/CBD/COP/9/5 (ل اجتماعيـه الخـامس والـسادس    عم

وتجميع للتعليقات المكتوبة المقدمة من األطراف والمراقبين بشأن المكونات الرئيسية للنظـام            ، )UNEP/CBD/COP/9/6 و
  ..)UNEP/CBD/COP/9/INF/16( الدولي
حـصول   العـضوية المخـصص لل     مفتوحالفريق العامل الثاني بأن الفريق العامل ال      رئيسة  ذكّرت  لدى تقديم البند،      -189

المنافع عقد اجتماعين بين الدورات لتحقيق تقدم في وضع النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنـافع والتفـاوض                  وتقاسم  
وخالل اجتماعه السادس، اعتمد الفريق العامل توصيات بشأن العناصر المحتملة لمقرر يصدره مؤتمر األطراف فيما               . بشأنه

  .2010 فيمؤتمر األطراف ل بحلول االجتماع العاشر النظام واستكماله يتعلق بالمفاوضات القادمة بشأن هذا
لحـصول وتقاسـم   يس المشارك للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص ل  الرئ ،)كندا (قدم السيد تيموثي هودجز     -190

وأبلـغ  ) UNEP/CBD/COP/9/6 و UNEP/CBD/COP/9/5( تقريري االجتماعين الخامس والسادس للفريق العامل   ،المنافع
الفريق العامل بالتطورات الرئيسية التي كان قد حددها بالفعل في الجلسة العامـة االفتتاحيـة لالجتمـاع التاسـع لمـؤتمر                     

  .األطراف
كنـدا   بوليفيـا،  ،) والصين77 عن مجموعة الـ بالنيابة(ربودا وبنتيغوا أ ويانات عامة بشأن الموضوع ممثل    أدلى بب   -191

 عـن   بالنيابـة (كينيا  ،  إثيوبيامصر،  ، إكوادور،   شيلي ،) وسويسرا ،النرويج، أيسلندا، اليابان، نيوزيلندا،     ا عن استرالي  بالنيابة(
ناميبيا  ،المغرب ،الويم،  )دان المحيط الهادي الجزرية    عن بل  بالنيابة(ريباتي  ي ك ،)ة التفكير قارب المت ذات التنوع الشديد  بلدان  ال



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 37 
 

 بالنيابـة (سلوفينيا   ،السنغال ،) عن الدول العربية   بالنيابة(المملكة العربية السعودية    بال،   ني ،) عن المجموعة األفريقية   بالنيابة(
صـربيا  ، الجبل األسود، جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة كرواتيا، وبتأييد منعن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء،    

ومنتدى األمـم المتحـدة الـدائم    لألمم المتحدة،  ألغذية والزراعة   ا منظمة   وممثلأيضا  بيانات  ب وأدلى  .نام يتي وف ،)وأوكرانيا
 المركز الدولي لفسيولوجيا وايكولوجيـة  وبيانات أخرى ممثل وأدلى ب  . وجامعة األمم المتحدة   ،قضايا الشعوب األصلية  المعني ب 
 ،ولي للمجتمعـات المحليـة   والمنتـدى الـد  ،) عن وفد قطاع األعمـال   بالنيابة(، وغرفة التجارة الدولية     (ICIPE) الحشرات

 ومراكز البحوث الدولية التابعة للجماعة االستـشارية        ،(IIFB) والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي      
، (ITPGRFA) المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة        أمانة  ، و (CGIAR) للبحوث الزراعية الدولية  

 عن مجموعة المنظمات غيـر      بالنيابة( وشبكة العالم الثالث     ،(UPOV)  من النباتات  ةالدولي لحماية األصناف الجديد   واالتحاد  
  ).الحكومية

انظـر   ( الجلسة العامة االفتتاحية لالجتماع    خالل حسبما اتفق جري اآلن،   ت س ا، قالت الرئيسة إنه   تبادل لآلراء عقب    -192
 ،عن الموضوعمتفق عليه مفتوح العضوية بهدف إعداد مشروع مقرر     غير رسمي   اري  ، إنشاء فريق استش   ) أعاله 82الفقرة  

المخـصص  مفتـوح العـضوية    المتشاركان للفريق العامل الالرئيسانوسيرأس  . أعرب عنها التي   آلراءيأخذ في الحسبان ا   
  .مباشرالعامة  سيقدم تقريره للجلسة ي الذ، الفريق االستشاري، سيرأسانلحصول وتقاسم المنافعل

، استمع مؤتمر األطراف إلى تقرير مرحلـي        2008أيار  / مايو 23ة لالجتماع، المنعقدة في     نيفي الجلسة العامة الثا     -193
عليه عن عمل الفريق االستشاري غير الرسمي المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع، الذي أنشئ، حسبما اتفق                 

وصية بمشروع مقرر متفق عليه إلى مؤتمر األطراف على أسـاس مـا يجريـه مـن          الجلسة العامة األولى، لغرض الت     في
الرئيس المشارك للفريق، والذي كان يتحدث أيضا بالنيابة عن زميله الرئيس           ،  )كندا(تيموثي هودجز    السيد   شكرو . مناقشات

نه منـذ  إوقال  .  لتحقيق نتائج بناءة شكر جميع المشاركين على إخالصهم المتفاني   ،)كولومبيا(فرناندو كازاز   المشارك السيد   
، )ناميبيـا (، اجتمع الفريق عدة مرات وشكل أيضا مجموعة مصغرة، يرأسها السيد سـيم شـيكونغو                2008أيار  / مايو 21

 عمله الشاق نتـائج ملموسـة،   ترتب علىوقد  . اجتماعات الخبراء بتختص الرئيسية  إلسراع في تحقيق التقدم بشأن القضية     ل
 حول النظام الدولي للحصول وتقاسـم المنـافع،         تفاوض اآلراء بخصوص األساس لمزيد من الصياغة وال       وافقتبما في ذلك    

  . بحقالذي كان إنجازا صغيرا ولكن مهم
وفي هـذه   . أحرز تقدم طيب أيضا في إعداد ديباجة مشروع المقرر، والفقرات التشغيلية التي يجري مناقشتها اآلن         -194

من الضروري التعامل مع القضايا التي أعاقت عمل الفريق العامل المفتوح العـضوية المخـصص             المهمة الصعبة، سيكون    
عدم وضوح الصالحية؛ وعدم كفاية الموارد؛ وعدم الوضوح بشأن مسائل رئيسية مثل مدى             : للحصول وتقاسم المنافع، وهي   
التكليف المهم الذي أوكـل لـه، وتحقيقـا لهـذا      وينوي الفريق اآلن مضاعفة جهوده للوفاء ب       . النظام الدولي وطبيعته وهدفه   

، ويرفع تقريرا إلى رئيس مؤتمر األطـراف  2008أيار / مايو25 و 24الغرض، سيجتمع خالل عطلة نهاية األسبوع يومي   
  .وباختصار، فإن الفريق يسعى االنتهاء من مهمته في أقرب وقت ممكن . 2008أيار / مايو26في موعد أقصاه 

 استمع مؤتمر األطراف إلى تقريـر الفريـق   ،2008 أيار/ مايو30، المنعقدة في  ة لالجتماع لثلعامة الثا  الجلسة ا  في  -195
خالل الجلسة العامـة     الذي أنشئ، حسبما اتفق      ،مفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم المنافع     غير الرسمي ال  االستشاري  

وأبلغ الـسيد    . يجريه من مناقشات   طراف على أساس ما   األولى، لغرض التوصية بمشروع مقرر متفق عليه إلى مؤتمر األ         
 الـسيد   عن زميله الـرئيس المـشارك    بالنيابة والذي كان يتحدث أيضا      ، الرئيس المشارك للفريق   ،)كولومبيا (زازرناندو كا ف

 ،والجماعيـة  مؤتمر األطراف بأنه قد تم، بعد أيام كثيرة من المفاوضات الصريحة والمفتوحـة               ، أبلغ )كندا(تيموثي هودجز   
طة الوثيقة خاروتضمنت   .UNEP/CBD/COP/9/L.27التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن جميع مكونات مشروع المقرر       

تحدد العالمات البارزة التي سيتم بلوغهـا وتـصف ضـرورة تقـديم الخبـرات التقنيـة                 التي   ،اغويطريق من بون إلى نا    
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 صـياغة تحلى به من روح عالية ضمان األساس لمواصلة   عمل شاق وما قام به الفريق من    وقد أمكن بفضل ما   . للمفاوضين
لتعـاونهم  ) هولنـدا (والسيد رينيه ليفيبـر     ) ناميبيا(و  غوأعرب عن امتنانه للسيد سيم شيكون      . والتفاوض بشأنه  النظام الدولي 

  .مساندةوتوجيه و شكره لألمين التنفيذي وموظفيه لما قدموه من قيادة أعرب عنكما  . الماهر وحسن التوقيت
 المقـرر   مـشروع اعتمد مؤتمر األطـراف  ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -196

UNEP/CBD/COP/9/L.27 التقرير الحاليفي المرفق األول بالمعتمد  المقررويرد نص   .9/12المقرر بوصفه.  
أشـاد   ،لنـرويج لممثل  بتأييد من   ووالزراعة،  موارد الوراثية النباتية لألغذية     لمعاهدة الدولية لل  اممثل  مة من   بعد كل   -197

 ورحـب   ؛مؤتمر األطراف بالصالت الوثيقة بين االتفاقية والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتيـة لألغذيـة والزراعـة               
مفتـوح  اجتماع الفريـق العامـل ال  اعة الستضافة المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزر العرض المقدم من ب

 بالمدخالت التي قـدمتها المعاهـدة بـشأن الخبـرات      كذلك رحبو في روما؛    لحصول وتقاسم المنافع  المخصص ل العضوية  
  .ألغذية والزراعة على المستوى الدوليفي مجالي االمكتسبة والدروس المستفادة من تنفيذ الحصول وتقاسم المنافع 

  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة   2- 4البند 
.  من جدول األعمـال    2-4 الفريق العامل الثاني البند      بحث،  2008أيار  / مايو 21في جلسته الرابعة، المنعقدة في        -198

المخـصص  مفتوح العـضوية  الما بين الدورات  في في هذا البند، كان أمام الفريق العامل توصيات الفريق العامل            هنظرولدى  
ــادة ل ــا ) ي(8لمـ ــصلة بهـ ــام المتـ ــع، )UNEP/CBD/COP/9/7(واألحكـ ــررات ل وتجميـ ــشاريع المقـ مـ

(UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2).  

قـد عقـد   كـان  واألحكام المتصلة بها  )ي(8 الفريق العامل المعني بالمادة   أنبت الرئيسة   ذكّرتقديم هذا البند،     لدى  -199
ات ذات الصلة الصادرة عن االجتماع الثـامن        المقررمج العمل و  اجتماعه الخامس بين الدورات لتحقيق تقدم في أهداف برنا        

ـ   ا ينظر في التوصيات الت   ال مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع إلى        يوقد دع  . لمؤتمر األطراف  جتمـاع  اال يعتمـدت ف
ـ ،ألحكام المتصلة بهاوا) ى(8يق العامل المعنى بالمادة   الخامس للفر  ـ  ي والت مقـررات  مـشاريع ال تجميـع ل  ي تـرد اآلن ف

(UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2) .هذهودعت الفريق العامل إلى أن ينظر في مشاريع المقررات .  
 ،إكـوادور ،  كوسـتاريكا ،  كولومبيـا ،  كندا، بوليفيا،   سترالياأ ، األرجنتين وبيانات عامة بشأن الموضوع ممثل    أدلى ب   -200
، بيـرو،  نيوزيلنـدا ،  ) عن المجموعـة األفريقيـة     بالنيابة(اميبيا  ن، المكسيك،   ماليزيا،  كينيا،  اندونيسيا،  غينيا،  غابون،  إثيوبيا

  . وتايلند،) عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة(سلوفينيا ، جمهورية كوريا
قـضايا  المعني ب ومنتدى األمم المتحدة الدائم ، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة   وممثلأيضا  بيانات عامة   ب أدلى  -201
  . والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وجامعة األمم المتحدة،عوب األصليةالش

 والمنتدى الدولي للمجتمعات المحلية، والمجتمعات األصـلية  ، منتدى النمور العالميوبيانات عامة أخرى ممثلأدلى ب   -202
  .والمحلية

 المتعلقـة التـسعة  مشاريع المقررات في  النصوص التي ما زالت تحتوي على قوسين الفريق العامل بعد ذلك     بحث  -203
ماع الخـامس للفريـق العامـل        أخذت من توصيات االجت    قد مشاريع المقررات    كانتو. واألحكام المتصلة بها  ) ي(8المادة  ب
 وقد أدرجـت  ،  ) المرفق األول  ،UNEP/CBD/COP/9/7(واألحكام المتصلة بها    ) ي(8لمادة  المخصص ل مفتوح العضوية   ال

مشاريع المقررات لجميع   ت في  التسعة، التي ما زال أربعة منها يحتوي على نصوص بين قوسين، أدرجت            مشاريع المقررات 
  .)UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(  األطرافمؤتمرلالجتماع التاسع ل
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فيما يتعلق بالنص الوارد بين قوسين في مشروع المقرر بشأن التقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمـل الخـاص           -204
، كولومبيـا ، الـصين ، كندا، كمبوديا،  البرازيل،  ستراليا، أ  األرجنتين أدلى ببيانات ممثلو  واألحكام المتصلة بها،    ) ي(8دة  بالما

سـلوفينيا  ،  نيجيريـا ،  نيبال،  ) عن المجموعة األفريقية   بالنيابة(ناميبيا  ،  المكسيك،  ماليزيا،  الهند،  إثيوبيا ،إكوادور،  كوستاريكا
  . وأوغندا،)وروبية ودولها األعضاء عن الجماعة األبالنيابة(

أدلى ببيانـات   ي عن حالة واتجاهات المعارف التقليدية،       تجميعفيما يتعلق بالنص الوارد بين قوسين بشأن التقرير ال          -205
 ،السنغال،  النرويج،  نيجيريا،  ) عن المجموعة األفريقية   بالنيابة(ناميبيا  ،  المكسيك،  إثيوبيا ،كولومبيا،  البرازيل،  سترالياأ ممثلو

  ). عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة(وسلوفينيا 
للنص المدرج بين قوسـين     ته  ، استأنف الفريق العامل مناقش    2008 أيار/  مايو 21 في   ة، المنعقدة  الخامس في جلسته   -206

  .تجميعيبالتقرير البشأن من مشروع المقرر 
 عـن الجماعـة     بالنيابـة ( وسـلوفينيا    ،ناميبيـا ،  المكسيك،  ماليزيا،  كولومبيا ،البرازيل،  سترالياأ أدلى ببيان ممثلو    -207

  ).األوروبية ودولها األعضاء
ية لتوثيـق المعـارف     ع المقرر بشأن اعتبارات للخطوط اإلرشاد     فيما يتعلق بالنص المدرج بين قوسين من مشرو         -208

 ،نيوزيلنـدا ،  ) عن المجموعة األفريقية   بالنيابة(ناميبيا  ،  ماليزيا،  وبياإثيكولومبيا،  ،  كندا،  سترالياأ أدلى ببيانات ممثلو  التقليدية،  
  ). عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة(وسلوفينيا 

 في مشروع المقرر بشأن وضع عناصر للـنظم الفريـدة لحمايـة المعـارف      قوسينفيما يتعلق بالنص الوارد بين        -209
، إثيوبيـا  ، كوسـتاريكا،  كولومبيـا ،  كندا،  البرازيل، بوليفيا،   سترالياأ أدلى ببيانات ممثلو  ت،  التقليدية واالبتكارات والممارسا  

  ). عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة( وسلوفينيا ،) عن المجموعة األفريقيةبالنيابة(ناميبيا ، المكسيك
، اتفق على إنشاء فريق استـشاري غيـر رسـمي           قيد البحث بشأن مشاريع المقررات األربعة      لآلراءعقب تبادل     -210

 والتي سيعد لها نصوص توافقية تعكـس النقـاط التـي    ،تلك الفقرات الباقية بين أقواسبخصوص لتسوية االختالفات المعلقة  
تـرد بـين      شكل من األشكال أية مقترحات تتعلق بالفقرات التـي ال          ي يبحث فريق المناقشة بأ    نول . المناقشةأثيرت خالل   

االقتراحات المقدمة إلضـافة فقـرات جديـدة تمامـا       في  ينظر   غير أنه س   .تفاق بشأنها بالفعل  واس والتي تم التوصل إلى ا     أق
 عمـل ) غانـا ( يـابوه  -والسيد الفريد أوتـنج ) النرويج(على أن تتولى السيدة تون سولهوج     أيضا  اتفق  و . لمشروع المقرر 

  .سميشاركين للفريق االستشاري غير الرتالرئيسين الم
 الفريـق  عن عمـل إلى تقرير مرحلي  استمع الفريق العامل، 2008أيار /  مايو23 في جلسته الثامنة، المنعقدة في     -211

  .بحثمشاريع المقررات األربعة قيد الخصوص االستشاري غير الرسمي الذي أنشئ لتسوية االختالفات المعلقة ب
 ممثـل  بتأييد مـن  ،، طلبت ممثلة بوليفيا2008أيار /  مايو27 في قدة، المنع للفريق العاملة عشرة الثاني الجلسةفي    -212

بيرو، تقديم تقرير مرحلي عن عمل الفريق االستشاري غير الرسمي للجلسة العامة لضمان إبقاء األطراف على علم علـى                   
) ي(8معنيـة بالمـادة    وكان الفريق قد كلف بالعمل على إزالة األقواس المتبقية من مـشاريع المقـررات ال           .النحو الواجب 

  .غير أنه يبدو من مشاريع الوثائق الناشئة عن الفريق أنه قد تمت صياغة نص جديد تماما . واألحكام المتصلة بها
 تأكيدات بعدم صـياغة  ،الرئيسة المشاركة للفريق االستشاري غير الرسمي    ،  )النرويج(السيدة  تون سولهوج     قدمت    -213

 وكان من المقرر أن      .يق الفقرات القائمة في مشاريع المقررات كأساس لوضع نص توافقي         فقد استخدم الفر    .أي نص جديد  
وكـان   . بغرض االنتهاء من وضع هذا النص، ودعيت جميع الوفود إلى المشاركةذلك اليوم  يعقد اجتماعه الثالث بعد الظهر      
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 .جتماع لخدمة الوفود غير الناطقة باالنجليزيـة      ية غير الرسمية في ذلك اال     فور أن تتوافر خدمات الترجمة ال      فيه من المأمول 
  .في ضوء هذا التوضيح، قالت ممثلة بوليفيا إن وفدها سوف يشارك في االجتماعو

عـن  قدمته الرئيسة  الفريق العامل مشروع مقرر ، بحث2008أيار  / مايو 29في جلسته الثالثة عشرة، المنعقدة في         -214
 مؤتمر األطـراف  لنظروالذي كان تجميعا لتسعة مشاريع مقررات عن الموضوع قدمت ، واألحكام المتصلة بها ) ي(8لمادة  ا

  .في اجتماعه التاسع
عة بين أقـواس   لدى اإلبالغ عن عمل الفريق االستشاري غير الرسمي الذي أنشئ لتسوية مسألة العناصر الموضو               -215

قد عمل بال كلل خالل األيام الثمانية الماضية للتوصل         ، قالت الرئيسة إن الفريق       هذه  المقررات التسعة  في أربعة من مشاريع   
عـددا مـن أفرقـة أصـدقاء     أيضا  شكل وكان قد . لمجتمعات األصلية والمحليةاإلى نص توافقي يرضي جميع األطراف و   

  التي قدمت للفريق مـن جانـب       ،وقد أمكن بفضل خدمات الترجمة الفورية غير الرسمية        . الرئيس للمساعدة في هذه المهمة    
 ومن ثم إتاحـة    ، مشاركة الكثير من الممثلين من أمريكا الالتينية       ،التنوع البيولوجي المعني ب  للشعوب األصلية    يمنتدى الدول ال

 عن ذلك بعناية لتحقيق أقـصى  ئوقد صيغ النص الناش    .  باألمر ةمهتمالمشاركة الكاملة والفعالة من جانب جميع األطراف ال       
األنشطة التـي تهـدف   شأن يتعلق بالنص الوارد بين أقواس في القسم باء من مشروع المقرر ب   وفيما   . قدر من توافق اآلراء   

 الوزاريـة بـشأن   اتالمناقـش أن يأخذ الفريق العامل توجهاته من نتائج الرئيسة  تغير المناخ، اقترحت   آثارإلى التخفيف من    
فيما يتعلق بالصياغة في القسم زاي مـن مـشروع         قالت إنها تعتزم     ،وأخيرا .  النص على هذا األساس    وأن يعدل الموضوع  

مفتوح العضوية  الإلى الفريق العامل    أخالقية،   إحالة المرفق الوارد فيه والذي يتضمن مشاريع عناصر لمدونة سلوك            ،المقرر
  . اجتماعه السادسفيه فينظر كي ي ل،واألحكام المتصلة بها) ي(8لمادة المخصص ل

 عن الجماعة األوروبيـة     بالنيابة( وسلوفينيا   ،بنما،  غواتيماال،  إكوادور،  كندا،  البرازيل،  لياستراأ  ممثلو اتأدلى ببيان   -216
  .أدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيو  . وجنوب أفريقيا،)ودولها األعضاء

 ،واألحكـام المتـصلة بهـا     ) ي(8 المقرر بشأن المادة      مشروع وافق الفريق العامل على إحالة    ،  لآلراءعقب تبادل     -217
 وكمـا سـبق أن    .UNEP/CBD/COP/9/L.25 A-I  مشروع المقـرر بوصفه إلى الجلسة العامة ، شفهيابصيغته المعدلة

تغير المناخ سوف يحل على المستوى الـوزاري   آثار، فإن النص الوارد بين قوسين والمتعلق بالتخفيف من     الرئيسةاقترحت  
  .ر فيه بعد ذلك في الجلسة العامةوينظ
المقـرر  اعتمد مؤتمر األطـراف مـشروع    ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -218

UNEP/CBD/COP/9/L.25 A-I في المرفـق األول  المعتمد ويرد نص المقرر  .  من ألف إلى طاء9/25 بوصفه المقرر
  .التقرير الحاليب

  :مشروع المقرر وطلب إدراجه في تقرير االجتماعبخصوص تركيا البيان المكتوب التالي قدم ممثل   -219
 وعلـى ذلـك   ، فئة أو مجموعة من األشخاص يعترف بهم كشعوب أصلية      ، ال توجد  وفقا للنظام الدستوري التركي   "

 التي ينطبق عليها المقـرر      يوجد لدى تركيا أي ِأشخاص على أراضيها يقعوا ضمن نطاق الشعوب األصلية            فإنه ال 
 االجتمـاع   فـي في اتفاقية التنوع البيولـوجي      بها  صلة  متواألحكام ال ) ي(8التي اعتمدت بشأن المادة     ) رراتالمق(

  .لمؤتمر األطراف التاسع
يمكن أن يفسر على أنه ينطوي على حق ألي دولة أو شـعب أو   المشار إليها ما  ) المقررات(يوجد في المقرر     وال"

اركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يتنافى مع ميثاق األمم المتحدة أو يؤول على أنـه                 للمش من األشخاص مجموعة  
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يأذن أو يشجع أي إجراء يمكن أن يقسم أو يعوق كليا أو جزئيا سالمة األراضي أو الوحدة السياسة للدول المـستقلة   

  ".ذات السيادة
     نقل التكنولوجيا والتعاون فيها3- 4البند 

 .2008أيـار  / مـايو 20 المنعقدة فـي ة، ه الثاني من جدول األعمال في جلست3-4البند  الفريق العامل الثاني    بحث  -220
سـتراتيجية بـشأن نقـل التكنولوجيـا والتعـاون فيهـا            ا هذا البند، كان أمام الفريـق العامـل مـشروع            نظره في ولدى  

)UNEP/CBD/COP/9/18(تفسير الحتمـاالت وضـع     : التكنولوجيا والتعاون فيها   ومذكرة من األمين التنفيذي بشأن نقل        ؛
 ؛)UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1(تأخذ في االعتبار مبادرة تكنولوجيا المناخ       " تكنولوجيا التنوع البيولوجي  "أن  مبادرة بش 

 نقــل التكنولوجيــا والتعــاون العلمــي والتقنــيل نيــين المخــصصتقوالتقريــر الكامــل الجتمــاع فريــق الخبــراء ال
)UNEP/CBD/COP/9/INF/1(والمشروع النهائي لدراسة تقنية تستكشف وتحلل دور حقوق الملكية الفكريـة فـي نقـل         ؛ 

وكـان أمامـه أيـضا تجميـع لمـشاريع المقـررات              .)UNEP/CBD/COP/9/INF/7(التكنولوجيا في سياق االتفاقيـة      
)UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(.  

 ،كولومبيا، جمهورية إيران اإلسالمية، ماليزيا، المكـسيك، المغـرب        ،  ينالص،  كندا،   البرازيل  ممثلو اتأدلى ببيان   -221
 عـن الجماعـة   بالنيابـة ( الـسنغال، سـلوفينيا   ، قطر،الفلبين ، النرويج،، نيوزيلندا ) عن المجموعة األفريقية   بالنيابة(ناميبيا  

 ،)تركيـا وأوكرانيـا   ،  صربيا،  جبل األسود ال،   جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة    وبتأييد من  ،األوروبية ودولها األعضاء  
 ،نيابة عن شبكة األخالق الجينيـة بال( وشبكة العالم الثالث ، SEARICE و ،ة الدوليةغرفة التجار  ممثلواتأدلى ببيان و.وتايلند

ثيـرت   النقاط التـي أ    يأخذ في الحسبان  ، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا بشأن الموضوع         لآلراءعقب تبادل   و  ).ETC فريقو
  .للنظر فيه من جانب الفريق العامل فى وقت الحق

عن نقـل   قدمته الرئيسة    الفريق العامل مشروع مقرر      ، بحث 2008أيار  / مايو 22في جلسته السابعة، المنعقدة في        -222
، كـوت ديفـوار   ،  كولومبيا،  الصين،  كندا،  فاسو بوركينا،  البرازيل،   بوليفيا  ممثلو اتأدلى ببيان و  .االتكنولوجيا والتعاون فيه  

 عـن الجماعـة األوروبيـة ودولهـا         بالنيابـة ( وسلوفينيا   ،بيرو،  نيوزيلندا،  المغرب،  المكسيك،  جمهورية إيران اإلسالمية  
  . وأوغندا،)األعضاء

 بيانـات  أدلىو  . مشروع المقرربحثاستأنف الفريق العامل    ،2008أيار  / مايو 23ة، المنعقدة في    الثامنفي جلسته     -223
، ، الـصين، كولومبيـا  كندا، فاسوبوركينا ، البرازيل، بوليفيا، ) والصين77 عن مجموعة الـ     بالنيابة(ربودا  يغوا وب أنت وممثل

سـلوفينيا   ،بيـرو ،  المغـرب ،  ماليزيا،  اليابان،  جمهورية إيران اإلسالمية  ، إكوادور، غينيا بيساو،     كوت ديفوار  كوستاريكا،
  ). عن المجموعة األفريقيةبالنيابة( وأوغندا ،جنوب أفريقيا ،)عضاء عن الجماعة األوروبية ودولها األبالنيابة(

زيل، كنـدا، كولومبيـا، اليابـان،     البرا،، اتفق على أن يعقد ممثلو بوليفيا    الرئيسةاقتراح من   وب،  لآلراءعقب تبادل     -224
ر رسمية بغـرض وضـع نـص     وبيرو، مشاورات غي،) عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء    بالنيابة(سلوفينيا   ،الويم

  . التي ظلت دون تسويةلهذه األجزاء من مشروع المقررتوافقي 
الـنص التـوافقي الـذي نـشأ عـن       بحث الفريق العامـل  ،2008أيار / مايو23ة، المنعقدة في    التاسع في جلسته   -225

  .بياكندا وكولوم، البرازيل،  بوليفياأدلى ببيانات ممثلوو. المشاورات غير الرسمية التي جرت
وقالت إن الدعوة الموجهة إلـى مرفـق        . أعربت ممثلة بوليفيا عن عدم رضاء وفدها عن النص التوافقي المقترح            -226

كانـت ضـعيفة    " في إمكانيات تقديم التمويل في إطار األنشطة التمكينية لتنظيم بناء القدرات، أينما تلزم            للنظر  "البيئة العالمية   
ينبغي االحتفاظ بمرجع لتـصميم   ،وعالوة على ذلك . ليها لبناء القدرات في البلدان النامية  جدا، نظرا للحاجة غير المختلف ع     
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 ،توافق فـي اآلراء   ال غير أنه لمصلحة   .  بالنظر إلى أهمية بناء القدرات في ذلك المجال        ،ذات الصلة وتنفيذ السياسات العامة    
  .هذه النقطة إلدراج  وفدهالن يضغط

 شفهيا، إلى الجلسة العامـة      بصيغته المعدلة  مشروع المقرر،    إحالةوافق الفريق العامل على     على أساس هذا الفهم،       -227
  .UNEP/CBD/COP/9/L.5 مشروع المقرر بوصفه

مـشروع المقـرر    اعتمد مؤتمر األطـراف      2008أيار  / مايو 30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -228
UNEP/CBD/COP/9/L.5التقرير الحاليفي المرفق األول بالمعتمد  المقرر ويرد نص  .9/14 قرر بوصفه الم.  

  الرصد والتقييم والمؤشرات  4- 4البند 
. 2008أيـار  / مـايو 26ة، المنعقدة في ه العاشرجلست من جدول األعمال في 4-4 الفريق العامل الثاني البند    بحث  -229

يكولوجيـة  لـنظم اإل  أللفيـة ل   من األمين التنفيذي عن متابعة تقييم ا       هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة      نظره في   ولدى  
)UNEP/CBD/COP/9/13( بالتعـاون مـع المنظمـات    ،مقدمة من األطـراف  التعليقات ال  كانت قد أعدت بناء على       ، التي 

رات مـشاريع المقـر  تجميـع  فـي   المـذكرة  تلـك من مشروع المقرر الوارد في القسم الخامس أيضا وقد أدرج   . الشريكة
)UNEP/CBD/COP/9/1Add.2(.  

 ،ماليزيـا ،  مـالوي  ،اليابـان ،  جمهورية إيران اإلسالمية  ،  كندا، البرازيل،   سترالياأ،   األرجنتين  ممثلو اتأدلى ببيان   -230
  من ييداألعضاء، وبتأ  عن الجماعة األوروبية ودولها      بالنيابة(سلوفينيا  جمهورية كوريا،   ،  بيرو،  النرويج،  نيوزيلندا،  المكسيك
 عـن المجموعـة     بالنيابة(أوغندا   ،) تركيا وأوكرانيا  ،صربيا،  الجبل األسود ،  جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة   كرواتيا،  
فـي   النقاط التي أثيرت حسبان، قالت رئيسة الفريق إنها ستعد نصا عن الموضوع يأخذ في ال لآلراءعقب تبادل   و  ).األفريقية

  .لألمانة، للنظر فيه من جانب الفريق العامل في وقت الحقالمقدمة ات المكتوبة قتعليالباإلضافة إلى المناقشة، 
عن قدمته الرئيسة    الفريق العامل مشروع مقرر      بحث،  2008أيار  /  مايو 27 في   ة، المنعقدة  عشر ة الثاني في جلسته   -231

، المكـسيك ،  جمهورية إيران اإلسـالمية   ،  غانا،  كندا،   البرازيل  ممثلو اتأدلى ببيان و  .ةيكولوجيلنظم اإل أللفية ل متابعة تقييم ا  
  ). عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة( وسلوفينيا ،نيوزيلندا

أدلـى  و. مشروع المقرر  بحث  الفريق العامل  استأنف،  2008أيار  /  مايو 29في  في جلسته الثالثة عشرة، المنعقدة        -232
جمهورية مقـدونيا   ،   من كرواتيا  بتأييدو ، عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     ابةبالني( وسلوفينيا   ، البرازيل  ممثال اتببيان

 مشروع  إحالةوافق الفريق العامل على     ،  لآلراءعقب تبادل   و . تركيا وأوكرانيا ،  صربيا،  الجبل األسود ،  اليوغسالفية السابقة 
 المقـرر    مـشروع  بوصـفه إلى الجلسة العامـة      ،شفهيا بصيغته المعدلة  ،يكولوجيةلنظم اإل أللفية ل متابعة تقييم ا  عن  المقرر  

UNEP/CBD/COP/9/L.19.  
المقـرر   مـشروع    اعتمد مؤتمر األطـراف    2008أيار  / مايو 30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -233

UNEP/CBD/COP/9/L.19  الحاليالتقريرفي المرفق األول بالمعتمد  المقررويرد نص  . 9/15بوصفه المشروع .  

  التنوع البيولوجي وتغير المناخ  5- 4البند 
. 2008أيـار  / مـايو 23 المنعقدة في من جدول األعمال في جلسته التاسعة،        5-4بحث الفريق العامل األول البند        -234

ية والتقنيـة   الصادرتان عن الهيئة الفرعية للمشورة العلم      12/5ن  ا أمام الفريق العامل التوصيت    كانولدى نظره في هذا البند،      
مقـررات  مـشاريع ال ن في تجميـع  ا الواردت)UNEP/CBD/COP/9/3( 13/6 و )UNEP/CBD/COP/9/2(والتكنولوجية  

جملة أمور منها خيارات لألنشطة التي      ضمن  بشأن،  ) 102 و 100ن  االصفحت،  UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(المشاريع  



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 43 
 

 بشأن األنـشطة المتعلقـة      ؛ واستعراض اإلرشاد  خرىاألمات  لمنظاألطراف و ابعض ألمانات اتفاقيات ريو و    الساند بعضها   ت
 التجريبي الذي نظر فيـه خـالل االسـتعراض    رشاد برامج العمل استنادا إلى اإلضمناالستجابة  أنشطة  بآثار تغير المناخ و   

الفرعية للمـشورة   وقد طلبت الهيئة     . المتعمق لبرنامجي العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات والتنوع البيولوجي الزراعي         
يـشمل  قترحـا  ا يقـدم أن ، 13/6 من القسم باء من توصيتها       1، في الفقرة    إلى األمين التنفيذي   العلمية والتقنية والتكنولوجية  

 من أجل إعـداد معلومـات      ،لتنوع البيولوجي وتغير المناخ   لمحتمل من الخبراء التقنيين المخصص      اللفريق  لشروط التكليف   
 وكـذلك  ،خطة عمل بالياألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ فيما يتعلق باتفاقية ذات صلة بمقرر  عن التنوع البيولوجي    

والتكيـف معـه، وذلـك       واحتماالت التعرض لـه    ،آثار تغير المناخ  بشأن  برنامج عمل نيروبي الخاص باالتفاقية اإلطارية       
ير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، كي ينظر فيهـا           تشاور مع أمانتي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغ        بال

ــراف  ــؤتمر األط ــع لم ــاع التاس ــذ . االجتم ــد ه ــر االاوأع ــىح اقت ــدم إل ــة  وق ــي الوثيق ــل ف ــق العام  الفري
UNEP/CBD/COP/9/20/Add.3 .      بشأن إمكانية مواصلة العمـل  المحرز وكان أمام الفريق العامل أيضا تقرير عن التقدم

األراضـي الرطبـة   فـضال عـن     ،المداريـة للغابات   الخث   يضاالحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ألر      دةمسانل
، القـسم  UNEP/CBD/COP/9/20(القطاعـات  المـشتركة بـين    بشأن القضايا   المرحلي   حسبما ترد في التقرير      ،األخرى
  ).الثالث
، قدم األمين التنفيذي إلى فريق االتصال المشترك        8/30للمقرر  أنه وفقا   بمن أجل توضيح األمور، ذكّرت الرئيسة         -235

 األطـراف والمنظمـات     باإلضـافة إلـى   بعضها البعض ألمانات اتفاقيات ريو،      التي تساند   اقتراحا بشأن خيارات لألنشطة     
 تـضمنت ي   والت )UNEP/CBD/SBSTTA/13/7(وحسبما ذكر في المذكرة بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ           . المعنية

  . فقطلألماناتة متاحالنظر في الخيارات الالمشترك بعد ذلك هذا االقتراح، قرر فريق االتصال 
 عن بلـدان أوروبـا      ةبالنياب(كرواتيا   ،الصين،  كندا،  البرازيل،  بنغالديش،  أستراليا،   ببيانات ممثلو األرجنتين   أدلى  -236

 ،)بالنيابة عـن المجموعـة األفريقيـة      (ليبيريا   ،اليابان ،) الوسطى اكبالنيابة عن بلدان أمري   (هندوراس   ،)الوسطى والشرقية 
بالنيابة عـن الجماعـة األوروبيـة       (سلوفينيا   ،)بالنيابة عن المجموعة العربية   ( وقطر   ،الفلبين،  النرويج،  نيوزيلندا،  المكسيك

  ).بالنيابة عن بلدان المحيط الهادئ الجزرية( وتوفالو ،سويسرا ،)ودولها األعضاء
 أدلـى و  . مـشروع المقـرر    بحث  الفريق العامل  استأنف،  2008أيار  / مايو 23 المنعقدة في في جلسته العاشرة،      -237

جـزر كـوك    ،)الـسنغال وسـيراليون  ، موريتانيا،  بيساو-غينيا وغينيا، بالنيابة عن غامبيا(ببيانات ممثلو الرأس األخضر     
بيانـات  قدمت  و  .تايلند وأوروغواي ،  بيرو،  ماليزيا كيريباتي   ستاريكا،، كو ) المحيط الهادئ  ية في جزرالبلدان  الابة عن   بالني(

 ببيانات أيضا ممثلـو منظمـة األغذيـة        أدلى و .أوغندا وفنزويال ،  النرويج،  نيوزيلندا،  جمهورية إيران اإلسالمية  من  ة  مكتوب
-UNEP، و (DTIE) مم المتحدة للبيئـة   والزراعة لألمم المتحدة، وشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة لبرنامج األ         

MAP RAC/SPAحفظ الطبيعة التابع لليونيب، والمنتدى الدائم لألمم المتحـدة المعنـي بقـضايا    رصد ، والمركز العالمي ل
غرين ‘مجلس  ، و (ETC)  المعني بالتحات والتكنولوجيا والتركيز    فريق العمل ممثلو  أخرى  أدلى ببيانات   و  .الشعوب األصلية 

، واالتحـاد   لمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي      ، والمنتدى الدولي للمجتمعات المحلية، وا     ليالدو‘ بيس
 رامسار بشأن األراضي الرطبة، ومنظمـة  ة، واتفاقيUNEP-MAP RAC/SPA و UNEP-MAPالدولي لحفظ الطبيعة، و

ومنظمة الحفـظ   BirdLife Internationalبالنيابة عن ( البرية الحياة حفظ جمعيةالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، و
 ).بالنيابة عن عدة منظمات غيـر حكوميـة أخـرى    (World Rainforest Movement  و،)الدولية ومنظمة حفظ الطبيعة

  .مجلس أوروبا والمركز العالمي للبيئة والمنظمة الدولية لألراضي الرطبةبيانات مكتوبة من  تقدمو
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 معالجـة ق اتصال مفتوح العضوية ل    يعلى اقتراح قدمته الرئيسة إلنشاء فر     وافق الفريق العامل    ،  تبادل لآلراء عقب    -238
ترأس فريـق   تس) النمسا( أوبرماير   غابرييلإن السيدة   الرئيسة  وقالت   . المسائل المعلقة بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ      

  .االتصال
نظـر فيـه الفريـق      كي ي  ل اآلراء المعرب عنها   يأخذ في الحسبان  ة إنها ستعد نصا     قالت الرئيس ،  المناقشةفي ختام     -239

  .العامل فى وقت الحق
 ا قـدمته  اتع مقرر يرامشأربعة   الفريق العامل    بحث،  2008أيار  / مايو 28 المنعقدة في في جلسته السابعة عشرة،       -240

 حذف عدد كبير مـن األقـواس   السعي إلىق العامل على حثت الرئيسة الفريو  .ن التنوع البيولوجي وتغير المناخ ع الرئيسة
توقف على ت الفريق العامل    أمامإن الموافقة على عدة مشاريع مقررات أخرى        ذكّرت ب  و ،مشاريع المقررات  من نص    مربعةال

، البرازيـل  ،النمـسا ،  أدلى ببيانات ممثلو أستراليا   و  . مشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ       بحثانتهائه من   
بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها     (سلوفينيا   ،بيرو،  عمان،  النرويج،  نيوزيلندا،  ماليزيا،  إكوادور،  كولومبيا،  الصين،  كندا

  المعني بالتحـات والتكنولوجيـا والتركيـز       فريق العمل كل من    أدلى ببيان أيضا ممثل   و  .جنوب أفريقيا وتركيا   ،)األعضاء
(ETC)،لدولي المعني بقضايا الشعوب األصلية والمنتدى ا.  

ق اتصال مفتوح العـضوية برئاسـة   ي، وافق الفريق العامل على اقتراح قدمته الرئيسة إلنشاء فر    تبادل لآلراء عقب    -241
 ،ينياسـلوف ،  الفلبين،  النرويج،  نيوزيلندا،  ماليزيا،  الصين،  كندا،   يتألف من ممثلي البرازيل    ،)النمسا( أوبرماير   غابرييلالسيدة  

ن التنوع البيولوجي وتغيـر     ع إلى حل بشأنها والمتعلقة بمشروع المقرر        التوصل المسائل التي لم يتم      بحثل ،وجنوب أفريقيا 
نص مـشروع  قدم توس . ورة منطقية بدرجة أكبرة النص بصصياغ إعادة باشر الفريقالمناخ، وعمال باآلراء المعرب عنها،    

  .ي اليوم التالي إلى الفريق العامل ف الجديدالمقرر
قدمتـه   نصا منقحا لمشاريع المقررات    الفريق العامل    بحث،  2008أيار  / مايو 29 المنعقدة في في جلسته العشرين،      -242

  .ن التنوع البيولوجي وتغير المناخالرئيسة ع
 الـسيدة بـوال      من هذا اليـوم، أبلغـت      سابقدة في وقت    نعقذكّر بأنه في الجلسة التاسعة عشرة للفريق العامل، الم          -243

، من أجل تحقيق االتـساق والتماسـك، علـى    لعامل أن عددا من الوفود قد اتفق      ليهتوماكي، وزيرة البيئة في فنلندا، الفريق ا      
ولذلك، اقترحـت    . مماثلة في مشاريع المقررات   أخرى   لتحل محل أي عبارة   " آثار أنشطة التكيف والتخفيف   "ارة  استخدام عب 

وقـال  . لوجي وتغيـر المنـاخ  حيثما يكون األمر مناسبا في مشروع المقرر المنقح بشأن التنوع البيو األمانة استخدام العبارة    
  .يةإرشاد خطوططرفين إن المقرر ينبغي أن يكون أكثر من مجرد ممثال 
بـة عـن    بالنيا( وسـلوفينيا    ،عمان،  النرويج،  غابون،  الصين،  كندا،  البرازيل،  ليفيابو،  أدلى ببيانات ممثلو أستراليا     -244

  ).الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
 والمنتـدى الـدولي     ،(ETC)  المعني بالتحات والتكنولوجيا والتركيـز     فريق العمل كل من    ممثلأيضا   أدلى ببيان   -245

  .المعني بقضايا الشعوب األصلية
 السيدة بـوال    بكلمةت الرئيسة   ذكّر،  2008أيار  / مايو 30المنعقدة في   في الجلسة الحادية والعشرين للفريق العامل،         -246

أبلغـت الرئيـسة    و . ) أعاله 243انظر الفقرة   ( في الجلسة التاسعة عشرة للفريق العامل        ليهتوماكي، وزيرة البيئة في فنلندا،    
يبـوه   -رسمية قد عقد جلسة برئاسة السيد الفرد أوتنـغ        شكّل إلجراء مشاورات غير     مناقشة  لل االفريق العامل أن فريق   أيضا  

  .ب المحيطاتيخصت، لمناقشة المسائل المعلقة، والسيما )غانا(
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رفيع المستوى لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف قدم       الالفريق العامل أن الجزء     ) غانا(يبوه   -أبلغ السيد الفرد أوتنغ     -247
  .ات التوجيهتلكوأوضح التغييرات المقترحة على النص في ضوء . اتالتوجيهبعض ه ئزمالإلى إليه هو و

 ببيانات ممثلـو    أدلىو  . مشروع المقرر المنقح بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ        بحث الفريق العامل    استأنفو  -248
، ماليزيـا ،  جاميكـا ،  جمهورية إيـران اإلسـالمية    ،  غانا،  إكوادور، كولومبيا،   الصين،  كندا،  البرازيل،  أستراليا،  األرجنتين

عقـب  و  . وفنزويال ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     ( وسلوفينيا   ،سيشيل،  قطر،  عمان،  النرويج،  زيلندانيو
 المعدلـة  ابـصيغته  بشأن التنوع البيولوجي وتغير المنـاخ،  مشاريع المقررات إحالة، وافق الفريق العامل على    تبادل لآلراء 

  .A-D UNEP/CBD/COP/9/L.36 مشاريع المقررات ا، إلى الجلسة العامة بوصفهشفهيا
 شـاريع المقـررات   ، اعتمد مؤتمر األطراف     2008أيار  / مايو 30 المنعقدة في في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع،        -249

UNEP/CBD/COP/9/L.36 A-D في المرفـق األول  المعتمد ويرد نص المقرر  .  ألف إلى دال9/16 ات المقررابوصفه
  .التقرير الحاليب

غير أنه، فـي  .  جيم9/6في نص المقرر" وقف اختياري"ان يرغب في أن تدرج كلمة ه كوفد إن إكوادورقال ممثل     -250
ـ ، على أساس الفهم الذي حظى بالقبول العام إلى حل وسط والتعاون، فقد وافق على النص   التوصلسبيل   الـدعوة إلـى   أن ب
  . هي مفهومة ضمناالمحيطاتتخصيب  علىختياري وقف ا

  ي الجافة وشبه الرطبةالتنوع البيولوجي لألراض  6- 4البند 
. 2008أيـار  / مـايو 22 المنعقدة في من جدول األعمال في جلسته السابعة،        6-4 الفريق العامل األول البند      بحث  -251

لهيئـة  الصادرة عن ا )، المرفقUNEP/CBD/COP/9/2 (12/6ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل التوصية          
اعتماد خيارات استخدام األراضي لتـشجيع إدرار الـدخل وحفـظ          بلتقنية والتكنولوجية، المتعلقة    الفرعية للمشورة العلمية وا   

 باإلضـافة إلـى    بناء القدرات، بما فيها دراسات الحالة وحزمـة األدوات وتقيـيم االحتياجـات،               مساندةالتنوع البيولوجي و  
  .)UNEP/CBD/COP/9/19( برامج العمل المواضيعيةعن االقتراحات الواردة في التقرير المرحلي 

 ).بالنيابة عن المجموعـة العربيـة     ( واليمن   ،أدلى ببيانات ممثلو كندا والصين وهندوراس والنرويج وقطر وتايلند          -252
  .منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةأدلى ببيان أيضا ممثل و

أدلـى ببيانـات    و  . العامل مناقشاته لهذا البند     الفريق ، استأنف 2008أيار  / مايو 22 المنعقدة في في جلسته الثامنة،      -253
 ببيان أيضا ممثل كل     أدلىو  ).بالنيابة عن المجموعة األفريقية   ( وناميبيا   ،ماليزيا،  جمهورية إيران اإلسالمية  ،  ممثلو كولومبيا 

 المنتدى  خر ممثل كل من   أدلى ببيان آ  و  . منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر          من
، قالت الرئيسة إنها سـتعد نـصا   المناقشةفي ختام  و .USC Canada الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي و

  .كي ينظر فيه الفريق العامل، وستأخذ في الحسبان اآلراء المعرب عنها
ـ  مشروع مقرر ث الفريق العامل، بح 2008أيار  / مايو 27 المنعقدة في في جلسته الثالثة عشرة،       -254 ن قدمته الرئيسة ع

، كنـدا ، البرازيـل ، تـسوانا ب ،بوليفيـا ،  ببيانات ممثلو األرجنتـين أدلىو  .لوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةالتنوع البيو 
المملكـة  ، قطر، وبير، باكستان، عمان، النرويج، نيوزيلندا، كينيا ،جمهورية إيران اإلسالمية  ،الهند ،إثيوبيا ،مصر،  كولومبيا

وتم االتفاق على إضـافة حاشـية        .  وفنزويال ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (سلوفينيا   ،العربية السعودية 
  .لمشروع المقرر مع تعريف لألراضي الجافة وشبه الرطبة
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 مشروع المقـرر بـشأن   بحثعامل  الفريق ال استأنف ،2008أيار  / مايو 27 المنعقدة في في جلسته الرابعة عشرة،       -255
 مربعـة نظرا الختالف اآلراء بين بعض الوفود، تقرر وضـع أقـواس    و  .التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة     

  .حول فقرة واحدة من مشروع المقرر
ي الجافة وشـبه   مشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي لألراضإحالة، وافق الفريق العامل على تبادل لآلراءعقب    -256

  .UNEP/CBD/COP/9/L.26 ، إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع مقرربصيغته المعدلة شفهياالرطبة، 
، اعتمد مؤتمر األطـراف مـشروع المقـرر    2008أيار / مايو 30 المنعقدة في في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع،        -257

UNEP/CBD/COP/9/L.26  التقرير الحاليفي المرفق األول بالمعتمد رر  ويرد نص المق .9/17بوصفه المقرر.  
  المناطق المحمية 7- 4البند 

. 2008أيـار  / مـايو 22 المنعقدة في ، من جدول األعمال في جلسته السادسة7-4 الفريق العامل األول البند  بحث -258
لعامل المفتوح العضوية المخـصص  الجتماع الثاني للفريق ا من ا ن  اولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل توصيت         

تمر األطـراف   مـؤ االجتمـاع التاسـع ل    مقررات  مشاريع  لوتجميع   )، المرفق UNEP/CBD/COP/9/8( ،لمناطق المحمية ل
)UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2 ،117 و111ن االصفحت.(  

 ،كوبـا  ،)ا والمحيط الهادئ  بالنيابة عن مجموعة آسي   (جزر كوك    ،كولومبيا ،البرازيل ،أدلى ببيانات ممثلو أستراليا    -259
االتحاد الروسـي   ،المكسيك ،)بالنيابة عن بلدان المحيط الهادئ الجزرية(جزر مارشال  ، األردن ،جاميكا ،إندونيسيا ،إكوادور

  . وفنزويالتايلند ،سانت فنست وغرينادين ،)بالنيابة عن أفغانستان وتركمانستان(
الحظـت  و  . الفريق العامل مناقـشاته لهـذا البنـد        ، استأنف 2008أيار  / مايو 22 المنعقدة في في جلسته السابعة،      -260

وعـات اإلقليميـة فقـط؛ وأن تقـدم     م البيانات بالنيابة عن المجبشكل مفرط وناشدت إلقاءالرئيسة أن قائمة المتحدثين طويلة  
 تم االتفاق على استثناء حالـة  ،راءتبادل لآلولكن، عقب    ق العامل على اقتراح الرئيسة،    يووافق الفر  . البيانات األخرى كتابة  

  .ةيسر لها إجراء مشاورات قبل الجلسالمجموعات اإلقليمية التي لم يت
ليبيريـا   ،اليابـان  ،كندا ،)بالنيابة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية     (جزر البهاما    ،أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين     -261

سـلوفينيا   ،)بالنيابة عن المجموعة العربيـة    (المملكة العربة السعودية     ،الفلبين ،نيوزيلندا ،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية   (
أدلى ببيانات ممثلو برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي التـابع  و  .ا وسويسر،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء  (

 ،خطة العمل لحوض البحـر األبـيض المتوسـط        /ة للبيئة  وبرنامج األمم المتحد   ،لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة     
ممثلو جماعة نساء الـشعوب األصـلية       أخرى  أدلى ببيانات    و  .الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية    األمم المتحدة   منتدى  و
لي لحفـظ    واالتحـاد الـدو    )IPIECA( رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة     و) بالنيابة عن شبكة نساء الشعوب األصلية     (

التابع لبرنامج األمم المتحـدة للبيئـة، وكـذلك        حفظ  الالمركز العالمي لرصد    الطبيعة واللجنة الدائمة لمنطقة المحيط الهادئ و      
  ). منظمة غير حكومية30بالنيابة عن (ممثل منظمة من منظمات المجتمع المدني 

 لمعالجـة ئيسة إلنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية       ، وافق الفريق العامل على اقتراح قدمته الر       تبادل لآلراء عقب    -262
  .سيترأس فريق االتصال) المكسيك(وقالت الرئيسة إن السيد إرنستو إنكرلن . المسائل المعلقة بشأن المناطق المحمية

عـرب  ، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا كي ينظر فيه الفريق العامل، وستأخذ في الحسبان اآلراء الم         المناقشةفي ختام     -263
  .عنها
قدمتـه الرئيـسة    الفريق العامل مشروع مقرر   بحث،  2008أيار  / مايو 28 المنعقدة في  في جلسته السادسة عشرة،     -264

، غـابون ،  مـصر ،  إكوادور ، كوستاريكا، كولومبيا ،كندا ،البرازيل ،األرجنتينأدلى ببيانات ممثلو    و  .ن المناطق المحمية  ع
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بالنيابة عـن الجماعـة     (سلوفينيا   ،بيرو،  باالو،  النرويج،  ماليزيا،  اليابان،  جاميكا،  يسياإندون،  هندوراس،  غواتيماال،  غرينادا
أدلى ببيان أيضا ممثل منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الـشعوب  و  .واالتحاد الروسي  ،)األوروبية ودولها األعضاء  

  . الدولي‘غرين بيس‘مجلس وي بالنمور المنتدى العالمي المعن  ممثل كل منآخرأدلى ببيان  و.األصلية
، أنـشأت الرئيـسة مجموعـة مفتوحـة          من النص   التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن بعض الفقرات        نظرا لعدم   -265

االتحـاد  ،  بـاالو ،  نيوزيلنـدا ،  ماليزيـا ،  اليابان،  كولومبيا ،كندا ،البرازيل،  العضوية من أصدقاء الرئيس تتألف من أستراليا      
 المسائل  بحث فريق االتصال الذي أنشئ ل     من قبل ، الذي ترأس    )المكسيك(فينيا، ويترأسها السيد إرنستو إنكرلن      الروسي وسلو 

  .المتعلقة بالمناطق المحمية
قدمتـه    مـنقح   مشروع مقـرر   ، بحث الفريق العامل   2008أيار  / مايو 29 المنعقدة في في جلسته التاسعة عشرة،       -266

، من أجـل  ن عددا من الوفود قد اتفق إقالت السيدة بوال ليهتوماكي، وزيرة البيئة في فنلندا،         و  .ن المناطق المحمية  عالرئيسة  
أخـرى مماثلـة فـي     لتحل محل أي عبـارة " آثار أنشطة التكيف والتخفيف  "ارة  تحقيق االتساق والتماسك، على استخدام عب     

،  غرينـادا  ،غابون،  إثيوبيا،  كرواتيا،  الصين،  كندا،  لالبرازي،  أستراليا،  أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين   و  .مشاريع المقررات 
ي  بعض ممثل  شكاو  . وأوغندا ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (سلوفينيا   ،قطر،  باالو،  نيوزيلندا،  هندوراس

المنتـدى  غابات و أدلى ببيانات أيضا ممثلو برنامج شعوب ال       و  . على ترجمة مشروع المقرر المنقح     همحصولالوفود من عدم    
  . للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيولي والمنتدى الدالعالمي المعني بالنمور

  . مـشروع المقـرر المـنقح      بحث  الفريق العامل  استأنف ،2008أيار  / مايو 29 المنعقدة في في جلسته العشرين،      -267
 وجنـوب   ،)النيابة عن الجماعة األوروبية ودولهـا األعـضاء       ب(سلوفينيا   ،النرويج،  البرازيل،  أدلى ببيانات ممثلو أستراليا   و

 مجموعـة   قـرار  ممثل سلوفينيا، متحدثا بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء، إلـى             االنتباه سترعىاو  .أفريقيا
 بدراسـته  أصدقاء الرئيس بشأن نقل بعض فقرات مشروع المقرر إلى مشروع مقرر منفصل بشأن الشؤون المالية، سـيقوم          

  .الدولي‘ غرين بيس‘ممثل مجلس أيضا أدلى ببيان و  .الفريق العامل الثاني
  . حول بعض فقرات مشروع المقرر المنقحمربعةنظرا الختالف اآلراء بين بعض الوفود، تقرر وضع أقواس   -268
، بصيغته المعدلة شفهيا  حمية،   مشروع المقرر بشأن المناطق الم     إحالة، وافق الفريق العامل على      تبادل لآلراء عقب    -269

  .UNEP/CBD/COP/9/L.30 مقررالإلى الجلسة العامة بوصفه مشروع 
، اعتمد مؤتمر األطـراف مـشروع المقـرر    2008أيار / مايو 30 المنعقدة في في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع،        -270

UNEP/CBD/COP/9/L.30  التقرير الحاليالمرفق األول بفي المعتمد ويرد نص المقرر  . 9/18بوصفه المقرر.  
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  8- 4البند 

. 2008أيـار   / مـايو  22 المنعقدة في  من جدول األعمال في جلسته الثامنة،        8-4 الفريق العامل األول البند      بحث  -271
 التوصـية  باإلضافة إلـى  )UNEP/CBD/COP/9/INF/4( أمام الفريق العامل وثيقة إعالمية       كانولدى نظره في هذا البند،      

عن أعمال اجتماعها الثالـث     والواردة في تقريرها     لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     الصادرة عن ا   13/4
 ،UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2( تجميع مشاريع المقررات الذي أعدته األمانـة          وفي (UNEP/CBD/COP/9/3) عشر

  .)124الصفحة 
بالنيابـة عـن    (صربيا   ،) عن المجموعة األفريقية   ةبالنياب(كينيا   ،األردن،  غانا،  كوبا،  كولومبياببيانات ممثلو   أدلى    -272

  .وتركيا تايلند، سويسرا ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(سلوفينيا  ،بيرو ،)بلدان أوروبا الوسطى والشرقية
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مـن  ) ب(3المياه المشار إليهـا فـي الفقـرة         وإدارة  لمسائل المتعلقة بتخصيص    قال ممثل تركيا إن بلده يرى أن ا         -273
 تقـع   ،)UNEP/CBD/COP/9/3(، والواردة في تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية           13/4التوصية  

 ويطلب في الفقـرة   .ن التوصيةم) ب(3 ولذلك، طلب حذف الفقرة  .في نطاق أعمال اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة 
بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية فـي األغـراض غيـر            من التوصية التصديق على اتفاقية األمم المتحدة        ) ج(3

وحيث أن عددا قليال فقط من البلدان قد وقع على هذه االتفاقية، فإن بلده يعتقد أنها غيـر فعالـة كـصك                  .  وتنفيذها المالحية
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واتفاقية       أدلى ببيان أيضا كل من ممثل     و  . يطلب حذف هذه الفقرة    ، فهو  ولذلك .دولي

فـي  و  . ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي        آخر أدلي ببيان  و .رامسار بشأن األراضي الرطبة   
  .نصا كي ينظر فيه الفريق العامل، وستأخذ في الحسبان اآلراء المعرب عنها، قالت الرئيسة إنها ستعد المناقشةختام 
قدمتـه الرئيـسة     الفريق العامل مشروع مقرر      بحث،  2008أيار  / مايو 29 المنعقدة في  في جلسته التاسعة عشرة،     -274

ل والصين وإثيوبيا وغانـا وجاميكـا       أدلى ببيانات ممثلو البرازي   و  . للمياه الداخلية  ةبشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجي    
  . وتركيا،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء( وسلوفينيا ،وكينيا والنرويج وقطر

مـن  ) ب(3أن لدى بلده شكوك تتعلق بمسألة تخصيص وإدارة المياه المشار إليهـا فـي الفقـرة    بر ممثل تركيا   ذكّ  -275
، والتـي   )UNEP/CBD/COP/9/3(هيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية التكنولوجية        الواردة في تقرير ال    ،13/4التوصية  

 غيـر   .وقد أعرب عن هذه الشكوك في الجلسة الثامنة للفريق العامل   .  رامسار بشأن األراضي الرطبة    ةتقع في نطاق اتفاقي   
وعلى الرغم من ذلك، ونظـرا  . مربعةقواس ال وبالتالي حذف األ،المقررمشروع  من 2أنه على استعداد للموافقة على الفقرة  

  :2لوجود هذه الشكوك، فقد طلب إدراج البيان التالي في تقرير االجتماع، كشرط لالحتفاظ بالفقرة 
 من الوثيقة قيد المناقشة، والتي تشير إلى تخصيص وإدارة المياه للحفاظ على الـنظم      2فيما يتعلق بالفقرة    "

امسار، وعلى الرغم من الترحيب بأعمال التنسيق والتنفيذ للتدابير المتـسقة           اإليكولوجية بموجب اتفاقية ر   
ات المماثلة، فإن تركيا ترى أن المسائل المتعلقة بتخـصيص وإدارة الميـاه             صالحيبين المنظمات ذات ال   

ر وترى تركيا أن اتفاقية رامسا    . للنظم اإليكولوجية لألراضي الرطبة تقع في نطاق أعمال اتفاقية رامسار         
  ." هذه المسائلتعالجينبغي أن 

 مشروع المقرر بشأن التنوع البيولـوجي للـنظم اإليكولوجيـة       إحالة، وافق الفريق العامل على      تبادل لآلراء عقب    -276
  .UNEP/CBD/COP/9/L.28 مقررال، إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع بصيغته المعدلة شفهياللمياه الداخلية، 

، اعتمد مؤتمر األطـراف مـشروع المقـرر    2008أيار / مايو 30 المنعقدة في لثالثة لالجتماع،   في الجلسة العامة ا     -277
UNEP/CBD/COP/9/L.28،التقرير الحالي نص المقرر في المرفق األول ب ويرد .9/19بوصفه المقرر  ، بصيغته المعدلة.  

  التنوع البيولوجي البحري والساحلي  9- 4البند 
. 2008أيـار   / مـايو  22 المنعقدة في  من جدول األعمال في جلسته الثامنة،        9-4ل البند   الفريق العامل األو  بحث    -278

لهيئـة  الصادرة عن ا   )، المرف قUNEP/CBD/COP/9/3( 13/3 أمام الفريق العامل التوصية      كانولدى نظره في هذا البند،      
 مـن   126الـصفحة   ( مؤتمر األطراف     إلى المقدمالواردة في تجميع مشاريع المقررات      و ،الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   

UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(،              والمتعلقة بخيارات منع وتخفيف حدة آثار بعض األنشطة على الموائل المختارة في قاع 
 إلى حماية والواقعـة خـارج   تحتاجالبحار والمعايير اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجية الجغرافية للمناطق البحرية التي   

 أمام الفريق العامل أيضا تقرير عن النظام العالمي للتصنيف البيولوجي الجغرافي للمحيطـات              كان و  .الوالية الوطنية حدود  
الصادرة عـن    المشار إليها أعاله  ، الذي قدم وفقا للتوصية      )UNEP/CBD/COP/9/INF/44(المفتوحة وقاع البحار العميقة     

  .تكنولوجيةنية واللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقا
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جـزر مارشـال    ،إندونيسيا، غانا، إكوادور، كوبا، الصين، كندا، البرازيل، أستراليا،  ببيانات ممثلو األرجنتين أدلى  -279
تايلنـد  ،  جنـوب أفريقيـا    ،الفلبـين ،  نيوزيلنـدا ،  الجبل األسود ،  المكسيك ،) المحيط الهادئ  في يةجزرالبلدان ال بالنيابة عن   (

  .وفنزويال
 لإلعراب عن رأي بلده بشأن اتفاقية األمم المتحـدة لقـانون البحـار،     ديباجة،ل تركيا إدراج حاشية في ال     طلب ممث   -280

  :وطلب إدراج البيان التالي في تقرير االجتماع
وموقـف  . إن تركيا لديها اعتراضات خاصة على جميع اإلشارات إلى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  "

 ، وتركيا ليست طرفا في اتفاقية األمـم المتحـدة لقـانون البحـار              .تفاقية لم يتغير  تركيا المتعلق بهذه اال   
وتعتقد تركيا أن هذه االتفاقية ال تعكـس   .  فيهاواعترضت عليها منذ البداية، نتيجة مواطن ضعف خطيرة  

 فـي الوثيقـة     ووفقا لذلك، لم يعد لتركيا عالقة باألمور المشار إليها         . القانون الدولي العرفي للبحار ككل    
ولذلك، ال ينبغي تفسير هذه اإلشارات على أنهـا   . فيما يتعلق بالصكوك الدولية التي هي ليست طرفا فيها    

  .تغير في موقف تركيا القانوني فيما يتعلق بتلك الصكوك
 استعراض قاعدة بيانـات  مساندة، هدفها )IMap( من مشروع المقرر، إعداد خريطة تفاعلية      5إن الفقرة   "

وعلى الرغم من أن قاعدة البيانات يمكـن         . ية للمناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية       مكان
أن تستخدم لتحقيق األهداف المحددة في الوثيقة، فإن االستعراض الذي اضطُلع به لم ينظر في النزاعـات               

 في اتفاقية األمـم المتحـدة       المياه البحرية ولم يعكس موقف البلدان غير األطراف       بطويلة األجل المتعلقة    
وفي هذا السياق، فشلت الخريطة التفاعلية في تحديد حـدود تركيـا البحريـة بـصورة                 . لقانون البحار 

 . البحـر األبـيض المتوسـط   شـرق   حدود مناطق الوالية البحرية لبحر إيجة و    ترسيمولم يتم    . صحيحة
أي ،  5 في الخريطة والمشار إليه في الفقرة        مناطق الوالية البحرية الموضح   حدود   ترسيمولذلك، ال يمثل    

  .متفق عليها وفقا للقانون الدوليحدود 
المنـاطق البحريـة    إن البنود العديدة في مشروع المقرر التي تشير إلى إنشاء مناطق بحرية محمية في               "

ميـة فـي   وفي رأي تركيا، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية المح        . الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية    
  ."راعاة حقوق الدول الساحلية المعنيةشتركة، مع مستند إلى االتفاقات الميمنطقة ما ينبغي أن 

 مـن جـدول     هـذا البنـد   ل الفريق العامل مناقشاته     ، استأنف 2008أيار  / مايو 23 المنعقدة في في جلسته التاسعة،      -281
 ،اليابـان ،   جاميكـا  ،جمهورية إيـران اإلسـالمية    ،  أيسلندا ،هندوراس،  اليونان،   ببيانات ممثلو كوستاريكا   أدلىو  .األعمال
 -تيمـور  ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعـضاء      (سلوفينيا   ،جمهورية كوريا ،  بيرو،  عمان،  النرويج،  المكسيك

  . وفنزويال،أوروغواي، الواليات المتحدة األمريكية، تركيا، ليشتي
المحيطـات   "شـعار  تحـت  2012ينة يوسو ستستضيف المعرض الدولي لعـام      قال ممثل جمهورية كوريا إن مد       -282

أن يقـدم المعـرض   فيه   ومن المأمول     . بشأن البيئة والتنمية   العشرين إلعالن ريو  الذكرى  كي يتزامن مع    " والسواحل الحية 
يطـات والـسواحل    إلى المجتمع المدني وصانعي السياسات الرئيسيين حول العالم صورة واضحة عن أهمية ووظائف المح             

وسيقدم المعرض أيضا نموذجا بديال يتسق مع االستخدام المستدام والتعـايش المـشترك مـع التنـوع                  . وتداعيات تدميرها 
ولذلك، تأمل حكومة جمهورية كوريا أن يقدم معرض يوسو الفرص المطلوبة لمواصلة تشجيع الجهود الجماعية               . البيولوجي

ودعت جمهورية كوريا جميـع األطـراف فـي االتفاقيـة            . تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة   التي يبذلها المجتمع الدولي نحو      
  .والشركاء، بما في ذلك المجتمعات العلمية، إلى مساعدة حكومة كوريا كي يحقق هذا الحدث نجاحا باهرا
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 إدراج البيان التـالي فـي       ، طلب ممثل اليونان   ) أعاله 280انظر الفقرة    (ردا على البيان الذي أدلى به ممثل تركيا         -283
  :تقرير االجتماع

  . تعكس جميع قواعد القانون الدولي العرفي للبحار ككلاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارإن "
البحر األبيض المتوسط الواقعة بين اليونان      شرق  لى ذلك، فإن الحدود البحرية في بحر إيجة و        عالوة ع و"

، التي تستند إلى عدد كبير مـن        1923مثل معاهدة لوزان للسالم لعام       تخضع لالتفاقات الدولية،     ،وتركيا
حيـز التنفيـذ لعـدة    " سيفر"، على الرغم من عدم دخول معاهدة     1920للسالم لعام   " سيفر"أحكام معاهدة   

التركية -، واالتفاقات اإليطالية  1926التركي لعام    -أسباب ال نود شرحها اآلن، وبروتوكول أثينا اليوناني       
 أيضا، والتي ال تـزال سـارية        1932، والرسائل التي تم تبادلها بين إيطاليا وتركيا في عام           1932لعام  

، واتفاقية األمم المتحدة لقانون     "دوديكانيزي"حيث أن اليونان دولة خلف إليطاليا، وذلك بالعالقة إلى جزر           
  .1982البحار لعام 

 القانونية، ووفقا التفاقية األمـم المتحـدة لقـانون    وال يقع البحر األبيض المتوسط وبحر إيجة من الناحية       "
وفي إطار هذا التصنيف ومن الناحية القانونية فهمـا يـصنفان            .  في تصنيف البحار شبه المغلقة     ،البحار

، وبحر أزوف بمياهه الداخلية، وبحر مرمرة بمياهـه المحليـة والعاليـة      البحر األدرياتي مثل غيرهما، ك  
  . بحيرةقزوين بالطبع، دول تعتبر بحر ؛ وهناك،قزوينوربما بحر 

 شـرق ولهذه األسباب، ال يستطيع أحد أن يجادل بشأن السيادة والحقوق السيادية على بحر إيجة وعلـى             "
  .البحر األبيض المتوسط

الميـاه  حدود وترى اليونان أن تعيين وإنشاء وإدارة وما إلى ذلك للمناطق البحرية المحمية الواقعة خارج     "
، وبصفة عامة خارج الوالية الوطنية ينبغي أال يستند إال إلـى اتفاقيـة األمـم المتحـدة لقـانون       يةقليماإل

  ."البحار
 طرفا في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، وأعرب عـن رأي مفـاده أن   تبأن بلده أيضا ليسفنزويال ذكّر ممثل    -284

ل المالئم لمناقشة طبيعة قانون البحار الدولي ويفضل التركيز علـى           مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ليس المحف       
  .دور اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي

، ومنظمة األغذية والزراعـة لألمـم   البحار شؤون المحيطات وقانوناألمم المتحدة لشعبة ممثلو أيضا أدلى ببيانات   -285
  . والمنتدى الدائم لألمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب األصلية وجامعة األمم المتحدة،UNEP-MAP the SPA  والمتحدة،

 Pro ومنظمة لحفظ الطبيعةبالنيابة عن الصندوق العالمي  ( الدولي‘غرين بيس‘مجلس ممثلو أخرى أدلى ببيانات   -286
Wildlife(    والمؤسسة الدولية لجماعة الحفظ ، )ICFF(  ،بـالتنوع البيولـوجي   منتدى الدولي للشعوب األصـلية المعنـي        وال ،

 العمـال  مـساندة بالنيابة عن الجماعة الدولية المعنية ب     ()WFFP(واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمنتدى العالمي للصيادين        
  ).في مجال صيد األسماك

ريق العامل، وستأخذ في الحسبان اآلراء المعـرب  ، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا كي ينظر فيه الف         المناقشةفي ختام     -287
  .عنها
ن قدمته الرئيسة ع   الفريق العامل مشروع مقرر      بحث،  2008أيار  / مايو 27 المنعقدة في  في جلسته الرابعة عشرة،     -288

، اليونـان  كوبـا،  ،كولومبيا، كندا، البرازيل، أستراليا،  ببيانات ممثلو األرجنتين أدلىو  .التنوع البيولوجي البحري والساحلي   
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جنـوب   ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة ودولهـا األعـضاء     ( وسلوفينيا   ،بيرو،  النرويج،  نيوزيلندا،  ليبيريا،  كينيا،  ناليابا
  . وفنزويال،تركيا، أفريقيا
 أدلىو  . مشروع المقرر بحث الفريق العامل    استأنف،  2008أيار  / مايو 27 المنعقدة في في جلسته الخامسة عشرة،       -289

، ماليزيـا،   ناليابا، الهند، إندونيسيا،    أيسلندا ،اليونان ،كوباا، البرازيل، كندا، شيلي، الصين،      أسترالي ،ببيانات ممثلو األرجنتين  
  . وفنزويال،تركيا جنوب أفريقيا، ،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(سلوفينيا  ،النرويجالمكسيك، نيوزيلندا، 

ونظـرا   .  نص إضافي في مشروع المقـرر لتوضـيح اإلشـارة إلـى المرفـق الثالـث        إدخالمثل كوبا   لب م ط  -290
واستجابة لتعليق من ممثل كوبـا بـشأن   . لالعتراضات على إدراج هذا النص، تم االتفاق على أن يدرج التوضيح في حاشية   

لمختلفة، أعادت الرئيسة التأكيد على إيالء نفـس        إيالء أهمية تختلف من حيث الدرجة لمقترحات التعديل التي تقدمها الوفود ا           
  .المستوى من األهمية لكل طلب، بغض النظر عن الوفد الذي تقدم به

 التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن بعض الفقرات األخرى في النص، أنشأت الرئيسة مجموعـة مـن                  نظرا لعدم   -291
تركيا وفنزويال، ويترأسـها الـسيد رينيـه       ونيسيا، نيوزيلندا، سلوفينيا،    ، كندا، أيسلندا، إند   أصدقاء الرئيس تتألف من أستراليا    

  .ل إلى حل بشأن المسائل المتبقيةتوص، لل)كندا(سوفيه 
قدمتـه  الفريق العامل مشروع مقـرر مـنقح        بحث   ،2008أيار  / مايو 29 المنعقدة في في جلسته التاسعة عشرة،       -292

ا، البرازيل، الـصين، كولومبيـا، غـابون،         ببيانات ممثلو أسترالي   أدلىو  .حليلتنوع البيولوجي البحري والسا   ن ا  ع الرئيسة
  :طلب ممثل الصين إدراج البيان التالي في تقرير االجتماع و . وجنوب أفريقيا،نيوزيلندا

ة فـي   مـذكور ات العلميـة ال   رشادة في المرفق األول واإل    لمذكورالصين أن المعايير العلمية ا    وفد  عتبر  ي"
ها المؤسسات العلمية المعترف بها دوليا العاملة في مجال العلـوم البحريـة،         تبحثني ينبغي أن    المرفق الثا 
 المعنية بالمسائل البحرية، وينبغي الحـصول علـى آرائهـا     المحافل الدولية /ةالحكومية الدولي  والمنظمات

. قية التنوع البيولوجي  ات المذكورة أعاله قبل أن يعتمدها مؤتمر األطراف في اتفا         رشادبشأن المعايير واإل  
  ".وال يوجد تبرير مناسب العتمادها إذا حدث خالف ذلك

 والـساحلي،   ي مشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي البحـر       إحالة، وافق الفريق العامل على      تبادل لآلراء عقب    -293
  .UNEP/CBD/COP/9/L.20 مقررال، إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع بصيغته المعدلة شفهيا

 وردا على البيان السابق الذي أدلى       ،2008أيار  / مايو 30 المنعقدة في في الجلسة الحادية والعشرين للفريق العامل،         -294
  :، طلب ممثل تركيا إدراج البيان التالي في تقرير االجتماع) أعاله283انظر الفقرة  (به ممثل اليونان

لسابق يحتوي على بعض العناصر غير المالئمـة وال  إن بيان اليونان الذي أدلى به ردا على بيان تركيا ا     "
ويظل موقـف تركيـا بـشأن هـذا      . وعموما، فإن بيان اليونان هو محاولة لتحريف الحقائق . يقبل ككل 

  ."الموضوع كما هو
مـشروع المقـرر     اعتمد مؤتمر األطـراف    2008أيار  / مايو 30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -295

UNEP/CBD/COP/9/L.20  التقرير الحاليفي المرفق األول بالمعتمد  ويرد نص المقرر  .9/20بوصفه المقرر.  
  التنوع البيولوجي الجزري  10- 4البند 

. 2008أيـار   / مايو 19 المنعقدة في  من جدول األعمال في جلسته األولى،        10-4 الفريق العامل األول البند      بحث  -296
 للفتـرة   )GLISPA(  الجـزر  بـشأن الشراكة العالميـة    ة  ـستراتيجياريق العامل   ـام الف ـ أم انكولدى نظره في هذا البند،      
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2008-2010 )UNEP/CBD/COP/9/INF/6 (    ـ  األمين التنفيذي    منمذكرة  والمقترحات الواردة في ن بـرامج العمـل     ع
، )90الفقـرة  (جي الجـزري  ، مثل إنشاء قاعدة بيانات عالمية بشأن التنوع البيولو  )UNEP/CBD/COP/9/19(المواضيعية  

، ونـشر وتكـرار، علـى    )77 إلى 69  منالفقرات(وتحديد التحديات اإلقليمية التي تواجه إنشاء المناطق المحمية الجزرية        
 خفض آثار األنواع الغريبة الغازيـة علـى الـنظم اإليكولوجيـة الجزريـة         بخصوصالمستوى العالمي، الخبرات الناجحة     

  ).89 إلى 86  منالفقرات ( الجزربشأنالشراكة العالمية  مساندة، و)84 و83 و78الفقرات (
 ،)بالنيابة عن الدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة        (غرينادا   ،إكوادور، الصين، كوبا،     ببيانات ممثلو أستراليا   أدلى  -297

 ،)لمجموعـة األفريقيـة  بالنيابـة عـن ا  (ليبيريـا   ،)المحيط الهـادئ بالنيابة عن مجموعة آسيا و   (كيريباتي   ،جاميكاهايتي،  
 وفـانواتو  ،تايلنـد  ،)، وبتأييد من كرواتيـا بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(سلوفينيا  ،نيوزيلندا،  موريشيوس

، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا كي ينظر فيـه الفريـق         المناقشةفي ختام   و  ).المحيط الهادئ الجزرية في   بلدان  البالنيابة عن   (
  . وستأخذ في الحسبان اآلراء المعرب عنهاالعامل،

عن قدمته الرئيسة    الفريق العامل مشروع مقرر      بحث،  2008أيار  / مايو 26 المنعقدة في  في جلسته الحادية عشرة،     -298
  .التنوع البيولوجي الجزري

 هندوراس، جاميكـا، كينيـا،      ، إثيوبيا، إكوادور، كرواتيا،   كولومبيا،  كندا،  البرازيل،   ببيانات ممثلو األرجنتين   أدلى  -299
بالنيابـة عـن الجماعـة األوروبيـة ودولهـا          (سلوفينيا   ،المملكة العربية السعودية  ، نيوزيلندا، باالو، بيرو،     مالوي ،ليبيريا

  . والمملكة المتحدة،توغو ،)األعضاء
رة في مـشروع المقـرر      حذف الفق  وبيرو،   إكوادور من ممثلي البرازيل وكولومبيا و     تأييدلب ممثل األرجنتين، ب   ط  -300

، "إستراتيجيات التصدي لتغير المناخ وضياع التنوع البيولـوجي       : االتحاد األوروبي وهيئاته الخارجية   "التي تشير إلى مؤتمر     
واعترض على إدراج اإلشارة إلى هذا المؤتمر، حيث أن هذا الموضوع يخص،            . 2008الذي سيعقد في وقت الحق في عام        

ها والمشار إليها في قائمة البلدان واألقاليم التي ينطبق عليها النظام الـذي يحكـم              علي المتنازع   ضمن أمور أخرى، األراضي   
  :وطالب بإدراج البيان التالي في تقرير االجتماع.  التابعة لالتحاد األوروبي‘ما وراء البحارة بلدان وأقاليم رابط’

نوبية وجزر الشطر الجنـوبي،  أن جزر مالفيناس، وجزر جورجيا الجبتذكّر حكومة األرجنتين   "
والمناطق البحرية المحيطة بها، هي جزء ال يتجزأ من األراضي الوطنية لألرجنتين، وحيث أنها محتلـة                

 نـزاع هي موضـع  فبصورة غير مشروعة من قبل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،           
  .ةمختلف به منظمات دولية قريتعلق بالسيادة بين البلدين وت

 التابعـة لالتحـاد   ‘ما وراء البحـار ة بلدان وأقاليم رابط’ت في األرخبياللذلك، فإن إدراج هذه    "
عترف بـه   تاألوروبي ال يتسق مع الحقوق الشرعية لجمهورية األرجنتين ومع وجود نزاع بشأن السيادة              

  .األمم المتحدة
قعت المملكة المتحـدة علـى      ، عندما و  1972رفضت حكومة األرجنتين هذا اإلدراج منذ عام        "

معاهدة انضمامها للجماعة األوروبية، حيث أنها مبنية على احتالل غير مشروع من المملكة المتحدة لهذه               
 لعـدم تـصحيح هـذا    اعرب عن أسـفه تت، والتي تعد جزءا ال يتجزأ من أراضيها الوطنية، و  األرخبيال

  .2007ول كانون األ/ ديسمبر13 فيالوضع عند توقيع معاهدة لشبونة 
وقرارات عديدة الحقـة،    ) xx (2065ويذكر أن الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمدت القرار         "

تعترف فيها بوجود نزاع حول السيادة على جزر مالفيناس، وجزر جورجيا الجنوبيـة وجـزر الـشطر               
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لمملكة المتحـدة   احكومة  جمهورية األرجنتين و  حكومة   تناشدالجنوبي، والمناطق البحرية المحيطة بها، و     
مواصلة المفاوضات من أجل إيجاد حل سلمي وعادل ودائم لهذا          على  طانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     لبري

  .النزاع في أسرع وقت ممكن
إعالن منح االستقالل للبلـدان      اللجنة الخاصة المعنية بالموقف الخاص بتنفيذ        نفس الطلب  قدمت"

 5، وفـي  2007حزيـران  /يونيو 21 خالل قرارها المؤرخ     خر مرة من  آ، وكانت   والشعوب المستعمرة 
 األمريكية بيانا أخر بشأن هـذه المـسألة،         لدول، اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة ا     2007حزيران  /يونيو

  . الكرة الغربينصففي أعلنت فيه أيضا أنها مسألة قلق دائم 
التابعـة  ‘ مـا وراء البحـار     ة بلدان وأقاليم  رابط’ حكومة األرجنتين أيضا إلى أن إدراج        تشير"

ال يؤثر بأي شكل من األشـكال       ‘ أنتاركتيكااألراضي البريطانية في منطقة     ’لالتحاد األوروبي لما يسمى     
ينبغـي مراعـاة     ،في هذا الـصدد   و .  األرجنتيني أنتاركتيكاعلى حقوق جمهورية األرجنتين على قطاع       

  .  األرجنتين والمملكة المتحدةهاأطرافتضم بين لتي ، وا1959عام ل أنتاركتيكاالمادة الرابعة من معاهدة 
تعيد جمهورية األرجنتين تأكيد حقوقها السيادية على جزر مالفيناس، وجزر جورجيا الجنوبيـة         "

  .وجزر الشطر الجنوبي، والمناطق البحرية المحيطة بها، والتي هي جزء من أراضيها الوطنية
حفظ  الثاني لألطراف في االتفاق بشأن       ع بأن االجتما  ر حكومة األرجنتين أيضا   ، تذكّ وبناء عليه "

 المرفق  ،‘سميات المتعلقة باألراضي المتنازع عليها    مال’ بشأن   9-2 اعتمد القرار    طائري القطرس والنوء  
  ."9 المرفق بوصفهبالتقرير النهائي 

ـ ال’ بشأن  9-2 نص المقرر  بتقرير االجتماع  طلب ممثل األرجنتين أيضا أن يرفق       -301 ات المتعلقـة باألراضـي   سميم
  .طائري القطرس والنوء حفظ الثاني لألطراف في االتفاق بشأن ع المعتمد في االجتما،‘المتنازع عليها

وتوغو على اقتراح حذف الفقرة     ) بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     ( سلوفينيا   اعترض ممثل كل من     -302
  . إيجاد حل لهذه المسألةإلى حين حول الفقرة مربعةالتفاق على وضع أقواس وتم ا . من مشروع المقرر قيد المناقشة

  . مشروع المقرربحث الفريق العامل استأنف، 2008أيار / مايو26 المنعقدة فيفي جلسته الثانية عشرة،   -303
، وافـق الفريـق     عقب تبادل قصير لآلراء، بما في ذلك التوضيحات بشأن النص التي قدمها ممثل باالو واألمانـة                 -304

 إلى حـل لـبعض      التوصل، ريثما يتم    بصيغته المعدلة شفهيا   المقرر بشأن التنوع البيولوجي الجزري،       شروعالعامل على م  
  .المسائل المعلقة

 منقح  قدمته الرئيسة  الفريق العامل مشروع مقرر    بحث،  2008أيار  / مايو 29 المنعقدة في  في جلسته الثامنة عشرة،     -305
  .يولوجي الجزرين التنوع البع

وافقت الرئيسة على طلب تقدم به ممثل سلوفينيا، متحدثا بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء، لتأجيـل                   -306
  :إدراج البيان التالي في تقرير االجتماعوطلب ممثل المملكة المتحدة  . جي الجزري التنوع البيولوحول المناقشة

انيا العظمى وأيرلندا الشمالية تحياتها إلى األمـين التنفيـذي لالتفاقيـة            تقدم المملكة المتحدة لبريط   "
 إلى المذكرة التي قـدمها ممثـل جمهوريـة        باإلشارةشرف  جي وتت المتعلقة بالتنوع البيولو  األمم المتحدة   

 26 المنعقـدة فـي    من جدول األعمال في جلسة الفريق العامل األول،          10-4األرجنتين في إطار البند     
  .2008يار أ/مايو
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 إلـى بلـدان وأقـاليم     ةفض رفضا قاطعا اعتراض األرجنتين على اإلشار      رإن المملكة المتحدة ت   " 
 وترغب فـي  ،UNEP/CBD/COP/9/19 من الوثيقة 81المشار إليها في الفقرة ما وراء البحار أوروبا  

، ال تؤثر على حالة     2007كانون األول   / ديسمبر 13 فيأن معاهدة لشبونة، الموقعة     على  أن تعيد التأكيد    
 البريطانية كأراضي مرتبطة،  أنتاركتيكاكالند وجنوب جورجيا وجزر شطر الجنوب أو أراضي         جزر فو 

والتي سيعاد تـسميتها إلـى      (عمال بالجزء الرابع من المعاهدة التي أنشئت بموجبها الجماعة األوروبية           
  .ما وراء البحاريم أقالة بلدان ورابطالمتعلق ب) معاهدة تشغيل االتحاد األوروبي

كالند وجنوب جورجيا وجزر شـطر  ة بشأن مسألة السيادة على جزر فو   إن موقف المملكة المتحد   "
الجنوب معروف، حسبما بين ذلك بالتفصيل الممثل الدائم للمملكة المتحدة في األمم المتحدة، السيد جـون             

  .2008ني كانون الثا/ يناير16 فياب أرسله إلى األمين العام كتساورز، في 
 وجنـوب جورجيـا     فوكالنـد وال يساور المملكة المتحدة أي شك بخصوص سيادتها على جزر           "

  .وجزر شطر الجنوب والمناطق البحرية المحيطة
 من ميثاق األمم المتحـدة، موقفنـا بـشأن          73ويؤكد مبدأ حق تقرير المصير، الوارد في المادة         "

 ما لـم  فوكالندناك مفاوضات بشأن السيادة على جزر وال يمكن أن تكون ه     . فوكالندالسيادة على جزر    
  .جزرالوحتى يرغب في ذلك قاطني هذه 

 البريطانيـة،  أنتاركتيكـا وال يساور المملكة المتحدة أي شك بخصوص سيادتها علـى أراضـي          "
حكومـة   هـا أطرافتضم بـين     والتي   أنتاركتيكاوتالحظ إشارة األرجنتين إلى المادة الرابعة من معاهدة         

  .وأيرلندا الشماليةالعظمى المملكة المتحدة لبريطانيا حكومة جنتين واألر
ر األمانة بأنه، وفقا لألمـر  وأيرلندا الشمالية في أن تذكّ العظمى  وترغب المملكة المتحدة لبريطانيا     "

، يكون االسم الذي ينطبق على      ر الصادر عن األمم المتحدة     بشأن التحري  ST/CS/SER.A/42 التوجيهي
  :هو كما يليفي جميع وثائق األمم المتحدة  ندفوكالجزر 

  Falkland Islands (Malvinas): ةإلنكليزياباللغة "  
  Islas Malvinas (Falkland Islands): سبانيةباللغة األ  
  Falkland Islands (Malvinas): باللغات األخرى ما يماثل  

 ST/CS/SER.A/42 ألمر التـوجيهي   بأن ا  األمين التنفيذي ر  وترغب المملكة المتحدة في أن تذكّ     "
وثـائق األمـم    جميـع    فـي    فوكالندتسمية جزر   فقط  ، يتناول   بشأن التحرير الصادر عن األمم المتحدة     

ـ للمملكة المتحدة فـي جنـوب المحـيط األطل   وراء البحار   وال يشير إلى األقاليم األخرى      . المتحدة ي نط
ملحوظـة   الذي تشير إليه     ئري القطرس والنوء  طاحفظ  بشأن  تفاق  ال وا  .المذكورة في مذكرة األرجنتين   

األرجنتين هو اتفاق متعدد األطراف يقع خارج إطار منظومة األمم المتحدة وبالتالي لـيس لـه أهميـة                  
  ."تفاقية التنوع البيولوجيالنسبة للتسمية التي تستخدمها اب

ر بـشأن التنـوع      من مشروع المقر   5الفقرة  باإلبقاء على   لسماح  ليست على استعداد ل   قال ممثل األرجنتين إن بلده        -307
  . مثار خالفتي هي الالبيولوجي الجزري 

 إلى توافق في اآلراء بشأن المـسائل األخـرى          لتوصلالسعي ل جميع األطراف المهتمة باألمر     إلى  لبت الرئيسة   ط  -308
  .المعلقة
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 .مشروع المقرر المـنقح بحث يق العامل  الفراستأنف، 2008أيار  / مايو 29 المنعقدة في  في جلسته التاسعة عشرة،     -309
 إلى حـل بـشأنها والمتعلقـة    التوصل المتعلقة ببعض المسائل التي لم يتم المناقشةأعلنت الرئيسة عدم تحقيق تقدم كاف في   و

 حـول  مربعـة ولذلك، سيكون من الالزم وضـع أقـواس    . بمشروع المقرر وذلك منذ الجلسة الثامنة عشرة للفريق العامل  
  . إلى حل بشأنهاالتوصلروع المقرر التي لم يتم عناصر مش

بـصيغته   مشروع المقرر بشأن التنوع البيولوجي الجزري،        إحالةفهم، وافق الفريق العامل على      على أساس هذا ال     -310
  .UNEP/CBD/COP/9/L.31 مقررال، إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المعدلة شفهيا

مـشروع المقـرر     اعتمد مؤتمر األطـراف    2008أيار  / مايو 30 في   ، المنعقدة تماعفي الجلسة العامة الثالثة لالج      -311
UNEP/CBD/COP/9/L.31  التقرير الحاليفي المرفق األول بالمعتمد ويرد نص المقرر  . 9/21بوصفه المقرر.  

  المبادرة العالمية للتصنيف  11- 4البند 
. 2008أيـار   / مايو 19 المنعقدة في ل في جلسته األولى،      من جدول األعما   11-4 الفريق العامل األول البند      بحث  -312

، بمـا فـي   8/3ن القضايا الناشئة عن المقرر ع األمين التنفيذي من أمام الفريق العامل مذكرة كانولدى نظره في هذا البند،   
 لـى المقـدم إ مشروع المقـرر  يرد و . )UNEP/CBD/COP/9/20/Add.2( مخرجات موجهة نحو تحقيق نتائج    ذلك إعداد   

  ).137الصفحة ، UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(مشاريع المقررات في تجميع الفريق العامل 
بالنيابة عـن المجموعـة   (غانا  ،غابون، مصر، إثيوبيا، إكوادور، البرازيل، الصين،    ببيانات ممثلو األرجنتين   أدلى  -313

بالنيابة عن الجماعة األوروبيـة  (سلوفينيا  ،قطرزيا، بيرو، ، ماليمالوي ،ليبيريا غواتيماال، الهند، جاميكا، اليابان،     ،)األفريقية
  . ببيان أيضا ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمـم المتحـدة     أدلىو  . وأوغندا ،تايلند ،)وبتأييد من كرواتيا  / ودولها األعضاء 

لتنـوع البيولـوجي، والمنتـدى      ممثلو المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، والمعهد الفرنسي ل        أخرى  أدلى ببيانات   و
  .Species 2000  المعني بالتنوع البيولوجي، وةالدولي للشعوب األصلي

، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا كي ينظر فيه الفريق العامل، وستأخذ في الحسبان اآلراء المعـرب           المناقشةفي ختام     -314
  .عنها
قدمتـه   الفريق العامل مـشروع مقـرر مـنقح    بحث، 2008ر أيا/ مايو26 المنعقدة في في جلسته الحادية عشرة،    -315

  .ن المبادرة العالمية للتصنيف عالرئيسة
، ماليزيـا، نيوزيلنـدا،   مـالوي  ،ليبيريا، البرازيل، كندا، إثيوبيا، غانا، غواتيماال، كينيا،      ببيانات ممثلو بوليفيا   أدلى  -316

 BioNET ببيـان أيـضا ممثـل    أدلـى  و).بية ودولهـا األعـضاء  بالنيابة عن الجماعة األورو( وسلوفينيا ،السنغالبيرو، 
International.  

 على جهودها المتعلقة بالسعي إلى إيجاد مـصادر تمويـل خاصـة مـن     BioNET Internationalهنأت األمانة   -317
  .القطاعين العام والخاص للمبادرة العالمية للتصنيف

  . مشروع المقرربحث الفريق العامل استأنف، 2008أيار /و ماي26 المنعقدة في في جلسته الثانية عشرة،  -318
 ،الـسنغال ، النرويج، قطر،    المكسيك،  مالوي ،ليبيريا،  إثيوبيا،  الصين،  كندا،  البرازيل،   ببيانات ممثلو الجزائر   أدلى  -319

  .BioNET International ببيان أيضا ممثل أدلى و . وتايلند،)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(وسلوفينيا 
بـصيغته   مشروع المقرر بشأن المبادرة العالميـة للتـصنيف،          إحالة، وافق الفريق العامل على      تبادل لآلراء عقب    -320

  .UNEP/CBD/COP/9/L.22 مقررال، إلى الجلسة العامة بوصفه مشروع المعدلة شفهيا
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مـشروع المقـرر     اعتمد مؤتمر األطـراف    2008أيار  /و ماي 30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -321
UNEP/CBD/COP/9/L.22،التقرير الحاليويرد نص المقرر في المرفق األول ب . 9/22بوصفه المقرر  ، بصيغته المعدلة. 

  المسؤولية والجبر التعويضي  12- 4البند 
، وكـان  2008أيار / مايو22 ي ف لمنعقدةة، ا ه السادس جلست من جدول األعمال في      12-4 الفريق العامل البند     بحث  -322

 مـن   2المسؤولية والجبر التعويضي في سياق الفقـرة        ب المعنينيين  تقأمام الفريق العامل تقرير فريق الخبراء القانونيين وال       
 التـي   ، والتقييم واإلصـالح   ،رللمعلومات عن الضر  وتجميع   ؛)UNEP/CBD/COP/8/27/Add.3( من االتفاقية    14المادة  
 تجميع  أمام الفريق العامل في   المطروح  ويرد مشروع المقرر      .)UNEP/CBD/COP/9/20/Add.1(ألمين التنفيذي    ا اأعده

  .)143، الصفحة UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(مشاريع المقررات 
سـلوفينيا   ،اليابان،  غابون ،كندا ،)ئ عن مجموعة آسيا والمحيط الهاد     بالنيابة(كمبوديا   ،سترالياأ  ببيانات ممثلو  أدلى  -323

 ،صـربيا ، الجبل األسود،  جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقةوبتأييد من ، عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء بالنيابة(
  .) عن المجموعة األفريقيةبالنيابة ( وأوغندا،تايلند ،)وأوكرانيا

نظـر  كـي ي  ، النقاط التي أثيرت  الحسبان تعد نصا عن الموضوع يأخذ في     ، قالت الرئيسة إنها س    لآلراءعقب تبادل     -324
  . الفريق العامل في وقت الحقفيه

عـن  قدمتـه الرئيـسة     مشروع مقرر   بحث الفريق العامل     ،2008أيار  / مايو 26ة، المنعقدة في    العاشرفي جلسته     -325
  .المسؤولية والجبر التعويضي

 عـن الجماعـة األوروبيـة ودولهـا         بالنيابة(سلوفينا   ،غرينادا،  الصين، بوركينا فاسو،     بوليفيا  ببيانات ممثلو  أدلى  -326
 عـن   بالنيابـة ( وأوغنـدا    ،)وأوكرانيـا صربيا   ،الجبل األسود ،   من جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة     وبتأييد ،األعضاء

  ).المجموعة األفريقية
بـصيغته  ،  يوالجبر التعويـض  المسؤولية  ن  عمشروع المقرر   إحالة  ، وافق الفريق العامل على      لآلراءعقب تبادل     -327

  .UNEP/CBD/COP/9/L7 مشروع المقرر بوصفه شفهيا، إلى الجلسة العامة المعدلة
 مـشروع المقـرر   اعتمد مؤتمر األطـراف  ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -328

UNEP/CBD/COP/9/L.7التقرير الحاليفي المرفق األول بعمد المتر قرمويرد نص ال . 9/23قرر بوصفه الم.  

   ،الدولية األخرىوالمبادرات التعاون مع االتفاقيات والمنظمات   13- 4البند 
  وإشراك أصحاب المصلحة

. 2008أيـار  / مـايو 20 ة، المنعقدة في ه الثالث في جلست  من جدول األعمال     13-4البند  الثاني  مل  افريق الع ال بحث  -329
تفاقيـات والمنظمـات   التعاون مع االن عة من األمين التنفيذي نقحد، كان أمام الفريق العامل مذكرة م     في هذا البن   هنظرولدى  

المساواة شأن   وخطة العمل ب   ؛)UNEP/CBD/COP/9/21/Rev.1( صحاب المصلحة أ وإشراك   ،ألخرىاوالمبادرات الدولية   
 ومذكرة عن إشراك القطاع الخاص فـي  ؛)UNEP/CBD/COP/9/INF/12(اتفاقية التنوع البيولوجي إطار بين الجنسين في   

  قطاع  التنوع البيولوجي وبرنامج   تعويضاتن  عة إعالمية   وثيق و ؛)UNEP/CBD/COP/9/21/Add.1( تنفيذ االتفاقية    مساندة
 وتقرير عن هذه المبادرة ويحتـوي علـى         ؛)UNEP/CBD/COP/9/29( (BBOP)  البيولوجي  التنوع تعويضاتواألعمال  

 2010 المدن والسلطات المحلية في معالجة التحديات التي تواجه هدف التنـوع البيولـوجي لعـام               إشراكاقتراحات لتعزيز   
)UNEP/CBD/COP/9/INF/10(وضع أثناء  "  التنوع البيولوجي  في مجال بين بلدان الجنوب    فيما  إطار للتعاون   " ومشروع   ؛
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وكان أمامه أيـضا    .)UNEP/CBD/COP/9/INF/11(وب بين بلدان الجن  فيما  ن التعاون   بشأتبادل األفكار   لاجتماع الخبراء   
  .)UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(تجميع لمشاريع المقررات 

   في إطار اتفاقية التنوع البيولوجيالمساواة بين الجنسينعمل خطة 
ل المساواة عمامل البند الفرعي المتعلق بخطة       الفريق الع  ، بحث 2008أيار  / مايو 20في جلسته الثالثة، المنعقدة في        -330

  . البيولوجية التنوعبين الجنسين في إطار اتفاقي
 ، وبتأييـد مـن     عن الجماعة األوروبية ودولهـا األعـضاء       بالنيابة(سلوفينيا   بوليفيا، إكوادور،    أدلى ببيانات ممثلو    -331

 عن المجموعـة    بالنيابة(ندا   وأوغ ،) وأوكرانيا ،تركيا،  صربيا،  الجبل األسود ،  جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة   كرواتيا،  
ممثل شبكة التنوع البيولوجي      آخر أدلى ببيان و  .(IUCN)  الطبيعة حفظ ممثل االتحاد الدولي ل    أدلى ببيان أيضا  و  ).األفريقية

سيا  وآ ية،غربال و يةشرقأوروبا ال  و ، وأفريقيا ،نيابة أيضا عن مجموعة نساء أمريكا الالتينية      بال(التابعة لنساء الشعوب األصلية     
ـ تعد نصا عن ، قالت الرئيسة إنها سلآلراءعقب تبادل    و  .) للمجتمعات المحلية  يالدولالوسطى والمنتدى     يأخـذ  يالبند الفرع

  . النقاط التي أثيرت لكي ينظر فيه الفريق العامل في وقت الحقالحسبانفي 
عن خطة  قدمته الرئيسة    مشروع مقرر     الفريق العامل  بحث ،2008أيار  /  مايو 22 في   ة، المنعقدة ه السابع جلستفي    -332

  . اتفاقية التنوع البيولوجي إطارعمل المساواة بين الجنسين في
  ).نيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبال( ممثل سلوفينيا أدلى ببيان  -333
 اتـصال   نقطـة  منصب نظرا ألنه لم يكن من الواضح بعد ما إذا كانت ستتوافر موارد من خارج الميزانية إلنشاء                 -334

 إحالةبشأن المساواة بين الجنسين في األمانة، اتفق على حذف جميع اإلشارات إلى هذه المسألة بأسرها من مشروع المقرر و                  
  .المسألة إلى فريق االتصال المعني بالميزانية

ـ      عن خطة   مشروع المقرر   إحالة  وافق الفريق العامل على       -335 ار اتفاقيـة التنـوع     عمل المساواة بين الجنسين في إط
  .UNEP/CBD/COP/9/L.4 المقرر  مشروعبوصفه إلى الجلسة العامة ، شفهيابصيغته المعدلة ،البيولوجي

 مـشروع المقـرر   اعتمد مؤتمر األطـراف  ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -336
UNEP/CBD/COP/9/L.4 التقرير الحاليفي المرفق األول بنص المقرر المعتمد ويرد  . 9/24المقرر  بوصفه.  

 ألعمالا قطاع شراكإ

  . الفريق العامل البند الفرعي بشأن إشراك قطاع األعمال، بحث2008أيار / مايو20في جلسته الثالثة، المنعقدة في   -337
وبتأييد مـن   ، األوروبية ودولها األعضاء عن الجماعةبالنيابة(سلوفينيا  ،الصين، كندا  األرجنتينأدلى ببيانات ممثلو    -338

 عـن   بالنيابة(سويسرا، وأوغندا    ،)كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة والجبل األسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا         
ة ومركـز    المعني بقضايا الشعوب األصلي     منتدى األمم المتحدة الدائم     كل من   ممثل أيضان  أدلى ببيا و  ).المجموعة األفريقية 

ورابطـة   (ICC)ة الدوليـة   غرفة التجاروبيانات أخرى ممثلأدلى ب و.التنوع البيولوجي التابع لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا 
البنـد  ، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا عن     لآلراءعقب تبادل    و  .(TWN)شبكة العالم الثالث     و (UEPG) التجميعات األوروبية 

  .اط التي أثيرت لكي ينظر فيه الفريق العامل في وقت الحق النقالحسبان يأخذ في الفرعى
عـن  قدمتـه الرئيـسة     مشروع مقرر   بحث الفريق العامل     ،2008أيار  / مايو 26ة، المنعقدة في    ه العاشر في جلست   -339

  .إشراك قطاع األعمالتشجيع على ال
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 ،) الجماعـة األوروبيـة ودولهـا األعـضاء         عن بالنيابة(سلوفينيا  ،  غرينادا،  إكوادور،   الصين وبيانات ممثل أدلى ب   -340
  . وأوغندا،سويسرا

ه حاليا والـذي    بحثردا على أحد االستفسارات، قال ممثل لألمانة إن تنفيذ مشاريع المقررات مثل ذلك الذي يجري                  -341
شاريع المقـررات    يمكن الموافقة على م    ،ولذا .  يعتمد على الميزانية التي يعتمدها مؤتمر األطراف       ، مالية آثارينطوي على   

  . حيث سينظر في اعتمادها حينئذ في ضوء تلك الميزانية،جلسة العامةإلى ال إلحالتها ،هذه وفقا لإلجراء العادي
  .مشروع المقرر بحث الفريق العامل استأنف، 2008أيار / مايو26ة، المنعقدة في  عشرةه الحاديجلستفي   -342
 عـن   بالنيابـة (سـلوفينيا    ،المكسيك،   بيساو -غينيا،  إكوادور،  كندا،  البرازيل،  ابوليفي،  سترالياأ  ببيانات ممثلو  أدلى  -343

  شـبكة األخالقيـات الجينيـة      أدلى ببيانات أيضا ممثلـو    و  . وأوغندا ،سويسرا،  بيرو ،)الجماعة األوروبية ودولها األعضاء   
أيـضا   بالنيابة( الطبيعة   حفظتحاد الدولي ل  واالالدولية   مالية ال مؤسسة و ،)بالنيابة أيضا عن عدد من المنظمات غير الحكومية       (

عقـب تبـادل    و  .)(BBOP)  البيولـوجي  وتعويضات التنوع  األعمال    قطاع برنامج المشتركة في عن مجموعة المنظمات    
 وسـلوفينيا   ،، اتفق على أن يعقد ممثلو استراليا وبوليفيا والبرازيل وكنـدا والـصين            الرئيسة، وبناء على اقتراح من      لآلراء

توافقيـة  رات غير رسمية بهدف التوصل إلـى نـصوص      وأوغندا مشاو  ،) عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     يابةبالن(
  . بما في ذلك المرفق به،للعناصر المختلفة في مشروع المقرر

ها النصوص التوافقية التي وضـع    بحث الفريق العامل     ،2008أيار  / مايو 27في جلسته الثانية عشرة، المنعقدة في         -344
وافق الفريق العامل، دون أية تعليقـات أخـرى،   و  . في مشروع المقرر التي ظلت معلقةلتلك العناصرالفريق غير الرسمي  

 بوصـفه  إلى الجلـسة العامـة       بصيغته المعدلة شفهيا،   ،قطاع األعمال على إشراك    التشجيعن  ع مشروع المقرر    على إحالة 
  .UNEP/CBD/COP/9/L.15مشروع المقرر 

مـشروع المقـرر    اعتمد مؤتمر األطـراف  ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة الجلسة العامة الثالثة لالجتماع   في    -345
UNEP/CBD/COP/9/L.15 التقرير الحاليفي المرفق األول بويرد نص المقرر المعتمد  . 9/26المقرر  بوصفه.  

  السلطات المحليةو التعاون مع المدن
المـدن   الفريق العامل البند الفرعي المتعلق بالتعاون مع        ، بحث 2008أيار  / مايو 20ة في   في جلسته الثالثة، المنعقد     -346

  .السلطات المحليةو
 ،) عن الجماعة األوروبية ودولها األعـضاء      بالنيابة(سلوفينيا   ،سنغافورة،  اليابان،  الصين،   كندا أدلى ببيانات ممثلو    -347

  ). عن المجموعة األفريقيةبالنيابة(وأوغندا 
كي ينظـر    النقاط التي أثيرت     حسبان يأخذ في ال   يالبند الفرع ، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا عن        لآلراءعقب تبادل     -348

  .فيه الفريق العامل في وقت الحق
مشروع مقرر عن المـدن والتنـوع       بحث الفريق العامل     ،2008أيار  /  مايو 26في  في جلسته العاشرة، المنعقدة       -349

  .البيولوجي
  . وأوغندا،) عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة(سلوفينيا كل من  لى ببيان ممثلأد  -350
  . مشروع المقرر لكى يتضمن إشارة الى السلطات المحليةعنوانتفق على تغيير ا المناقشة، في أثناء  -351
الـسلطات المحليـة والتنـوع      مشروع المقرر عـن المـدن و      إحالة  ، وافق الفريق العامل على      لآلراءعقب تبادل     -352

  .UNEP/CBD/COP/9/L.17 مشروع المقرر بوصفه إلى الجلسة العامة بصيغته المعدلة شفهيا، ،البيولوجي
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 مـشروع المقـرر     ، اعتمد مؤتمر األطراف   2008أيار  /  مايو 30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -353
UNEP/CBD/COP/9/L.17التقرير الحاليفي المرفق األول بويرد نص المقرر المعتمد   .9/28 قرر بوصفه الم.  

سنغافورة، وهي تبرز الحاجة إلى مؤشر راسخ لقياس التنوع البيولوجي في المـدن، وضـع رقـم               اقترحت ممثلة     -354
 بمـرور    التنـوع البيولـوجي    حفظي للتنوع البيولوجي في المدن يمكن أن يساعد المدن على تقييم جهودها في مجال               إشار

. ي تحت إشراف االتفاقية وتوفير المدخالت الالزمة لـه        شارهذا الرقم اإل  وضع   مساندةودعت جميع األطراف إلى      . الوقت
  . للخبراء لبدء هذه العملية أولوسوف يسعد بلدها استضافة اجتماع

  بين بلدان الجنوبفيما التعاون 
بـين  فيمـا   الفريق العامل البند الفرعي المتعلق بالتعاون ، بحث2008أيار / مايو20في جلسته الثالثة، المنعقدة في     -355

  .بلدان الجنوب
 عـن  بالنيابـة ( وأوغنـدا  ،) والـصين 77 عن مجموعة الــ   بالنيابة(ربودا  أنتيغوا وب   كل من  أدلى ببيانات ممثل    -356

  ).المجموعة األفريقية
كـي   النقاط التي أثيـرت      حسبانيأخذ في ال  بند الفرعى   الهذا  ، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا عن        لآلراءعقب تبادل     -357

  .ينظر فيه الفريق العامل في وقت الحق
عن قدمته الرئيسة    مشروع مقرر    ، بحث الفريق العامل   2008أيار  / مايو 26 في   ة، المنعقدة  عشر ةه الحادي في جلست   -358

  .بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنميةفيما التعاون 
 ،الـصين ،  كندا،  البرازيل،  األرجنتين ،) والصين 77 عن مجموعة الـ     بالنيابة(ربودا  أنتيغوا وب   ببيانات ممثلو  أدلى  -359

  . وأوغندا،بيرو ،) عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة(سلوفينيا 
 عن مجموعـة  بالنيابة(ربودا  أنتيغوا وب  ، اتفق على أن يعقد ممثال     من الرئيسة  وبناء على اقتراح     لآلراءعقب تبادل     -360
 مشاورات غير رسمية بغرض التوصل إلى       ،) عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     بالنيابة(وسلوفينيا  )  والصين 77الـ  

  .تلك العناصر من مشروع المقرر التي ظلت دون تسويةلنصوص توافقية 
 النصوص التوافقية التي وضـعت      بحث الفريق العامل   ،2008ار  أي/ مايو 27ة، المنعقدة في     عشر ةه الثاني جلستفي    -361

  .نتيجة للمشاورات غير الرسمية
  ). والصين77 عن مجموعة الـ بالنيابة(ربودا أنتيغوا وببيان ممثل أدلى ب  -362
ي مـن   بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولـوج      فيما  التعاون  ن  عمشروع المقرر   إحالة  وافق الفريق العامل على       -363

  .UNEP/CBD/COP/9/L.12 مشروع المقرر بوصفه شفهيا، إلى الجلسة العامة بصيغته المعدلةأجل التنمية، 
اعتمد مؤتمر األطراف مـشروع المقـرر       ،  2008أيار  /  مايو 30في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في          -364

UNEP/CBD/COP/9/L.12التقرير الحاليفي المرفق األول بر المعتمد ويرد نص المقر . 9/25 قرر بوصفه الم.  
  متعددة األطراف والمنظمات األخرىالة يبين االتفاقات البيئفيما  التعاون

متعددة األطـراف  الاستمع الفريق العامل إلى تعليقات عامة عن التعاون فيما بين االتفاقيات البيئية في جلسته الثالثة،     -365
  .والمنظمات األخرى
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، جمهوريـة كوريـا   ،  الفلبـين ،  النرويج،  ماليزيا،  اليابان،  الصين،  شيلي،  كندا،  ربوداأنتيغوا وب  ببيانات ممثلو  أدلى  -366
 مجلس أوروبا ومنتدى األمم المتحـدة المعنـي   ممثلوأيضا أدلى ببيانات  و ). عن المجموعة األفريقية بالنيابة( وأوغندا   ،تايلند

  .الـدولي ‘ غرين بيس‘مجلس ممثل  آخر أدلى ببيانو  .معني بقضايا الشعوب األصليةبالغابات ومنتدى األمم المتحدة الدائم ال   
 النقاط التي أثيرت لكـي ينظـر فيـه الفريـق     حسبان يأخذ في الالبند، قالت الرئيسة إنها ستعد نصا عن   لآلراءعقب تبادل   و

  .العامل في وقت الحق
عـن  قدمته الرئيسة  مشروع مقرر ، بحث الفريق العامل2008 أيار/ مايو 27ة، المنعقدة في     عشر ةه الثاني جلست في  -367

  . األخرىالمنظماتوالتعاون فيما بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف 
 ،النرويج،  المكسيك،  الويم،  غانا،  إكوادور،  الصين،  كندا،  البرازيل،  سترالياأ،  ربوداأنتيغوا وب  أدلى ببيانات ممثلو    -368
، اتفق على أن يعقد ممثلو      لآلراءعقب تبادل   و  . وأوغندا ،) عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     لنيابةبا(سلوفينيا   ،وبيرو

 عن الجماعـة  بالنيابة( وسلوفينيا ،بيرو، النرويج، المكسيك، غرينادا، غانا، الصين، كندا، البرازيل، سترالياأ، ربوداأنتيغوا وب 
 ، مـن مـشروع المقـرر      مختلفةفقرات   لتسوية الخالفات القائمة بشأن      رسمية مشاورات غير    ،)األوروبية ودولها األعضاء  

  .وسيقوم ممثل كندا بتيسير أعمال الفريق . بغرض وضع نصوص توافقية
  .مشروع المقرر بحث الفريق العامل استأنف ،2008أيار / مايو29ة، المنعقدة في  عشرةالثالثفي جلسته   -369
على المشاورات غير الرسمية لتسوية العناصر المعلقة من مشروع المقرر، الفريـق             أشرف   الذي ،كنداأبلغ ممثل     -370

 إحالـة   علىبعد االستماع إلى تلك المقترحات، وافق الفريق العامل و  .العامل بالمقترحات التي أسفرت عنها هذه المشاورات      
 إلـى  ، شـفهيا بصيغته المعدلة ،منظمات األخرى متعددة األطراف وال  الالتعاون فيما بين االتفاقات البيئية      ن  عمشروع المقرر   

  .UNEP/CBD/COP/9/L.21 مشروع المقرر بوصفهالجلسة العامة 
مـشروع المقـرر    اعتمد مؤتمر األطـراف  ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -371

UNEP/CBD/COP/9/L.21 التقرير الحاليفي المرفق األول بمعتمد ويرد نص المقرر ال . 9/27المقرر  بوصفه.  
      عمليات االتفاقية14- 4البند 

. 2008يار أ/ مايو22 ي فة، المنعقدة ه السادس جلست في من جدول األعمال     14-4 البند   ي الفريق العامل الثان   بحث  -372
األقسام  مات األساسية عن مختلف   الوثائق توفر السياق والمعلو     في البند، كان أمام مؤتمر األطراف مجموعة من        هنظرولدى  
 ؛)UNEP/CBD/COP/9/22(تفاقية  المذكرة من األمين التنفيذي عن عمليات ا      : ة المواضيعية ذات الصلة بالموضوع    الفرعي

 ؛(UNEP/CBD/COP/9/22/Add.1) جتماعات وتنظيم عمـل مـؤتمر األطـراف   ومذكرة من األمين التنفيذي عن وتيرة ا 
ألطـراف  ا االجتمـاع الخـامس لمـؤتمر        فـي ذي بشأن سـحب المقـررات التـي اتخـذت           األمين التنفي من  ومقترحات  

)UNEP/CBD/COP/9/INF/2( 2010-2009  الـــسنتينفتـــرةل، وجـــدول زمنـــي مؤقـــت لالجتماعـــات 
)UNEP/CBD/COP/9/INF/35(ومذكرة من األمين التنفيذي عن طريقة العمل لمعالجة القضايا الجديـدة والناشـئة ذات               ؛

الهيئة التي اعتمدتها    13/7والتوصية   ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/13/8(لتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام      ا حفظالصلة ب 
 ألـف   2/5 والتوصية   ؛)UNEP/CBD/COP/9/3(  اجتماعها الثالث عشر   فيالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      

ويـرد   . )UNEP/CBD/COP/9/4(عراض تنفيذ االتفاقيـة  ستالمخصص ال المرفقة بتقرير الفريق العامل المفتوح العضوية       
 ، الـصفحة  UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(مشروع المقرر المطروح أمام الفريق العامل في تجميع مشاريع المقـررات            

149(.  
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ات  مع إشارة خاصة إلى مشاريع المقـرر       ،رئيسة تعليقات على األقسام الفرعية الستة التي يتألف منها البند         الطلبت    -373
  .)UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2( الواردة في تجميع مشاريع المقررات ،ألف إلى واومن  4-14

سـلوفينيا   ،بيـرو ، النـرويج ، المكـسيك ، اليابان، الصين، كندا، البرازيل، سترالياأ،   األرجنتين أدلى ببيانات ممثلو    -374
يا وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة والجبل األسود        كروات وبتأييد من  ، عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     بالنيابة(

ا عـن عمليـات   وحـد رئيسة إنها ستعد نـصا م ال، قالت لآلراءعقب تبادل و  . وتايلند،سويسرا، )وصربيا وتركيا وأوكرانيا 
  . الفريق العامل في وقت الحقفيهنظر لكي ي ، النقاط التي أثيرتحسبان يأخذ في ال،االتفاقية

عن قدمته الرئيسة   مشروع مقرر   بحث الفريق العامل     ،2008أيار  /  مايو 27 في   ة، المنعقدة  عشر ةه الثاني ستجلفي    -375
  .عمليات االتفاقية

  ). عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة( وسلوفينيا ،اليابان، الصين، كندا،  البرازيلأدلى ببيانات ممثلو  -376
 ، ممثلي األرجنتينيتألف منالرئيسة، اتفق على إنشاء فريق غير رسمي      من   على اقتراح    ، وبناء لآلراء تبادل   عقب  -377

 ،) عن الجماعة األوروبيـة ودولهـا األعـضاء        بالنيابة(سلوفينيا   ، بيرو ،المكسيك،  اليابان،  الصين،  كندا،  البرازيل ،أستراليا
التي  من مشروع المقرر     لتلك العناصر وص توافقية    لوضع نص  ،)ركانمالد( برئاسة السيد كريستيان بريب      ، وتايلند ،سويسرا

  .قوسين بين ظلت
  .مشروع المقرر بحث الفريق العامل استأنف ،2008أيار / مايو29 جلسته الثالثة عشرة، المنعقدة في في  -378
لواردة  لوضع نصوص توافقية للعناصر ا     أنشالمس الفريق غير الرسمي     رئي ،)ركانمالد(أبلغ السيد كريستان بريب       -379

  . الفريق العامل بالمقترحات التي وضعها الفريق غير الرسمي، أبلغبين قوسين من مشروع المقرر
، البهامـا جـزر  ، سترالياأ، األرجنتين ،) والصين77 عن مجموعة الـ بالنيابة(ربودا  أنتيغوا وب  أدلى ببيانات ممثلو    -380

  ). عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة(لوفينيا  وس،المغرب، المكسيك، كولومبيا، الصين، كندا، البرازيل
، ، اتفق على إنشاء فريق غير رسمي يتألف من ممثلي األرجنتين          من الرئيسة  وبناء على اقتراح     لآلراءعقب تبادل     -381

 لتسوية  ،رك كمشرف انم مع ممثل للد   ،) عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     بالنيابة( وسلوفينيا   ،المكسيك،  كندا،  البرازيل
بـصورة   اتفق على أن يتـشاور       وبالمثل، .  في مشروع المقرر   قوسينالصعوبات المستمرة المتعلقة بالعناصر الواردة بين       

لتسوية العناصر المعلقـة فـي      )  عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     بالنيابة( وسلوفينيا   ،البهاماجزر   ممثالغير رسمية   
  ".أخرى شؤون": تم بحثه تحت البند بعنوان الذي ،روع المقررالقسم الخامس من مش

  .مشروع المقرر بحث الفريق العامل استأنف ،2008أيار / مايو29 في ة، المنعقدة عشرةه الرابعجلستفي   -382
 لوضـع نـصوص توافقيـة للعناصـر         أنشالمالرسمي  رئيس الفريق غير     ،)ركانمالد(أبلغ السد كريستيان بريب       -383

فريق لم يستطع التوصل إلى توافق فـي اآلراء بـشأن    الالفريق العامل بأن    أبلغ   ، في مشروع المقرر   قوسينوعة بين   الموض
 التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه       حفظ في القسم المتعلق بالقضايا الجديدة والناشئة ذات الصلة ب         قوسينالفقرات الواردة بين    

  .المستدام
  .يل وكندا البراز ممثل كل منأدلى ببيان  -384
 مـن  التصال واألفرقة غير الرسمية جعـل لبرازيل إلى أن عقد االجتماعات المتزامنة لمختلف أفرقة ا        اأشار ممثل     -385

يمكن أن تصبح المقررات التي تـصدر عـن هـذه     وال . المستحيل بالنسبة للوفود الصغيرة أن تشارك في جميع المداوالت       
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 في مشروع المقرر في الجلسة العامـة لمـنح   قوسينتسوية تلك العناصر المتبقية بين     فإن من األفضل     ،ولذا. العملية قانونية 
  .الفرصة لجميع الوفود للمشاركة

  .مزيد من المشاورات غير الرسمية بغرض التوصل إلى نص توافقي على عقد بناء على اقتراح من الرئيسة، اتفق  -386
  . مشروع المقرربحثاستأنف الفريق العامل  ،2008أيار /مايو 30 في ة، المنعقدة عشرةالخامسفي جلسته   -387
لصين إنه في حين أن وفده يرحب بمـشاركة الهيئـات           لفيما يتعلق بالمرفق الثاني من مشروع المقرر، قال ممثل            -388

 والوكاالت ذات الخبرة في مجال التنوع البيولوجي بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر األطراف، فإنه يطلب مـن األمـين                  
 ويتعين على الهيئـات والوكـاالت التـي تقبـل     . االجتماععقد  وتقديم قائمة بالمراقبين قبل أربعة أسابيع من    إعدادالتنفيذي  
  . بصفة مراقب عدم المشاركة في أية أنشطة تتعارض مع أهداف االتفاقيةالحضور

 عـن   بالنيابة(سلوفينيا  ،  بيرو،  المغرب،  سيكالمك، كندا، الصين، إكوادور،     البرازيل،   األرجنتين ويانات ممثل أدلى بب   -389
 كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة والجبل األسـود وصـربيا           تأييد من بو ،الجماعة األوروبية ودولها األعضاء   

  ).وتركيا وأوكرانيا
علـى أن  ، مـن الرئيـسة   بناء على اقتـراح  ،اتفقإلى توافق في اآلراء،   فيها  التي لم يتوصل    ،  لآلراءعقب تبادل     -390

 كرواتيا  وبتأييد من  ، عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     بالنيابة( البرازيل وسلوفينيا    ممثالبصورة غير رسمية     يتشاور
  . وضع نص توافقيغية ب،)وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة والجبل األسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا

  . مشروع المقرربحثستأنف الفريق العامل ا ،2008أيار / مايو30 في ، المنعقدةة عشرة السادسفي جلسته  -391
 كرواتيـا وجمهوريـة مقـدونيا    وبتأييد مـن  ، عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة(أبلغ ممثل سلوفينيا      -392

 المشاورات غير الرسمية لم تسفر لألسف        الفريق العامل بأن   ،)اليوغسالفية السابقة والجبل األسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا      
  .عن توافق في اآلراء

  . اتفق على أن يعرض الفريق العامل المسألة على الجلسة العامة،رئيسةمن ال اقتراحبناء على   -393
المعدلـة   بـصيغته  ،فاقيـة تعمليات اال ن  ع  مشروع المقرر  إحالةعلى   وافق الفريق العامل     فهم،هذا ال أساس  على    -394
  .UNEP/CBD/COP/9/L.29  مشروع المقرربوصفه الجلسة العامة إلى ،شفهيا
 مـشروع المقـرر   اعتمد مؤتمر األطـراف  ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -395

UNEP/CBD/COP/9/L.29،  ،ول فـي المرفـق األ    ويرد نص المقرر المعتمـد       . 9/29 بوصفه المقرر    بصيغته المعدلة
  .التقرير الحاليب

، أحاط مؤتمر األطراف علما بقائمة المنظمات       2008أيار  / مايو 23في الجلسة العامة الثانية لالجتماع، المنعقدة في          -396
، تلك القائمة التي وزعـت وفقـا للعـرف          (UNEP/CBD/COP/9/INF/50)غير الحكومية الممثلة كمراقبين في االجتماع       

  .ت األمم المتحدة وسيتم تحديثها حسب الضرورةالمتبع في اجتماعات منظما

      التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات15- 4البند 
. 2008أيـار   / مايو 19ى، المنعقدة في     األول في جلسته  من جدول األعمال     15-4 البند    الثاني  الفريق العامل  بحث  -397

 من األمين التنفيذي تتضمن مقترحات لتنفيذ الخطـة االسـتراتيجية         مل مذكرة    في هذا البند، كان أمام الفريق العا       هنظرلدى  و
 آلية  ستراتيجية لشراكة ا وتقرير اجتماع تبادل األفكار بشأن تحديد        )UNEP/CBD/COP/9/23( غرفة تبادل المعلومات     آللية
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مـشاريع المقـررات   جميع لتوكان أمامه أيضا   .)UNEP/CBD/COP/9/INF/21( من بلجيكا غرفة تبادل المعلومات مقدم 
)UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(.  

جمهوريـة إيـران   ، غرينـادا ، إكـوادور ، كولومبيا، الصين، كندا، ربودا، األرجنتينغوا وب أنتيوبيانات ممثلأدلى ب   -398
 عـن الجماعـة     نيابةبال(سلوفينيا   ،النرويج ،) عن المجموعة األفريقية   بالنيابة(بيا  ينام ،المغرب،  المكسيك،  ماليزيا،  اإلسالمية

وصـربيا وتركيـا    كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة والجبل األسـود          وبتأييد من  ،األوروبية ودولها األعضاء  
  . وأوغندا،)ئ عن مجموعة آسيا والمحيط الهادبالنيابة(تايلند  ،)وأوكرانيا

ـ       آلراءا حسبان ال ي يأخذ ف  البند، ستعد نصا عن     ا، قالت الرئيسة إنه   لآلراءعقب تبادل     -399 ه  التي أثيرت لكي ينظـر في
  .الفريق العامل في وقت الحق

  قدمتـه الرئيـسة عـن      مقرربحث الفريق العامل مشروع      ،2008أيار  / مايو 23ة، المنعقدة في     التاسع في جلسته   -400
  .التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات

 عن  بالنيابة(سلوفينيا   ،النرويج،  نيوزيلندا،  المغرب،  المكسيك،  كولومبيا،  الصين،  كندا،  يل البراز أدلى ببيانات ممثلو    -401
  . وأوغندا،)الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

 شفهيا، إلـى الجلـسة العامـة        بصيغته المعدلة مشروع المقرر،   إحالة  تام المناقشة، وافق الفريق العامل على       في خ   -402
   .UNEP/CBD/COP/9/L6 مشروع المقرر بوصفه

 مـشروع المقـرر   اعتمد مؤتمر األطـراف  ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -403
UNEP/CBD/COP/9/L.6التقرير الحاليفي المرفق األول بويرد نص المقرر المعتمد  . 9/30قرر  بوصفه الم.  

      إرشاد لآللية المالية 16- 4البند 
. 2008أيـار  / مـايو 20ة، المنعقدة في  الثانيفي جلسته من جدول األعمال     16-4 الفريق العامل الثاني البند      بحث  -404

ـ  وتجميع لل  ؛)UNEP/CBD/COP/9/9( في البند، كان أمام مؤتمر األطراف تقرير مرفق البيئة العالمية            هولدى نظر  ات تعليق
 موارد مرفق البيئة العالمية المخصـصة للتنـوع   المتعلق باستعمالامج لبرولويات ا التي قدمت بشأن إطار السنوات األربع أل      

 وعناصر مقترحة من األمين التنفيذي إلطار السنوات األربع المـشار إليـه             ؛)UNEP/CBD/COP/9/INF/41(البيولوجي  
شاد السابق الـذي   وتجميع لإلر؛)UNEP/CBD/COP/9/24(رشاد لآللية المالية اإل توحيدوتوصيات لتعزيز عملية صياغة و    

الصادرة عن الفريق العامل     2/3 والتوصية   ؛)UNEP/CBD/COP/9/INF/15(قدمه مؤتمر األطراف لمرفق البيئة العالمية       
مذكرة من األمـين    وكان أمامه أيضا     . )UNEP/CBD/COP/9/4(ستعراض تنفيذ االتفاقية    مخصص ال مفتوح العضوية ال  ال

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيـة بخـصوص           التنفيذي تحيل توصيات مؤتمر األطراف      
  .)BS-IV/5 )UNEP/CBD/COP/9/L.2رد في المقرر تلية لنظر مؤتمر األطراف، حسبما  لآللية المااإلرشاد

قـة  ، قدم السيد جوسـتافو فونـسيكا، رئـيس فر     )UNEP/CBD/COP/9/9(لدى تقديم تقرير مرفق البيئة العالمية         -405
 عرضا عاما ألنشطة المشاريع في المرفق في مجال التنوع البيولوجي للفترة مـن            ،الموارد الطبيعية في مرفق البيئة العالمية     

، وهي األنشطة التي يرد تفاصيلها الكاملة فـي القـسم           2007كانون األول   /  ديسمبر 31 إلى   2006كانون الثاني   /  يناير 1
 مـشروعا متوسـطة   19 مشروعا من الحجم الكامـل و 54ق مرفق البيئة العالمية على وباختصار، واف . الثاني من التقرير 
 مليـار  1.5مع إضافة  ،أمريكي ماليين دوالر 306ن، وهي المشاريع التي تبلغ مخصصاتها الشاملة ينيتمكيالحجم ونشاطين  

 البؤريـة مجـاالت  ال من مشاريع  مشروعا14 لما مجموعه    ةجزئي مساندةأيضا  قدم  و . في التمويل المشترك  أمريكي  دوالر  
  منحة إلعداد مشاريع في حـدود مـا        23من موارد التنوع البيولوجي ووفق على       أمريكي   مليون دوالر    42المتعددة بمبلغ   
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 مـشروعا  444 قام برنامج المنح الصغيرة في المرفق بتمويـل  ،لى ذلكباإلضافة إو .  أمريكي مليون دوالر  4.3يقرب من   
وبلغ مجموع مخصصات مرفق البيئة العالميـة لهـذه    . واستخدام التنوع البيولوجي لمساندة حفظ بلدا 90جديدا في أكثر من   

  .من التمويل المشترك مليون دوالر أمريكي 9.7ر أمريكي، تحقق ما مجموعه  مليون دوال7.3المشاريع 
 الـوارد  ،در عـن مـؤتمر األطـراف   استجابة لإلرشاد الصاالتي نفذت أنشطة مرفق البيئة العالمية مختلف أبرز  و  -406

 واالسـتخدام المـستدام للتنـوع    ؛ من خالل المناطق المحميـة  حفظ في مجاالت مثل ال    ،تفاصيله في القسم الثالث من التقرير     
النهج العملية التي وضعت بهـدف      أيضا  حدد  و .  والسالمة األحيائية  ؛ والحصول وتقاسم المنافع   ؛البيولوجي من خالل التعميم   

 للغابات الذي وضع للتنفيذ خـالل    مع إشارة خاصة إلى برنامج اإلدارة المستدامة       ،يرات أوسع نطاقا وأكثر استدامة    تحقيق تأث 
  .  أمريكي مليون دوالر44لمرفق والذي استثمر فيه بالفعل ل التزود الرابعةفترة 
عى االهتمام إلى بعـض النتـائج   لدى الحديث عن نتائج رصد الحافظة الواردة في القسم الخامس من التقرير، استر     -407

معلومات عن المخصصات المدرجة بمقتضى إطـار   بعد ذلك   قدم  و .  التي أبرزها  نشطةفي مجاالت األ  الرئيسية التي تحققت    
موقـع  الوترد التفاصيل الكاملة لهذه المخصصات علـى  . الذي يخضع حاليا لتقييم منتصف المدة،  (RAF)تخصيص الموارد   

 تـه حافظو  كـل بلـد   ومالمـح ، اإلطارا باإلضافة إلى المعلومات عن استخدام كل بلد لهذ     ،بيئة العالمية مرفق ال اإللكتروني ل 
 البرمجة تخضع اآلن لمتابعة منتظمة، وهي عملية سوف تتيـسر مـن   التي تقل فيهاوأضاف قائال إن جميع البلدان     . بأكملها

 قال إنه وزمالءه تحت تصرف االجتماع للرد على         ا،وختام . يةخالل التعاون الوثيق بين أمانة المرفق واألطراف في االتفاق        
  .برمجة التنوع البيولوجي عمومابأية استفسارات أو توضيحات تتعلق بالتقرير أو 

 عـن الجماعـة     بالنيابـة (سـلوفينيا    ،نيوزيلندا،  المكسيك،  ماليزيا،  كولومبيا،  الصين،   الجزائر أدلى ببيانات ممثلو    -408
  . وتايلند،)جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة والجبل األسود وصربيا وأوكرانيابتأييد من وعضاء، األاألوروبية ودولها 

، )المملكـة المتحـدة   (ييـل   ز أبلغت السيدة ايزبيال كو    ،2008أيار  / مايو 29  في في جلسته الرابعة عشرة، المنعقدة      -409
 الفريق العامـل    ، أبلغت ) أعاله 177انظر الفقرة    (16-4 و   8-3ن   البندي في إطار شاركة لفريق االتصال المنشأ     الرئيسة الم 

نظرا  ،مفتوح العضوية بأن إعداد اإلرشاد اإلضافي لآللية المالية لم يستكمل بعد          الفي تقرير مرحلي عن عمل فريق االتصال        
  .الصددن الفريق ينتظر الموافقة على مشاريع المقررات األخرى التي يتوقع أن توفر إرشادا في هذا أل

مقرر عـن اإلرشـاد     ، بحث الفريق العامل مشروع      2008أيار  / مايو 30ة، المنعقدة في     عشر ة الخامس جلستهفي    -410
  .اإلضافي لآللية المالية

 جمهوريـة   وبتأييد مـن   ، عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     بالنيابة( وسلوفينيا   ، البرازيل أدلى ببيانات ممثلو    -411
  . وسويسرا،)فية السابقة والجبل األسود وصربيا وأوكرانيامقدونيا اليوغسال

 للمنـاطق    بالحصول على المـوارد الماليـة      تعلق، اتفق على تعديل عناصر مشروع المقرر الم       لآلراءعقب تبادل     -412
ي وتغيـر   التنوع البيولـوج  شأن  تماشى مع الصياغة الواردة في مشروع المقرر ب       ت ل ،المحمية من خالل مرفق البيئة العالمية     

  .وسوف تدرج األمانة التغييرات ذات الصلة عندما تصبح هذه الوثائق متوافرة . )UNEP/CBD/COP/9/L.36(المناخ 
، بحث الفريق العامـل مـشروع المقـررين بـشأن           2008أيار  / مايو 30في جلسته السادسة عشرة، المنعقدة في         -413

  .الخامسة لآللية الماليةالتزود فترة  لالمساهماتاالستعراض الثالث لفاعلية اآللية المالية و
 باسـتعمال   سنوات ألولويات البرنامج المتعلـق     من مشروع إطار األربع      5-3اتفق على أن يتماشى نص النتيجة         -414

، يتماشى مع النص الوارد في مشروع المقرر        2014 إلى   2010موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي في الفترة من          
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واتفق أيضا على أن األمانة ستدرج       . النتهاء من مناقشة تلك الوثيقة    بمجرد ا ،  )UNEP/CBD/COP/9/L.16(حوافز  بشأن ال 
  .التغييرات ذات الصلة

 إلى الجلسة العامـة     ، شفهيا المعدلة ، بصيغته مشروع المقرر إحالة  ، وافق الفريق العامل على      فهمهذا ال أساس  على    -415
  .UNEP/CBD/COP/9/L.38 مشروع المقرر بوصفه

مـشروع المقـرر   اعتمد مؤتمر األطـراف   ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -416
UNEP/CBD/COP/9/L.38 A-C،فـي  ويرد نص المقرر المعتمد  .  ألف إلى جيم9/31المقرر  بوصفه ، بصيغته المعدلة

  .التقرير الحاليالمرفق األول ب

     االتصال والتثقيف والتوعية العامة17- 4البند 
 .2008يـار  أ/ مايو22 فى ة، المنعقدة السادسفي جلسته من جدول األعمال   17-4 البند    الثاني  الفريق العامل  بحث  -417

 ؛)UNEP/CBD/COP/9/25(عن تنفيـذ برنـامج العمـل     ي مرحل تقرير هذا البند، كان أمام الفريق العامل ه في ولدى نظر 
 للـسنة الدوليـة للتنـوع البيولـوجى         للتحـضير سـتراتيجية   ا مـشروع    تحتـوي علـى    يمـين التنفيـذ   ومذكرة من األ  

)UNEP/CBD/COP/9/25/Add.1(عمــل خطــة الي فــالمحــددة  وخطــة متواليــة لتنفيــذ األنــشطة ذات األولويــة ؛
)UNEP/CBD/COP/9/INF/3(تفاقيـة التنـوع   بـين ا المشتركة  الخبراءعمل   عن حلقة    يمشروع تقرير األمين التنفيذ    و ؛

وكان أمامه أيـضا تجميـع لمـشاريع المقـررات            .)UNEP/CBDCOP/9/INF/23(البيولوجي واليونسكو بشأن التعليم     
)UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2(.  

سـلوفينيا   ،الـسنغال ، اليابان، كينيا، ماليزيا، المكسيك، النرويج، غابون، كولومبيا، كندا،   بوليفيا أدلى ببيانات ممثلو    418
ألسود نيا اليوغسالفية السابقة والجبل ا     كرواتيا وجمهورية مقدو   وبتأييد من  ، عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     لنيابةبا(

  . ليشتي-تيمور و،تايلند ،)وصربيا وتركيا وأوكرانيا
  .(IIFB)المعني بالتنوع البيولوجي  األصلية شعوبلل المنتدى الدولي ممثل أدلى ببيان  -419
 لكـي ينظـر فيـه      النقاط التي أثيرت     حسبان يأخذ في ال   بندرئيسة إنها ستعد نصا عن ال     ال، قالت   لآلراءتبادل  عقب    -420

  .الفريق العامل في وقت الحق
عـن  قدمته الرئيسة  مشروع مقرر ، بحث الفريق العامل2008أيار / مايو27ة، المنعقدة في     عشر ةه الثاني جلستفي    -421

  .لعامةتصال والتثقيف والتوعية االا
 ،بيـرو ، المغـرب ، موريتانيـا،   مالـديف ،  جمهورية إيران اإلسالمية  ،  الصين،  كندا،   البرازيل أدلى ببيانات ممثلو    -422

  . وأوغندا،) عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاءبالنيابة(سلوفينيا 
  .(IIFB)جي المعني بالتنوع البيولو األصلية شعوبلل المنتدى الدوليممثل أيضا ببيان  دلىأ  -423
 ،تـصال والتثقيـف والتوعيـة العامـة    مشروع المقرر عن اال  إحالة  ، وافق الفريق العامل على      لآلراءعقب تبادل     -424

  .UNEP/CBD/COP/9/L.13 مشروع المقرر بوصفه إلى الجلسة العامة ، شفهيابصيغته المعدلة
 مـشروع المقـرر   ، اعتمد مؤتمر األطـراف 2008ر أيا/ مايو30، المنعقدة في    في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -425

UNEP/CBD/COP/9/L.13 التقرير الحاليفي المرفق األول بويرد نص المقرر المعتمد  . 9/32المقرر  بوصفه.  
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عـن  قدمته الرئيسة  مشروع مقرر ، بحث الفريق العامل2008أيار / مايو27ة، المنعقدة في     عشر ة الثاني في جلسته   -426
  .للتنوع البيولوجيالسنة الدولية 

  .أدلى ببيانات ممثلو كندا والصين والنرويج وأوغندا  -427
بـصيغته   ،مشروع المقرر عن السنة الدولية للتنوع البيولوجي      إحالة  ، وافق الفريق العامل على      لآلراءعقب تبادل     -428

  .UNEP/CBD/COP/9/L.14 مشروع المقرر بوصفه إلى الجلسة العامة ، شفهياالمعدلة
مـشروع المقـرر   اعتمد مؤتمر األطـراف   ،2008أيار / مايو30 في   ، المنعقدة في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع      -429

UNEP/CBD/COP/9/L.14 التقرير الحاليفي المرفق األول بويرد نص المقرر المعتمد  . 9/33المقرر  بوصفه.  

  الشؤون اإلدارية والشؤون المتعلقة بالميزانية  -خامسا 
  ية الصندوق اإلستئماني لالتفاقيةإدارة االتفاقية وميزان  1- 5البند 

  2010-2009لفترة السنتين 
ولـدى  .  من جدول األعمـال    1-5، البند   2008أيار  / مايو 23 لالجتماع، المنعقدة في     الثانيةت الجلسة العامة    بحث  -430

 BZ و BE و   BYاإلسـتئمانية لالتفاقيـة     النظر في هذا البند، كان أمام مؤتمر األطراف الميزانيـة المقترحـة للـصناديق               
(UNEP/CBD/COP/9/27)   الفرعيـة والمـوارد الالزمـة        األمين التنفيذي عن تفاصيل أنـشطة البـرامج        من؛ ومذكرة 

(UNEP/CBD/COP/9/27/Add.1) ــة ــة إعالمي ــ؛ ووثيق ــساهمات لن ع ــة الم ــسنتين حال ــرة ال  2008-2007فت
(UNEP/CBD/COP/9/INF/40)     المشاورة التي جرت على مستوى األمانة حـول كيفيـة االسـتجابة            ؛ وتقرير عن نتائج
وكان أمام مؤتمر األطراف أيضا      . (UNEP/CBD/COP/9/INF/13)) 2012-2008(لطلبات األطراف على نحو أفضل      

الترتيبات المؤقتة لتخصيص األموال لتسهيل مـشاركة األطـراف فـي عمليـات االتفاقيـة            عن  مذكرة من األمين التنفيذي     
  .(UNEP/CBD/COP/9/INF/39)  اروتوكول السالمة األحيائية التابع لهوب

أوزيتادينمـا  استمع مؤتمر األطراف إلى تقرير مرحلي عن عمل فريق االتصال المعني بالميزانية، قدمـه الـسيد                   -431
يات التي تواجه األمانـة      اجتماع الفريق من أجل إبراز التحد      جزءا من ن األمين التنفيذي حضر     إ، الذي قال    )نيجيريا (يدووأن

شدد على أن قدرات المـوظفين ال يمكـن         وفي هذا السياق،     . عملها مع وجود موارد محدودة فقط تحت تصرفها       ب القيامفي  
المعمول بها في   ية  العاد التوظيف عقود   بموجب حالة الموظفين الذين ال يعملون    ها أكثر من ذلك، وخصوصا في       الضغط علي 

، ناشد فريق االتصال أن يأخذ في حسبانه المقررات الصادرة عن الفـريقين العـاملين وأن يخـصص       ذلكلو . ألمم المتحدة ا
  .مالئم بناء على ذلكالتمويل ال

استعراض، اقترح فريق االتصال أن بعض مشاريع المقررات المعتمدة في االجتماع الرابـع لمـؤتمر               إجراء  بعد    -432
وكول بشأن مسائل مثل أنشطة التخضير وعملـة عمليـات األمانـة، يجـب             األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروت     

 ترشـيد  فـي وشدد الفريق أيضا على مسؤولية الفـريقين العـاملين           . االجتماع الحالي في  مقررات  ال مشاريع   إلىها  إضافت
 لكل نـشاط مـن  المالي المقررات في ضوء اآلثار على الميزانية والعمل بالتشاور مع فريق االتصال من أجل تأكيد االلتزام       

نفقـات  أن عددا من األفرقة العاملة المخصصة المطلوبة حاليا سيزيد من         كذلك  ويجب أن يدرك الفريقان العامالن        .األنشطة
وعالوة  .  في المائة  36.2 مليون دوالر أمريكي، مما يعني بدوره زيادة االشتراكات المقررة بنسبة            1.9 بأكثر من    2الخيار  

المـساهمات الطوعيـة    قيمة  من  سيضاعف ثالث مرات    دد األنشطة المطلوبة في ضوء مختلف المقررات        عفإن  على ذلك،   
بـين  وقد سعى فريق االتصال على وجه الخصوص إلى ضمان الوضوح  .  أمريكير مليون دوال15صل إلى مبلغ وقدره    تل
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فـي  ين على إحالة مقرراتهمـا فـورا   العاملوأخيرا، حث الفريقين . مقترحات على الميزانية واألنشطة المرتبطة بها    من  أي  
  . استنتاجات سريعة فيما يتعلق بالميزانية التوصل إلىصالح
ن فريق االتصال اجتمع أكثر مـن    إ، رئيس فريق االتصال المعني بالميزانية       )نيجيريا (أوزيتادينما أنويدو قال السيد     -433

  .لصعبة مرة ووصل إلى اتفاق في اآلراء بالرغم من المفاوضات ا20
احتياطي رأس المال العامل     من   تغطيته دوالر أمريكي لفترة السنتين، يمكن       800 000 األمانة عجزا بمقدار     تواجه  -434

ية لفترة الـسنتين    ساسن الميزانية البرنامجية األ   أويعني هذا    . 2009كانون الثاني   / يناير 1 في    موارد هذا االحتياطي   وتجديد
  . في المائة6سبة  بالفعل بنقد ازدادتالقادمة 

تها حكومات كندا وألمانيا واليابان وأسبانيا والـسويد،  أعلن التي ات الكبيرة تعهدات المساهم بينما أقر فريق االتصال ب      -435
  .طلبتها األمانةكانت قد فإنه يرغب في اإلشارة إلى أن المقرر بشأن الميزانية لم يأخذ في الحسبان عدد الوظائف التي 

ية رسـم ى ذلك، أيد فريق االتصال الحاجة إلى إجراء دراسة الستكشاف إمكانية تشغيل األمانة بالعملة ال              وعالوة عل   -436
تج للبلد المستضيف، والتي يأمل في أن تجتذب مساهمات من األطراف بنفس العملة وبالتالي تصحح من العجز الهائـل النـا              

  . العملة الحالية للمساهماتهبوط قيمةعن 
الحاجة إلى المساندة المالية للبلدان الناميـة، مـع         بمشاركة ممثلي الشعوب األصلية و    قيمة  االتصال ب اعترف فريق     -437

  .(SIDS) والدول الجزرية الصغيرة النامية (LDCs)إعطاء األولوية إلى أقل البلدان نموا 
ـ       بخصوص الحاجة إ   الذي قدم في البداية   طلب  لر االستجابة ل  ن فريق االتصال يقد   إوقال    -438 ن الـى أن يمـارس الفريق

ـ     . األنشطةقائمة علىية وأن يأخذا في الحسبان أن الميزانية   مال التزامات   وضعن الحذر عند    العامال اء وقد أثيـر أيـضا أثن
 العرف السابق لتقديم مكاتب مجانيـة       استئنافالحكومة المستضيفة بغية    مع  تجديد الحوار    إمكانيةفريق االتصال   المناقشة في   

  .لألمانة
ويرد نص المقـرر    . 9/35 المقرر   بوصفه UNEP/CBD/COP/9/L.32 عتمد مؤتمر األطراف مشروع المقرر    ا  -439

  .بالتقرير الحالياألول في المرفق المعتمد 

   شؤون ختامية   –سادسا 
  شؤون أخرى  1- 6البند 

  شكر وتقدير إلى حكومة وشعب ألمانيا
 مشروع مقرر مؤتمر األطرافكان أمام  ،2008أيار / مايو30 في دة، المنعقفي الجلسة العامة الثالثة لالجتماع  - 440

 المقرر بوصفهواعتمد مشروع المقرر   .(UNEP/CBD/COP/9/L.24)قدمه المكتب بشأن الموضوع المذكور أعاله 
  .، ويرد نصه في المرفق األول بالتقرير الحالي9/36

  اعتماد التقرير  2- 6البند 
على أسـاس مـشروع   ، 2008أيار / مايو30 لالجتماع، المنعقدة في الثالثة الجلسة العامة    التقرير الحالي في   اعتمد  -441

 (UNEP/CBD/COP/9/L.1/Add.1) وتقرير الفريق العامل األول      (UNEP/CBD/COP/9/L.1) ة المقرر الذي قدمته التقرير  
كلف بوضع التقرير في    ت س ةالمقررم بأن   ه، على أساس الف   (UNEP/CBD/COP/9/L.1/Add.2)وتقرير الفريق العامل الثاني     

  .الثالثةفي الجلسة العامة التي جرت صورته النهائية في ضوء المناقشة 
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  اختتام االجتماع  3- 6البند 
لمات ختاميـة   ، استمع مؤتمر األطراف إلى ك     2008أيار  / مايو 30في الجلسة العامة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في          -442

ـ   (ربودا  من ممثلي أنتيغوا وب    بالنيابة عن مجموعة أمريكـا الالتينيـة وبلـدان         (، شيلي   ) والصين 77بالنيابة عن مجموعة ال
، )بالنيابة عـن االتحـاد األوروبـي   (، سلوفينيا )بالنيابة عن المجموعة العربية  (، اليابان، المملكة العربية السعودية      )الكاريبي
، نيبـال  )بالنيابة عن المجموعة األفريقيـة (هورية تنزانيا المتحدة  ، جم )بالنيابة عن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية     (أوكرانيا  

 Cooperativa Ecologica das Mulheres، برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة،    )بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ(
Extrativistas do Marajo ، المنتـدى الـدولي   ، الرابطة الدولية للطالب من أجـل الغابـات،   الدولي‘ غرين بيس‘مجلس

  .(IIFB)للمجتمعات المحلية والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي 
 ترغب في استضافة االجتماع الحادي عشر لمـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع      هن بلد إقال ممثل إكوادور      -443

 ولكن الرئيس أشـار إلـى أن القـرار          ترشيحهذا ال طراف  لمؤتمر األ وأيد االجتماع التاسع     . البيولوجي في مدينة غواياكيل   
وشكر رئـيس االجتمـاع التاسـع      .النهائي يجب اتخاذه في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي        

أربع سـنوات  تقدم دعوة الستضافة مؤتمر األطراف قبل هذه أول مرة  ن  إقال  ممثل إكوادور على الدعوة المقدمة من بلده، و       
  . مؤتمر األطرافمن اجتماعكاملة 
  .النضمام التفاقية التنوع البيولوجيمن أجل اة ضروريأعلن ممثل من العراق أن بلده تتخذ اإلجراءات القانونية ال  -444
المحلفين في مهرجان الفيلم السريع بـشأن       خاضة من   عرض فيلم قصير على مؤتمر األطراف كان قد فاز بجائزة             -445

ويقوم الفيلم على أساس قصة خيالية ألمانيـة         . نوع البيولوجي في بون برعاية الوزارة االتحادية األلمانية للتعليم والبحوث         الت
  .مشهورة

  . رئيس مؤتمر األطراف واألمين التنفيذي كل من ختاميةكلمةأدلى ب  -446
وقدم جائزة أمانـة اتفاقيـة       . ى قيادتهما الباهرة   بشعب وحكومة ألمانيا عل    يفي كلمته الختامية، أشاد األمين التنفيذ       -447

وأشاد أيضا بالليدي ديكمان، عمدة مدينة بون وإلى جميع النساء اللواتي لعبن            . التنوع البيولوجي إلى الوزير غابرييل وفريقه     
 االتصال األلمانيـة    قطةندورا قياديا خالل االجتماع، بما فيهن استريد كلوغ، وزيرة الدولة لشؤون البرلمان، ونيكوال براير،               

 ش اویوان ھوتاش ررن من جنوب أفريقيا، والـسيدة  لالتفاقية، ورئيستي الفريقين العاملين األول والثاني، السيدة ماريا مبنغاشي    
وذكّر المشاركين بأن هذه هي المرة األولى التي ترأس فيها امرأتان الفريقين العاملين لمؤتمر األطراف، وتزامن                 . من تايلند 

، وإنشاء شبكة مـن وزيـرات    )9/24المقرر  ( مع اعتماد خطة العمل من أجل المساواة بين الجنسين في إطار االتفاقية              ذلك
  .وأشاد أيضا بالنساء والرجال في األمانة األلمانية وقدم إليهم الزهور. البيئة بشأن التنوع البيولوجي

  .كين تحية له بالتصفيقبعد أن ألقى األمين التنفيذي كلمته، وقف جميع المشتر  -448
ني جزء منـه   ووصف االتفاقية كبيت ب   .ركين على روح التعاون التي أظهروها     افي الختام، هنأ الرئيس جميع المش       -449

وقال إنه خالل مدة رئاسته التي ستستمر سنتين، فهـو ملتـزم بوضـع     . ولكن هناك نقص في األموال لجلب المواد المتبقية     
المسرح الرئيسي للساحة الدولية وأنه سيبذل قصارى جهده لترجمة المقررات التي اعتمدها االجتماع             االتفاقية مرة أخرى في     
وأكد على أهمية تنفيذ االتفاقية قائال إنه يقدر عدم الصبر الذي قد يشعر به الجمهـور والمنظمـات                   . الحالي إلى واقع عملي   

ك حاجة إلى السير في االتجاه الصحيح ولكي يعمل الجميع معـا            ومع ذلك، هنا   . غير الحكومية بسبب الخطى البطيئة للتقدم     
بعد ذلـك   أعلن الرئيس   و . ودعا الجميع إلى أن يوحدوا جهودهم من أجل الوصول إلى المقصد النهائي معا             . بنفس الخطوة 

 أيار/يو ما 30وم الجمعة   ي مساء من   التاسعةفي الساعة   في اتفاقية التنوع البيولوجي     لمؤتمر األطراف    االجتماع التاسع  اختتام
2008.  
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  استعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي    9/1المقرر 

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

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

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

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

بأهمية مساهمات المزارعين، وحائزي الماشية والمربين، والعلماء، والوكاالت الدولية، والحكومـات           واعترافا منه   
  خرين في حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام،وأصحاب المصلحة اآل
 بالمساهمة المهمة التي تقدمها المجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك المزارعون وحـائزو              أيضا واعترافا منه 

جي الزراعـي،  الماشية، في حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام، وخصوصا في مراكز منشأ التنوع البيولو        
  وبقيمة معارفها التقليدية ومساهمتها المهمة في تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة،

 فـي  (IAASTD)م والتكنولوجيا الزراعية من أجـل التنميـة         ووالعل بنتائج التقييم الدولي للمعارف   وإذ يحيط علما    
  سياق مواصلة تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي،

 علـى أهميـة جميـع األدوار    وإذ يـشدد  بالتحدي المتمثل في كفالة االستدامة العالمية إلنتاج األغذية          افا منه واعتر
والمهام في الزراعة الستدامة إنتاج األغذية، واإلبقاء على قدرة النظم اإليكولوجية لتقديم السلع والخدمات، وزيـادة اإلنتـاج                  

  كخطوة مهمة للقضاء على الفقر واستدامة سبل العيش،الزراعي من أجل االحتياجات المحلية، وذلك 
 الحاجة إلى وجود إرادة سياسية مستمرة على جميع المستويات، وإلى توفير الموارد، وتعزيز تبادل               وإذ يشدد على  

ـ                وا والـدول   المعلومات، والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، لمساندة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نم
الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتعزيز البرامج الوطنية من أجل تنفيذ برنامج العمل بـشأن        

  التنوع البيولوجي الزراعي،
 بالحاجة إلى بذل جهود معززة لزيادة تحسين األثر اإليجـابي للزراعـة علـى التنـوع البيولـوجي          واعترافا منه 

  يف من تأثيراتها السلبية،والتخف
، بالطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي، وسماته المميـزة، والمـشاكل           5/5 اعترافه، في المقرر     وإذ يكرر 

  التي تتطلب حلوال مميزة،
 هـذا اليـوم لتعزيـز    على أهميةويشدد  ،2008 سنةليوم الدولي للتنوع البيولوجي ل باالحتفاالت با يرحب  -1

، وحالته الحالية، ومعدل ضياعه، والحاجة إلى مـساندة حفـظ التنـوع البيولـوجي     التنوع البيولوجي الزراعيالوعي بقيمة  
واستخدامه المستدام وتنفيذ اإلجراءات التي ستؤدي إلى وقف ضياعه، وذلك لصالح األمن الغذائي وأمـن الطاقـة، وتغذيـة                   



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 73 
 

لريفية، مع التنويه بأهمية التنوع البيولوجي الزراعي لتحقيـق         البشر، والقضاء على الفقر وتحسين سبل العيش في المناطق ا         
  األهداف اإلنمائية لأللفية؛

باإلسهام الكبير للزراعة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من خالل أفضل الممارسات             ينوه    -2
ندة الزراعة المستدامة، والتقليل من التـأثيرات  األكيدة في إدارة التنوع البيولوجي الزراعي، والتجديد والتقدم المحرز في مسا       

  السلبية للزراعة، وال سيما مساهمتها اإليجابية في تخفيض الجوع والفقر، وتحسين األمن الغذائي وتحسين رفاه اإلنسان؛
 على أن برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك مبادراته الدولية الثالث، مـا                 يوافق  -3

  ل يوفر إطارا مهما لتحقيق أهداف االتفاقية؛زا
  التقييم: تنفيذ أنشطة برنامج العمل

 تقريـر الإعـداد   من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبخططها في           بالتقدم المحرز    يرحب  -4
تقريـر  تحديث الجـاري لل   ال، بما في ذلك على وجه الخصوص        "حالة التنوع البيولوجي في العالم لألغذية والزراعة      " بعنوان
ية فـي   حيوانحالة الموارد الوراثية ال   "  عن تقريروشروعها مؤخرا في إصدار ال     "ية في العالم  نباتحالة الموارد الوراثية ال   "عن  
يـة  حالة الموارد الوراثية المائ  "عن  تقرير  وال "حالة الموارد الوراثية للغابات في العالم     "، والعمل نحو إعداد التقرير عن       "العالم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  التنوع الطبيعي للبطاطا؛
  اإلدارة التكيفية وبناء القدرات: تنفيذ أنشطة برنامج العمل

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

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

صلية، والمزارعين، ورعاة الماشية، ومربي النباتات والحيوانات إلى تشجيع ومساندة وإزالة القيود على حفـظ التنـوع                 واأل
البيولوجي الزراعي في األراضي الزراعية وفي الموقع الطبيعي من خالل عمليات تشاركية لصنع القرار من أجل تعزيـز                  

ونات التنوع البيولوجي ذات الصلة في النظم اإليكولوجية الزراعية، ووظـائف     حفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، ومك     
  النظام اإليكولوجي ذات الصلة؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى أن تقدم لألمين التنفيذي أفضل الممارسـات              يدعو  -11
 إلى األمين التنفيـذي،    ويطلبعية وفي الموقع الطبيعي،     المتعلقة بمسألة حفظ التنوع البيولوجي الزراعي في األراضي الزرا        

بالتشاور مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، أن يجمع هذه المعلومات وينشرها مـن خـالل آليـة غرفـة تبـادل                     
هيئـة  إلـى  يـة و  المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة، وإتاحتها إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوج            

  الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تعزيز اآلليات لحفظ البـذور واسـتخدامها              يدعو  -12

  واإلقليمية والعالمية؛المستدام من خالل األنظمة الرسمية وغير الرسمية على المستويات الوطنية 
  التعميم: تنفيذ أنشطة برنامج العمل

 األطراف والحكومات األخرى على التأكد من أن الخطـط والبـرامج واالسـتراتيجيات الوطنيـة                يحث  -13
القطاعية والمشتركة بين القطاعات تشجع على حفظ التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه المستدام، وعلى تنفيذ سياسـات                

  ية تسهم في بقاء التنوع البيولوجي وتناهض الممارسات الزراعية التي تسبب ضياع التنوع البيولوجي؛زراع
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 الزراعة علـى    تأثيرات نحو إدارة    مهمةمساهمة  باعتباره   1 بالتقييم الشامل إلدارة المياه في الزراعة      ينوه  -14
  المياه؛ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ة العمل العالمية؛التنفيذ الفعال لخط
 بالروابط الوثيقة بين المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذيـة            يقر،  6/6 بمقرره   وإذ يذكّر   -19

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

                                                   
المعهد الدولي إلدارة : إيرثسكان، وكولومبو:  لندن.يم شامل إلدارة المياه في الزراعةتقي: الماء للغذاء، الماء للحياة . 2007  1
 .لمياها
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  المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام
 بتقرير التقييم السريع لحالة الملقحات الذي أعدته منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة                  يرحب  -20

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

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

  ؛طرافقبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  الهيئة الفرعية وإتاحة تقرير مرحلي لنظر
 األطراف من البلدان المتقدمة، والحكومات األخرى في البلدان المتقدمة والمنظمـات المعنيـة إلـى      يدعو  -22

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

  لمبادرة الدولية لحفظ التنوع البيولوجي للتربة واستخدامه المستداما
 مـساندة   االسـتمرار فـي    إلى األمـين التنفيـذي       ويطلب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة     يدعو  -23

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

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

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

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

 ؛للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

  لتنوع البيولوجي لألغذية والتغذيةالمبادرة الدولية ل
 Biodiversityمنظمـة   و، ومنظمة الصحة العالميةمنظمـة األغذيـة والزراعـة لألمم المتحدة، يدعو  -25

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

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

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

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

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

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

المشترك التفاقيات ريو، والمنظمات المشاركة في عملية المتابعة لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيـة، والمجتمعـات األصـلية                 
  :ن وذلك لجمع ونشر معلومات عما يليوالمحلية والشركاء اآلخري

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

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

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

عات المعرضة للتهديد، وخصوصا في البلدان النامية، مع تأثيرات التغيرات الناتجـة            طريقة تكيف المجتم    )ج(
  عن المناخ في ممارسات الزراعة؛

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

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

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

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

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

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



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 78 
 

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

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

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

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

  ؛)5/5 من المقرر 4البرنامج رقم 
  دام المستداممبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخ

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

الطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي وسماته المميزة   مع مراعاة   ،  )مرفق الثاني ، ال 7/12 المقرر   (البيولوجي الزراعي 
  ؛والمشاكل التي تتطلب حلوال مميزة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وخصوصا رواسب النتروجين، وتقديم معلومات إلى األمين التنفيذي عن األنشطة المتعلقة بتقليل التهديد على حفـظ التنـوع            
  المعلومات ووسائل أخرى؛البيولوجي واستخدامه المستدام ونشر هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل
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  الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي:     التنوع البيولوجي الزراعي9/2المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

حفـظ  الوقود الحيوي فيمـا يتعلـق ب      واستخدام  الطبيعة المعقدة لقضية إنتاج      و  األهمية الكبرى  في الحسبان  إذ يأخذ 
   واستخدامه المستدام،التنوع البيولوجيا

المناقشات في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية حـسبما ورد فـي              إذ يأخذ في الحسبان أيضا    و
 التي تقدم تحليال أوليا للتأثيرات اإليجابية والسلبية المحتملة للوقود الحيوي على التنوع البيولـوجي ورفـاه                 ،12/7 تهاتوصي

  اإلنسان،
لة لإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي في تحقيق هدف التنوع البيولـوجي            بالمساهمة المحتم وإدراكا منه   

، والتشجيع على التنمية المستدامة وتحسين سـبل  2010 وهدف مؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة لعام      2010لعام  
رات هداف اإلنمائية لأللفيـة، وإذ يـدرك التـأثي        العيش في المناطق الريفية، وخصوصا في البلدان النامية، وكذلك لتحقيق األ          

   االقتصادية المحتملة من اإلنتاج واالستخدام غير المستدامين للوقود الحيوي،–السلبية البيئية واالجتماعية
منه بالحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في تنفيذ األنشطة المتعلقـة               وإدراكا  

   أيضا إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،وإذ يالحظإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي؛ با
  2أيضا بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،وإذ يحيط علما 

 الركـائز البيئيـة    على أن استدامة إنتاج واستخدام الوقود الحيوي يجب أن تأخذ في الحسبان بالـضرورة    وإذ يشدد 
  واالقتصادية واالجتماعية للتنمية المستدامة،

 بأن لتعزيز اإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي من الضروريٍ النهوض ببنـاء القـدرات،               واعترافا منه 
 جديدة وإضـافية وفقـا      والبحوث، ونقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة، والتعاون التكنولوجي، باإلضافة إلى تقديم موارد مالية           

   من االتفاقية،20للمادة 
   على أن استدامة إنتاج واستخدام الوقود الحيوي تتوقف على اعتماد أطر مالئمة للسياسات؛وإذ يشدد

 بأن التأثيرات اإليجابية والسلبية المحتملة إلنتاج الوقود الحيوي واسـتخدامه، علـى حفـظ التنـوع                 واعترافا منه 
 المستدام تعتمد، ضمن جملة أمور، على المواد األوليـة المـستعملة، وأسـلوب اإلنتـاج وموقعـه،                  البيولوجي واستخدامه 

  والممارسات الزراعية المطبقة والسياسات القائمة ذات الصلة،
 بأن فهما شامال لتأثيرات الوقود الحيوي المحتملة على التنوع البيولوجي يقتضي فهما مقارنـا بـأنواع           وإقرارا منه 

  خرى،الوقود األ
 األمن الغـذائي  ب المعنيرفيع المستوى   ال المؤتمر بمبادرة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لتنظيم         وإذ يرحب 

  ،2008حزيران /يونيو 5 إلى 3 المنعقد في روما، من يات تغير المناخ والطاقة الحيوية، تحد:العالمي
  ن يكونا مستدامين بالعالقة إلى التنوع البيولوجي؛ على أن إنتاج واستخدام الوقود الحيوي ينبغي أيوافق  -1
 بالحاجة إلى تشجيع التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيـوي      يقر  -2

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

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

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

  تدام؛التنوع البيولوجي واستخدامه المس
 –التشجيع على التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات السلبية التي قد تؤثر على الظروف االجتماعيـة     )ب(

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

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

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

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

المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي درجت المجتمعات األصلية والمحلية على تشغيلها            
  ؛)واو 7/16المقرر (أو استعمالها بصفة تقليدية 

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :ت المعنية على ما يلييشجع األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة والمنظما
أن تشاطر خبراتها في إعداد وتطبيق األدوات ذات الـصلة باإلنتـاج واالسـتخدام المـستدامين للوقـود            )أ(

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

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

 وقود الحيوي، بغية التشجيع على التأثيرات اإليجابية والتقليل من التأثيرات الـسلبية          المتعلقة باإلنتاج واالستخدام المستدامين لل    
  على التنوع البيولوجي والجوانب المتعلقة بالتنوع البيولوجي ضمن اختصاص االتفاقية؛

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

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

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

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

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

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

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

 وأن توصي بالسبل والوسائل للتشجيع على التـأثيرات اإليجابيـة   11 و  5اإلقليمية، وتجميع اآلراء المشار إليه في الفقرتين        
  ؛ في اجتماعه العاشرمؤتمر األطرافوذلك لنظر والتقليل من التأثيرات السلبية إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي، 

  

                                                   
القـرارات  .  المجلد األول،1992حزيران / يونيو14-3تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،       3

 .، المرفق األول1، القرار )والتصويب E.93.I.8  المبيع األمم المتحدة، رقممنشورات ( اتخذها المؤتمرالتي
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      االستراتيجية العالمية لحفظ النبات9/3قرر الم

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

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

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

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

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

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

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

، بما فـي    ةسب الحال ستراتيجية، ح وتقديم معلومات إضافية عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اال           )ب(
ذلك البيانات الكمية والمعلومات الصادرة عن القطاعات والعمليات األخرى مثل قطاعي الغابات والزراعة، مـن أجـل                 

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

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

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

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

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

الستعراض المتعمـق  لها إجرائ لتنوع النبات، وذلك عند مستخدام المستدا المتعلقة باال13 و12 و11 و9 و6 و3األهداف  
  للعمل بشأن االستخدام المستدام قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

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

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

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

  ؛االستراتيجيةفيذ أداة لالتصال ورفع الوعي بشأن تن
دة البلدان الناميـة، وال سـيما       ع لمسا ة المالي مساندةتسهيل برامج بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وال        )د(

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

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

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

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

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

  ؛االستراتيجية تنفيذ مساندةأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ل
 علـى المـستويين الـوطني       االسـتراتيجية  تنفيـذ    مساندة المانحين والمنظمات األخرى على      يحث  - 8
 .واإلقليمي
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  استعراض متعمق للعمل الجاري بشأن األنواع الغريبة التي تهدد  9/4المقرر 

 ظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواعالن

  الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي  - ألف
  ،إن مؤتمر األطراف

 14، وإذ يرحب بالمشاورات التي أجراها األمين التنفيذي، حسبما طلب إليه في الفقـرة         8/27 بمقرره   إذ يذكّر 
  ،من ذلك المقرر

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

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

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

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

  شى وااللتزامات الدولية؛على التنوع البيولوجي للنباتات، بما يتم
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى مواصلة جهودها كي توسع، في نطاق صالحيتها، تغطيتهـا              يدعو  - 2

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

سيما الحيوانات، التي ليست آفات للنباتات بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتـات،             تغطي األنواع الغريبة الغازية، وال    
  :مور منها ما يليوالنظر في إمكانية إسهامها في سد هذه الفجوة، وفي كيفية هذه المساهمة، ويكون ذلك مثال بأ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 سد الفجـوات  غية، والمنظمة البحرية الدولية، بوكذلك مع المنظمات الدولية األخرى، مثل منظمة الطيران المدني الدولي      
ألنواع الغريبة الغازيـة علـى   لمعالجة ا اإلطار التنظيمي، وتقليل االزدواجية وتشجيع الخطوات األخرى    ترابطوتشجيع  

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

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

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

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

  ،إن مؤتمر األطراف
من ) ح(8، واألحكام األخرى التي تم إقرارها لتنفيذ المادة         8/27و6/423،5،  5/8 جيم،   4/1 بمقرراته   إذ يذكّر 

  االتفاقية في برامج العمل الموضوعية والعمل الجاري حول المسائل المشتركة بين القطاعات،
 الوثــائقمــن االتفاقيــة، كمــا تُلخــصه ) ح(8 بالتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ المــادة  علمــاوإذ يحــيط

UNEP/CBD/COP/9/11 و UNEP/CBD/COP/9/INF/32  وUNEP/CBD/COP/9/INF/32/Add.1،  
دخـال والتخفيـف مـن تـأثيرات     اإلوالدخول  حتى تاريخه لمنع المعتمدة أن جميع المقررات  يدرك  - 1

 في المقـرر  المعتمدة" المبادئ التوجيهية "األنواع، بما في ذلك      وأالموائل   وأية  يكولوجتهدد النظم اإل  األنواع الغريبة التي    
تواصل توفير التوجيه المالئم للعمل المتعلق باألنواع الغريبة الغازيـة لتحقيـق أهـداف االتفاقيـة وخطتهـا                  6/523،6

   العالمية األخرى مثل األهداف اإلنمائية لأللفية؛، واألهداف2010اإلستراتيجية وأهداف التنوع البيولوجي لعام 
  األنشطة الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية وبناء القدرات

أو / عامـة و  على الحاجة إلى قيام األطراف والحكومات األخرى بوضع وتنفيذ سياسـات    يعيد التأكيد   - 2
وتهديداتها للتنوع البيولـوجي  نواع الغريبة الغازية، أو برامج وطنية، وحسب الحالة، إقليمية، للتصدي لأل/ و إستراتيجيات

  ؛ل بين الوكاالت المعنيةاوعلى الحاجة إلى التنسيق الفععلى جميع المستويات، 
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلـى دعـم       ويدعو إلى مرفق البيئة العالمية      يطلب  - 3

الدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصادات االنتقاليـة،  البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا و    
 وبرامجها الوطنية بشأن األنواع الغريبة الغازية، مع مالحظة أيضا البلدان التـي هـي مراكـز                 افي تنفيذ إستراتيجياته  

  المنشأ؛
طـراف فـي وضـع وتنفيـذ         بالحاجة أيضا إلى مبادرات إقليمية ودون إقليمية لمـساندة األ          إذ ينوه   - 4

 مثـل مجلـس   ، أهمية المبادراتوإذ يالحظألنواع الغريبة الغازية، لمعالجة ا أو برامج وطنية    /استراتيجيات وسياسات و  
ميكرونيزيا اإلقليمي المعني باألنواع الغازية، ومبادرة منطقة المحيط الهادئ المتعلقة باألنواع الغازية والتابعة للمبـادرة               

، واالستراتيجية األوروبيـة بـشأن األنـواع    زر، وشبكة منطقة المحيط الهادئ للتعليم بشأن األنواع الغازية       التعاونية للج 
ذات القـدرات المحـدودة،   البلـدان  سيما    في تيسير التنفيذ الوطني وإيجاد التنسيق فيما بين البلدان، وال          الغريبة الغازية، 

أن تنظر في استكشاف منافع اآلليات التعاونيـة اإلقليميـة، ويـدعو             المناطق األخرى التي لم تقم بذلك بعد، على          يشجع
  ؛هاإلى مساندت والحكومات األخرى والمؤسسات المالية ،األطراف

 إلى األمين التنفيذي والبرنامج العالمي لألنواع الغريبة الغازية تحديد شبكات إدارة المعلومـات              يطلب  - 5
 عمل المنظمات اإلقليمية على الصعيد الوطني وتقاسم الـدروس المـستفادة             والخبرات والفرص المتعلقة بتعزيز    ،القائمة

  ؛بشأن النهوج اإلقليمية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلـى      األطراف، وا يدعو  ،  8/27 من المقرر    11عمال بالفقرة     - 15
والتـدابير األخـرى للتـصدي      67،تقديم دراسات الحالة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتنفيذ المبادئ التوجيهية         

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

االقتـصادية  - ، ضمن أمور أخرى، اآلثار االجتماعيـة       التي تهدف إلي تقييم    إجراءات تقييم المخاطر    )أ(
  78؛ من إعالن ريو15للمبدأ ، وفقا والصحية والبيئية لألنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك التنفيذ العملي للنهج التحوطي

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

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

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

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

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

) GISP( إلى األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع البرنامج العالمي لألنـواع الغازيـة               يطلب أيضا   - 17
والمنظمات المعنية األخرى، بإعداد أدوات عملية لتسهيل تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف بشأن األنواع الغريبة الغازيـة                

وحيثمـا يكـون    89،نواع الغريبة الغازية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية      ستراتيجيات الوطنية المتعلقة باأل   وإعداد وتنفيذ اال  
وينبغـي  .  واإلشارة إليها  األمر مناسبا، استعمال التوجيهات واألدوات ذات الصلة التي أعدتها المنظمات المعنية األخرى           

ها األطراف، بما فـي ذلـك   أن تستند هذه األدوات إلى دراسات الحالة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي قدمت            
   أعاله، وينبغي أن تشتمل على أدوات عملية لمعالجة المواضيع الواردة في تلك الفقرة؛15فقرة وفقا لل

  اإلدارة والمسارات والتقييم
ـ           يشجع  - 18  إلدارة، وضـع آليـات      ضرورة األطراف والحكومات األخرى على النظر فـي، وعنـد ال

 الغازية المحتملة، وخصوصا فـي الـنظم اإليكولوجيـة للميـاه الداخليـة، والـنظم        المسارات، بالنسبة لألنواع الغريبة   

                                                   
 مؤتمر األطراف أنيعتقد   أنه الوأكد هذا المقرر اعتمادلى  إالمؤدية خالل العملية ا رسميا أحد الممثلين اعتراضقدم  6

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

. ، المجلد األول1992حزيران / يونيو14-3تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،   7
  .، المرفق األول1، القرار )والتصويب E.93.I.8  المبيع األمم المتحدة، رقممنشورات (القرارات التي اتخذها المؤتمر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المنظمات البحثيـة ذات  طراف، والحكومات األخرى و  األ يدعو6/23،910 من المقرر    4عمال بالفقرة     - 24
 هالتكيف مع تغير المناخ وأنشطة    تغير استخدام األراضي، و   الصلة إلى دراسة تأثير العوامل الدافعة األخرى، وخصوصا         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والبرامج الوطنية بشأن الغابات والبرامج واالسـتراتيجيات       1011االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،     
  األخرى المتعلقة بالغابات؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  1112التأثيرات البيئية السلبية المحتملة على التنوع البيولوجي للغابات؛
االقتصادية المحتملة لألشجار المحورة وراثيـا فـضال عـن          - رات االجتماعية النظر أيضا في التأثي     )ر(

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

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

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

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

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

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

التعاون مع المنظمات المعنية بشأن اإلرشاد المتعلق بتقييم مخـاطر األشـجار المحـورة وراثيـا،                  )ذ(
االقتصادية والثقافية السلبية واإليجابية المحتملـة علـى حفـظ          - واإلرشاد المتعلق بمعالجة التأثيرات البيئية واالجتماعية     

  تعلق باستعمال األشجار المحورة وراثيا؛التنوع البيولوجي للغابات واستخدامه المستدام فيما ي
تقديم المعلومات المتاحة واإلثباتات العلمية فيما يتعلق بالتأثيرات العامة لألشـجار المحـورة وراثيـا        )ض(

على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وذلك إلى األمين التنفيذي كي يقوم بنشرها من خالل آلية غرفة تبـادل                   
   المعلومات؛
مـا  إلى القيام ب   المعنية والمنظمات األخرى   والمنظمات الدولية    ، والحكومات األخرى  ،األطرافيدعو    - 2

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

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

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

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

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

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

  الغابات؛
ت والقضاء علـى الفقـر،      االعتراف بدور منتجات الغابات غير الخشبية في اإلدارة المستدامة للغابا           )د(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  الوطنية الثالثة،
بالتقدم المحرز في تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة حسبما وصفتها األطراف في تقاريرهـا الوطنيـة         ب  وإذ يرح 

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

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

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

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

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

ة األخرى المتعلقة بتنفيذه، فضال عن دراسات التقييم والتحليالت         الجيدة والدروس المستفادة والصعوبات والخبرات العملي     
  وبناء القدرات؛

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

  ينشر هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية؛
  :، رهنا بتوافر الموارد المالية، زيادة التركيز علىايقرر أيض  - 4
تقييم قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المتصلة به، كأساس هام لحمـالت التوعيـة                  )أ(
   العامة؛تجراءات المتعلقة بالسياساالعامة واإل
إعداد طرق لتشجيع المستهلك على مراعاة المعلومات العلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في عمليـة                )ب(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة، بما في ذلك من خالل الدورات التدريبية وحلقات العمل لتبادل الخبرات، وتقـديم الـدعم                   
  :وبناء القدرات والتدريبالتقني، 

  بشأن تقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المتصلة به؛  )أ(
  من أجل تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة المالئمة لألوضاع الوطنية؛  )ب(
التجـارة  (" مـستدامة    من أجل تشجيع المنتجات القائمة على التنوع البيولوجي التي تنـتج بطريقـة              )ج(

  .)(”biotrade“)" وجيةالبيول
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      نهج النظام اإليكولوجي9/7المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ة فيهـا، ويمكـن أن   أول مرحلة من رسم السياسة والتخطيط على جميع المستويات المتصلة بالموارد الطبيعية أو المؤثر   
  تفيد استراتيجيات الحد من الفقر؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  تغير المناخ؛والتخفيف من 
ـ                )ب( ي ذلـك   كفالة التعاون الفعال على جميع المستويات للتطبيق الفعال لنهج النظام اإليكولوجي بمـا ف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

، علـى النحـو     باألنـشطة ع   التنفيذي في االضطال   األمين مساندة للبيئة بواسطة برنامج إدارة النظام اإليكولوجي، على      
  ؛أعاله 5 و 2تين المبين في الفقر

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

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

 إن مؤتمر األطراف،

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

(UNEP/CBD/COP/9/14/Rev.1)؛ 

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

 ؛2010

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

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

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

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

  البيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع

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

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

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

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

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

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

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

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

  تعميم اعتبارات التوازن بين الجنسين؛تعزيز   )د(
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  تعزيز أوجه التآزر بين األنشطة لتنفيذ االتفاقية والقضاء على الفقر؛  )ه(
تبين األفعال ذات األولوية على الصعيد الوطني أو اإلقليمي، بما في ذلك األفعال االستراتيجية   )و(
  داف االتفاقية الثالثة؛لتحقيق أه
وضع خطة لتعبئة الموارد المالية الوطنية واإلقليمية والدولية لمساندة األنشطة ذات األولوية مع   )ز(

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

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

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

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

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

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

 التركيز على األولويات الوطنية؛

 عمليات المساندة 

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

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

  :ن تشمل األنشطة ما يليويمكن أ
إعداد وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بمشاركة   )1(

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

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

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

 ألصلية والمحلية والمجتمع المدني؛إنشاء آليات مالئمة لتحسين مشاركة ممثلي المجتمعات ا  )4(

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

 نوع البيولوجي؛القائمة على البحث في مجال الت

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

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

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

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

  ك االستراتيجيات األخرى؛تنسيق مع تل
، حسبما يكون األمر مناسبا، الشبكات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو دون الوطنية أن تستعمل أو تطور  )ص(

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

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

  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
  الرصد واالستعراض

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

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

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

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

البيولوجي، بما في ذلك االستعراضات الدورية، وإذا كان األمر منطبقا، التقارير عن التنفيذ ودراسات الحالة بشأن 
  لجيدة، والدروس المستفادة؛ الممارسات ا
 الحكومات والمانحين اآلخرين على تقديم تمويل واف إلى البلدان ويحث مرفق البيئة العالمية، يدعو  -9

النامية والسيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، باإلضافة إلى البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتنفيذ 
  وطنية للتنوع البيولوجي، وحيثما يكون األمر مناسبا، تنفيذ ومراجعة االستراتيجيات اإلقليمية؛ومراجعة االستراتيجيات ال

، 8/14 أنه تمشيا مع الخطوط اإلرشادية للتقارير الوطنية الرابعة التي وضعت وفقا للمقرر يالحظ  -10
ط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ينبغي أن تقوم األطراف باإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات وخط
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مارس / آذار30وأن تدمج ذلك كجزء في تقاريرها الوطنية الرابعة، ويكرر أهمية تقديم التقارير الوطنية الرابعة بحلول 
  ؛2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ؛على المستوى الوطني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تفاقية، إلى البناء على أمور منها خطة بالي االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء والزراعة، في شراكة مع اال
  في سبيل مواصلة تفحص السبل والوسائل الكفيلة بمساندة التنفيذ الوطني لالتفاقية؛1213القدرات،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــا و ــيط علم ــذي   إذ يح ــين التنفي ــذكرة األم ــشأنبم ــتراتيجية   ب ــة االس ــيح الخط ــديث وتنق  تح
)UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1(،  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لتعديالت، إذا كان ذلك ضروريا وحيثما يكون ذلـك ضـروريا، مـع مراعـاة     ، بغية التوصية با8/15المرفق بالمقرر  
الملخص الذي أعدته األمانة والمزيد مـن العمـل   / الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، والتحليل   

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

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

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

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

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

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

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

تشرين / نوفمبر-حزيران/يونيو
 2008الثاني 

تقدم األطراف والمراقبين وجهات نظرهم بشأن تنقيح وتحديث الخطة 
 ستراتيجيةاال

ة إلجراء ستراتيجيتلخيص يتعلق بتنقيح وتحديث الخطة اال/تعد األمانة تحليل 2009كانون الثاني /يناير
 االستعراض النظراء

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

 )خالل نقاط االتصال الوطنية

 ستراتيجيةتحديث الخطة االوالتلخيص المتعلق بتنقيح /نة بتنقيح التحليلتقوم األما 2010شباط /فبراير
 وتعد مشروع خطة استراتيجية منقحة ومحدثة

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

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

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

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

 وتيرة انعقاد االجتماعات

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

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

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

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

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

 األمين التنفيذي أن يبلغ األطراف على أساس ربع سنوي بالتقدم المحرز في إعـداد               إلىيطلب أيضا     - 2
 تبـادل المعلومـات     غرفـة لتنوع البيولوجي وإتاحة هذه المعلومات بواسطة       نشرة التوقعات العالمية ل   لثة من   الطبعة الثا 

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

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

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

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

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

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

  البيولوجي؛
 مؤشـرات التنـوع البيولـوجي    ةاألمين التنفيذي أن يخطر المنظمات المشاركة في شراك      إلى يطلب  - 6
إعداد المنتجات المختلفة الخاصة بالطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي،            الخاص ب مني  بالجدول الز 

 ؛عداد هذه النشرةخر المعلومات العلمية وفقا لخطة إآ تلك المنظمات إلى توفير يدعوو

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

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

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

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

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

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

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

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

   على تقليل الثغرات إلى حد كبير في التمويل من أجل التنوع البيولوجي،وإذ يعقد العزم
مـن خـالل   1314القائمةلى تحسين قاعدة المعلومات المالية   ع األطراف والمنظمات ذات الصلة      شجعي  - 1

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

  ؛مويل التابعة لالتفاقيةبانتظام ويواصل تطوير الشبكة اإللكترونية للت
 التكـاليف   ، حـسب الحالـة،    لتقيـيم  على مضاعفة الجهود   األطراف والمنظمات ذات الصلة      يشجع  - 2
عدم اتخاذ تدابير للوفاء باألهـداف      ولوما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي،         التنوع البيولوجي    لضياعاالقتصادية  

وما يرتبط به مـن خـدمات    التنوع البيولوجي ضياع خفضلتبكير في اإلجراءات لمنافع اباإلضافة إلى  الثالثة لالتفاقية،   
الدراسـة  "، ضمن جملة أمور من خالل المساهمة في       صنع القرار ورفع مستوى الوعي     إرشادبغية  النظام اإليكولوجي،   

  1415؛"العالمية بشأن اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
 هعلى مواصلة تعبئة التمويل المشترك وأشكال التمويل األخرى لمـشاريع         لعالمية  مرفق البيئة ا  حث  ي  - 3

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

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

                                                   
صادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وتمويل مثل البيانات من التقارير الوطنية، وعالمات ريو ال  13

  .مرفق البيئة العالمية، ومجموعة مختارة من المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالحفظ على نطاق أوسع
  .تقوم المفوضية األوروبية وألمانيا بتنسيق هذه الدراسة  14
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واالشـتراك  بين بلدان الجنوب فيما  األطراف والمنظمات ذات الصلة بتحديد التعاون   قوم بأن ت  يوصي  - 5
والعلمـي والتعـاون    لتعاون التقني والمالي    زيز ا تعكوسيلة ل فيه وزيادته، باعتباره مكمال للتعاون بين الشمال والجنوب         

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

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

الجنسين، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تمويل التنوع البيولوجي وما يـرتبط بـه مـن خـدمات النظـام              
  اإليكولوجي؛
 صندوق  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول كيوتو أن يطلب من مجلس          مؤتمر األطراف    يدعو  - 8

التكيف أن ينظر في المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي في المشاريع التـي     
  يساندها صندوق التكيف، والتي حددتها األطراف المؤهلة كأولويات؛

تعميم تمويـل    إلى األمين التنفيذي أن يجمع الخطوط اإلرشادية وأفضل الممارسات الموجودة ل           يطلب  - 9
التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي في التخطيط الشامل والتخطيط القطاعي وكذلك بالنـسبة                 

  لتقييم احتياجات التمويل وأن يجعل هذه المعلومات متاحة علنا؛
نوع البيولوجي   األطراف والحكومات األخرى على االستناد إلى المعارف القائمة عن تعميم الت           يشجع  - 10

  .من أجل إدماج التنوع البيولوجي في السياسات والخطط اإلنمائية الوطنية1516وتخفيف وطأة الفقر

  استراتيجية لتعبئة الموارد لمساندة تحقيق  -باء 
  األهداف الثالثة لالتفاقية

  إن مؤتمر األطراف
  ،8/13بمقرره إذ يذكّر 

 المـوارد التـي قـدمتها أمانـة مرفـق البيئـة العالميـة                بمدخالت إعداد استراتيجية تعبـة     وإذ يحيط علما  
)UNEP/CBD/COP/9/INF/14(،  

 الموارد الذي أعده األمين التنفيذي بعد المشاورات غير الرسمية مع           تعبئة علما بمشروع استراتيجية     يحيطوإذ  
  ،)المرفق، UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1/Rev.1(األطراف والمنظمات ذات الصلة 

مخـصص  مـل المفتـوح العـضوية ال   افريق العل الصادرة عن االجتماع الثاني ل  2/2 التوصية    في نظرالوبعد  
  تنفيذ اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي       مساندة الموارد ل  تعبئةلالخيارات ومشروع استراتيجية    خصوص   ب ،ستعراض التنفيذ ال
)UNEP/CBD/COP/9/4المرفق األول ،(،  

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

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

  ؛لالتفاقية

                                                   
 .تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية ومبادرة األمم المتحدة المعنية بالفقر والبيئةعلى سبيل المثال، المعارف التي أعدها   15
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 األطراف إلى تقديم التزامات مبكرة بالتمويل اإلضافي لمساندة استراتيجية تعبئة الموارد وفقـا              يدعو  - 3

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

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

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

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

  االستراتيجية؛
، بمـا فـي    من هذا المقرر6 إلى األمين التنفيذي أن يعد تجميعا للمعلومات المقدمة وفقا للفقرة    يطلب  - 7

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

 إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن يعد في اجتماعه               يطلب  - 8
 االستراتيجية الستراتيجية تعبئة الموارد وبـشأن مؤشـرات         غاياترات الملموسة لتحقيق ال   الثالث قائمة األنشطة والمباد   

  لرصد تنفيذ االستراتيجية، وأن يقدمها لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر؛
  1617: من االستراتيجية4يقرر اعتماد العملية التالية استعدادا لتنفيذ الغاية   - 9
ذي أن يعد وثيقة عن خيارات السياسة بخصوص اآلليات الماليـة اإلبتكاريـة،    إلى األمين التنفي   يطلب  )أ(

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

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

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

  .في اجتماعه العاشر
  المرفق

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

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

  . في معظمها بخطى ثابتة بل وستتزايد حدتها خالل العقود القادمةالضياعقة، وتتواصل أسباب هذا مسبو

                                                   
 .قدمت ألمانيا عرضا لتمويل عملية فريق الخبراء التقنيين المخصص لآلليات المالية اإلبتكارية  16
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 التنوع البيولوجي إلى أثار بيئية واجتماعية واقتصادية وثقافيـة واسـعة النطـاق تفاقمـت بفعـل                  ضياعأدى    - 2
  .قراءالتأثيرات السلبية لتغير المناخ وعواقبه التي تترك أشد تأثيراتها على الف

حاجزا كبيرا أمام تحقيق التنميـة      وما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي         التنوع البيولوجي    ضياع يشكل  - 3
  .المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية

  التنوع البيولوجي وضـمان مـا  من أجل التصدي لضياعل اتفاقية التنوع البيولوجي أهم صك دولي قانوني  تمث  - 4
  .ويمثل نقص الموارد المالية عائقا رئيسيا أمام تحقيق أهداف االتفاقية. يكولوجيم اإلاات النظيصاحبه من خدم

وقد اعترفت األطراف، فـي     .  وعمليا  المالية أن يكون ممكنا من الوجهة    التفاقية  لثالثة ل هداف ا األتحقيق  ليمكن    - 5
  .فير التمويل الكافيوالعديد من المقررات بالحاجة الملحة إلى ت

 تعبئة مـوارد    علىتهدف استراتيجية تعبئة الموارد إلى مساعدة األطراف في االتفاقية والمنظمات ذات الصلة               - 6
، انخفـاض   2010مالية كافية ويمكن التنبؤ بها لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، بما في ذلك تحقيق، بحلول عـام                  

المستوى العالمي واإلقليمي والوطني، وذلـك كمـساهمة فـي    ملموس في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي على    
  .القضاء على الفقر ولمنفعة جميع أشكال الحياة على األرض

مصادر التمويل المحتملة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية سواء         ل النطاق الكامل تتناول االستراتيجية     - 7
ي توافـق دورة التخطـيط      ت ال 2015 سنةالتنفيذ خالل فترة أولية حتى      وتوجه نحو   . من القطاع العام أو القطاع الخاص     

  . بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية،اإلنمائي الدولية
  المهمة    -ثانيا

  1الخيار 
 للتنـوع   إعطاء دفعة قوية للتدفقات المالية الدولية والتمويل الـداخلي        يتمثل هدف استراتيجية تعبئة الموارد في         - 8

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

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

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

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

  : إلى إيالء اهتمام خاص للمبادئ التوجيهية التالية خالل تنفيذهاالستراتيجيةتدعو ا  - 9
 ؛عاليةتعزيز الكفاءة والف  )أ(

 ؛التآزرأوجه بناء   )ب(

 ؛دعم االبتكار  )ج(

 ؛تعزيز القدرات  )د(

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

  الغايات واألهداف االستراتيجية    -رابعا
 باإلضافة إلى مؤشرات لرصد تنفيذ       التالية الستراتيجية ا ينبغي وضع أنشطة ومبادرات ملموسة لتحقيق الغايات        - 10

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

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

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

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

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

  .ط به من خدمات النظم اإليكولوجيةضياع التنوع البيولوجي وما يرتب
ط به من خـدمات الـنظم     لوجي وما يرتب  تحسين عملية وضع األولويات لتوجيه تخصيص الموارد للتنوع البيو          3- 1

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

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

 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يمكـن أن ينفـذها           تستراتيجياالإعداد خطط مالية وطنية في سياق ا        2- 2
  .لحة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدوليةأصحاب المص

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

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

  . األخرى ذات الصلة االلتزامات الدوليةيتمشى ويتجانس مع
مويل المحلية القائمة، أو إنشاء صناديق وبـرامج جديـدة، مـن خـالل     النظر في تعزيز الصناديق وبرامج الت   5- 2

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



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 119 
 

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

 بما في ذلـك القطـاع   ،تهيئة ظروف ممكنة إلشراك القطاع الخاص في مساندة تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية    6- 2
  .المالي

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

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

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

  . وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيتستراتيجياددة في االلألولويات المح
  . في مجال التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجيةعامتعبئة استثمارات القطاع ال  3- 3
  .تعبئة استثمارات القطاع الخاص في مجال التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية  4- 3
 تحقيق األهداف الثالثة    مساندةات طوعية ل  مساهمإنشاء، حسب الحالة، برامج تمويل جديدة وإضافية من خالل            5- 3

  لالتفاقية؛
  .تعلق بالتنوع البيولوجيفيما ي بشأن تعبئة التمويل الدولي والمحلي توافق آراء مونتيريأحكام بتنفيذ  الوفاء  6- 3
يق البيئية المحلية باعتبارها أدوات هامة مكملة لقاعدة الموارد الوطنيـة           ، الصناد حسب الحالة ،  مساندةمواصلة    7- 3

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

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

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

  . اآلخرى ذات الصلةااللتزامات الدوليةو االتفاقية
ألمر هاما ومناسبا، مـع ضـمان عـدم اسـتعمالها           النظر في آليات تعويض التنوع البيولوجي، حيثما يكون ا          2- 4

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

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

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

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

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

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

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

ـ      إدراج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي        2- 5 فـي الخطـط    م اإليكولـوجي    اوما يرتبط به من خدمات النظ
  .راف من البلدان الناميةستراتيجيات والميزانيات االقتصادية واإلنمائية لألطالوا

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

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

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

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

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

  .زيادة التوعية أنشطة مساندةارد بفعالية والمو
 التعاون فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة لتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب مـن أجـل               زيادةتحديد وتفعيل و    2- 6

  .تعزيز التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي والمالي
  .مجال التنوع البيولوجيتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة المتعلقة بالتمويل في   3- 6
  تعزيز تنفيذ مبادرات وآليات الحصول وتقاسم المنافع لمساندة تعبئة الموارد  :7 غايةال
  .مبادرات وآليات الحصول وتقاسم المنافعمختلف أصحاب المصلحة لتنفيذ  ىدزيادة التوعية وبناء القدرات ل  1- 7
  .بالحصول وتقاسم المنافعتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة المتعلقة   2- 7
   تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقيةمساندةتعزيز المشاركة العالمية في تعبئة الموارد ل  :8 غايةال
 بأهمية التنوع البيولوجي والسلع والخدمات التي يوفرها على جميع المـستويات لمـساندة          زيادة التوعية العامة    1- 8

  .تعبئة الموارد
   التنفيذ   -خامسا

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

  . التمويل تحقيق هدفمن أجلالتنوع البيولوجي في التنمية المستدامة 
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 وكـذلك  تعبئة الموارد إلى مساعدة األطراف على وضع أهداف وغايات ومرامـي وطنيـة         استراتيجيةتهدف    - 12
التفاقيـة  فـي ا   لتنفيذ األحكام المالية     ،لية والخيارات األخرى  ا وعلى النظر في إنشاء اآلليات الم      ،إجراءات وأطر زمنية  

جهة اتصال لتعبئة   "وينبغي لكل طرف أن يعين       . ح والممارسات الجيدة  على جميع المستويات، استنادا إلى حاالت النجا      
علـى   أن يشتمل التنفيذ الـوطني، حـسب الحالـة،       يوينبغ .  تعبئة الموارد  ستراتيجيةلتيسير التنفيذ الوطني ال   " الموارد

المنظمـات غيـر    مثـل  ، أصحاب المصلحة الرئيـسيين كشراإ مع   ، تعبئة موارد مالئمة للبلد    استراتيجيةتصميم ونشر   
 األعمال والجهات المانحـة، وذلـك فـي    قطاعووالصناديق البيئية، الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،    

  .ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجياالإطار 
فية المساهمة في تنفيـذ اسـتراتيجية    إلى النظر في كيمرفق البيئة العالمية، بالتعاون مع األمين التنفيذي،     يدعى    - 13

تعبئة الموارد، وإلى رفع تقرير إلى مؤتمر األطراف من خالل االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باستعراض تنفيـذ            
مرفـق  المنفذة التابعـة ل   وكاالت  ال، بالتشاور مع     تعبئة الموارد  االتفاقية، بما في ذلك النظر في خطة لمعالجة استراتيجية        

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

 القضايا الدائمة قضايا التركيز 

  ستراتيجيةاعتماد اال مؤتمر األطرافاالجتماع التاسع ل

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

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

  استعراض شامل لتنفيذ االستراتيجية مؤتمر األطرافاالجتماع الثاني عشر ل
  

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

  .تمويل التنوع البيولوجي
  

التنوع البيولوجي والتمويل الموجهة إلى مؤتمر متابعة نتائج رسالة   -جيم 
  يمونتيرتنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء المؤتمر الدولي لتمويل ال

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

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

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

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

 األمين التنفيذي بعد إجراء مشاورات غير رسـمية مـع األطـراف    اي أعدهت بمسودة الرسالة ال وإذ يأخذ علما  
  ة،والمنظمات المعني
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 بهذا المقرر، كمساهمة مـن اتفاقيـة التنـوع    ة الرسالة بشأن التمويل والتنوع البيولوجي المرفق يعتمد  - 1

تمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري المزمـع عقـده    لالبيولوجي في مؤتمر متابعة نتائج المؤتمر الدولي        
  ؛ 2008انون األول ك/ ديسمبر2تشرين الثاني إلى / نوفمبر29في الدوحة من 

 هذه الرسالة بـشأن التمويـل والتنـوع    أن يبعث رئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف  يطلب إلى   - 2
تمويـل  لعرض على نظر مؤتمر متابعة نتـائج المـؤتمر الـدولي    تالبيولوجي إلى رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ل   

 التنمية؛

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

 .العاشر

  المرفق
  بشأن التمويل والتنوع البيولوجيبون رسالة 

  ،تمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجينحن المشاركون في االجتماع التاسع لمؤ
 بأن اتفاقية التنوع البيولوجي تمثل أول صك دولي قانوني لحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام               رإذ نذكّ 
منافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية، بما في ذلك عن طريق الحـصول  العادل والمنصف للتقاسم اللمكوناته وكذلك   

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

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

  ،بسبب اآلثار السلبية لتغير المناخ
 النظام اإليكولوجي تكون أقـسى علـى       اختالل التنوع البيولوجي و   ألن آثار ضياع  وإذ يساورنا قلق بالغ أيضا      

 تحقيـق التنميـة     حاجزا كبيـرا أمـام    بيولوجي وتدهور خدمات النظم اإليكولوجية يشكالن        التنوع ال  ضياعالفقراء وأن   
  ،المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية

كبيـر  خفض  حقيق   لتحقيق هدف التنوع البيولوجي المتمثل في ت       مضاعفة الجهود  بالحاجة الملحة إلى     روإذ نذكّ 
  ،2010 التنوع البيولوجي بحلول عام ضياعمعدل في 

تطلب تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي فـي     تتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية      ل مرحلةال على أن تعزيز     نشددوإذ  
  ،في تخطيط التعاون اإلنمائيكذلك  و،المتعلقة بالتنمية والحد من الفقرالوطنية إطار الخطط والسياسات واالستراتيجيات 

 من خدمات النظم اإليكولوجية     يل التنوع البيولوجي وما يرتبط به     اج تمو م الحاجة إلى إد   نسلط الضوء على  وإذ  
 فـي  ه المزمع عقد،تمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيريلالدولي نتائج المؤتمر رات مؤتمر متابعة  اقرفي  

  ،2008كانون األول / ديسمبر2تشرين الثاني إلى / نوفمبر29من الدوحة 
  : االجتماع المذكور ينبغي أن تتضمن ما يليأن عناصر هذانعلن بموجب 

ينبغي أن تزيد الحكومات والمنظمات ذات الصلة بشكل كبير من الموارد المالية لتنفيذ االستراتيجيات                - 1
 7 في إطار الهـدف رقـم        ،2010وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وخاصة بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام            

 مساندة الموارد ل  الخاصة بتعبئة  االستراتيجية   حسبانألهداف اإلنمائية لأللفية، مع األخذ في ال      في ا  ،ئيةبشأن االستدامة البي  
  ؛اع التاسع لمؤتمر األطراف في بون االجتمهااألهداف الثالثة لالتفاقية، كما أقر
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 ،بنـك الـدولي   والمالي الدولي، بما في ذلك ال     التعاوني   النظام اإلنمائي    تدعى الوكاالت األعضاء في     - 2
ت وكـاال الصناديق والبـرامج وال   كذلك   و ،ت اإلنمائية الثنائية  وكاالية اإلقليمية وال  التنم ومصارف   ،وصندوق النقد الدولي  
نية في مشاريع التنوع البيولوجي وتعمـيم اعتبـارات         تق لزيادة االستثمارات المباشرة والمساعدة ال     ،التابعة لألمم المتحدة  

   الكلي لمضاعفة إمكانيات التآزر؛رتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية في إطار برنامج عملهاالتنوع البيولوجي وما ي
حد من الفقر والتنمية مـساهمة      للج الحكومات والمنظمات ذات الصلة في استراتيجياتها        مينبغي أن تد    - 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ،"لتشجيع وحماية التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية
لحـصول  لوح العضوية المخصص    تقريري االجتماعين الخامس والسادس للفريق العامل المفت       فيوبعد النظر   

 8، المنعقدين على التوالي، في مونتريال مـن         )UNEP/CBD/COP/9/6  و UNEP/CBD/COP/9/5(وتقاسم المنافع   
  ، 2008كانون الثاني / يناير25 إلى 21، وفي جنيف من 2007تشرين األول / أكتوبر12إلى 

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

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

 13 فـي المعتمد من الجمعيـة العامـة   1718لمتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بإعالن األمم ا   وإذ يحيط علما  
  ،2007أيلول /سبتمبر

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

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

 التابعـة لمنظمـة األغذيـة    عـة ألغذيـة والزرا لة الموارد الوراثية هيئلوبرنامج العمل المتعدد السنوات     1819والزراعة،
  1920والزراعة لألمم المتحدة،

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

لحصول وتقاسـم المنـافع،     ل بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص          يرحب  - 1
  لنظام الدولي؛والمفاوضات اإلضافية لصياغة الهذا المقرر هو أساس األول بن يكون المرفق  أويقرر

                                                   
  .2007أيلول / سبتمبر13 الصادر في 61/295المرفق بقرار الجمعية العامة   17
  .3/2001القرار المعتمد بموجب   18
19  CGRFA-11/07/21.  
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لحصول وتقاسم المنـافع لالنتهـاء مـن        لللفريق العامل المفتوح العضوية المخصص       تعليماتهيكرر    - 2
لعاشـر لمـؤتمر   صياغة وإبرام النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع في أقرب وقت ممكـن قبـل االجتمـاع ا            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 لمواصـلة صـياغة   حسبما يكون األمر مناسبا، ، بما في ذلك نص تشغيلي،المصلحة المعنيين إلى تقديم آراء ومقترحات  
، بالعالقة إلى العناصر الرئيسية الواردة في المرفـق األول         والتفاوض بشأنه  بشأن الحصول وتقاسم المنافع    النظام الدولي 
  ؛المبرر المنطقي المساند، ويفضل مع بهذا المقرر

  :عها في ثالث وثائق منفصلةتجيمع التعليقات المستلمة وجم إلى األمين التنفيذي يطلب  - 10
  أي نص تشغيلي تم تقديمه؛  )أ(
  ؛يمنطقمبرر الأي نص تشغيلي بما في ذلك الشرح وال  )ب(
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  أي آراء ومعلومات أخرى؛  )ج(

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

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

وتـرد  . المعارف التقليدية المرتبطة بـالموارد الجينيـة  ) 3(والنهوج القطاعية؛ وتعاريف ال و صطلحاتمالمفاهيم وال   )2(
  ؛بهذا المقرر  هذه األفرقة، بما في ذلك معايير اختيار الخبراء في المرفق الثانيشروط تكليف
 إلى األمين التنفيذي أن يوصي بقائمة الخبراء والمراقبين المختارين للحصول علـى موافقـة               يطلب  - 12

  المكتب؛
  : إلى األمين التنفيذي أن يتعاقد على إعداد دراسات عن المواضيع التاليةيطلب  - 13

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

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

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

التابعـة لمنظمـة   المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعـة  تشرف على استخدام الموارد الجينية، مثل       
  ذية والزراعة لألمم المتحدة؛األغ

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

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

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

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

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

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

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

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

  العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع؛
 إلى الرئيسين المتـشاركين    ويطلبمن أجل إحراز تقدم في المفاوضات        أهمية المشاورات    يشدد على   - 17

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

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

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

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

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

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

ـ  فريقيالمنافع عن طريق تقديم آراء مفصلة ومحددة عن نتائج أعمال       بالمعـارف التقليديـة   ان الخبراء التقنيـين المعني
ت في عمل الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنـافع، ولهـذا    االمتثال وذلك كمدخال  بالمرتبطة بالموارد الجينية و   

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

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

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

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

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

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

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

 األطـراف،  ويـدعو  إلى األمـين التنفيـذي،     ويطلب ذات الصلة والتشريعات، والدراسات التحليلية، ودراسات الحالة،        
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 إلـى آليـة   والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية إلى اتخاذ تدابير إضافية لبناء قدرات األطراف المتعلقة بالوصـول    

  .غرفة تبادل المعلومات واستعمالها
  المرفق األول
 النظام الدولي

  2021   الهدف-أوال 
، بواسطة مـا يلـي   ]وأهدافها الثالثة] [2- 19 و16 و1و) ي(8 و  15في المواد   [التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقية     

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

 ]؛]تقليدية

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

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

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

  .]المسبقة عن علم

  2122   المدى-ثانيا 
  ) المقدمة في االجتماع السادس للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافععليقات للتوحدالنص الم (1الخيار 

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

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

  :، يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على1رهنا بأحكام الفقرة   - 2[
المـوارد الجينيـة التـي تـم        ] [لـ] [المنافع الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى      [  )أ(

  ؛]اتفاقية التنوع البيولوجي] [النظام الدولي[بعد سريان ] الحصول عليها
المنافع المستمرة الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى التي تم الحصول عليها قبـل           )ب[(

  .]]سريان اتفاقية التنوع البيولوجي
  :ال يطبق النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع على  - 3

  ]رية؛الموارد الجينية البش[  )أ(

                                                   
  .هذه المقترحات لم يتم التفاوض بشأنها أو االتفاق عليها  20
  .هذه المقترحات لم يتم التفاوض بشأنها أو االتفاق عليها  21
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 29الموارد الجينية التي تم الحصول عليها قبل سريان مفعـول اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي فـي            [  )ب(
المواد الجينية التي تم الحصول عليها قبل التـصديق         ] [؛]أو قبل السريان بالنسبة لطرف ما      [1993كانون األول   /ديسمبر

  ]؛]آلن خارج الموقع الطبيعيوالتي تزرع حتى ا[الوطني على اتفاقية التنوع البيولوجي 
  ]المواد الجينية المتاحة بالفعل للجميع من قبل بلد المنشأ؛[  )ج(
المعاهـدة الدوليـة بـشأن      ] الموارد الجينية التي تغطيهـا    ] [الواردة في المرفق األول من    ] [األنواع[[  )د(

  ]؛]ض هذه المعاهدةما لم تستخدم لغرض خارج أغرا[الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
الموارد الجينية، بما في ذلك الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعـة خـارج حـدود الواليـة            [  )ه(

  ]الوطنية؛
  .]أنتاركتيكاالمنطقة المشمولة بمعاهدة الموارد الجينية الموجودة في [  )و(

ما هو موجـود مـن نظـم        ] الحترام] مرونةال[[ينبغي أن يوفر النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع          [  - 4
  ].] بشأن الحصول وتقاسم المنافعاتخصصأخرى أكثر نظم دولية ] [والسماح بتنفيذ ومواصلة إعداد[
 إلـى ] خاصـة ] [عناية] [إيالء[عند مواصلة صياغة وإبرام النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع يجب            [  - 5[

  ]:يلي
تغطيها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة          الموارد الجينية التي    [  )أ(

ألغذيـة  غـراض ا  األغذية والزراعة حينما يتم الحصول عليها ألغراض البحـوث أو التكـاثر أو التـدريب أل           ةلمنظم
  ]والزراعة؛
  ]ية الحيوانية لألغذية والزراعة؛وراثالموارد ال[  )ب(
  ]لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛لية التي تغطيها لجنة الفاو وراثالموارد ال[  )ج(
  ]؛)UPOV( االتفاقية الدولية لحماية األصناف الجديدة من النباتاتالعالقة مع [  )د(
الملكيـة  المعنيـة ب اللجنة الحكومية الدولية ] بما في ذلك [المنظمة العالمية للملكية الفكريةاألعمال في  [  )ه(

  ]؛)الفولكلور(الفنون الشعبية ية والمعارف التقليدية ووراثوالموارد الالفكرية 
  ]الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية؛[  )و(
  .]]أنتاركتيكاالمنطقة المشمولة بمعاهدة الموارد الجينية الموجودة في [  )ز(

  2الخيار 
التـي  وابتكارات وممارسات تقليدية ميع الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف       يطبق النظام الدولي على ج    

تغطيها اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة االلتزامات الدولية األخرى، مع استبعاد الموارد الجينية البشرية والمـوارد                
  .الجينية الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية

  3الخيار 
  :يغطي ما يلي  - 1

o لحصول على الموارد الجينية والنهوض بالتقاسم العادل والمنصف وصون المنافع الناشئة عن اسـتعمال              ا
 ؛ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجيألحكام لالموارد الجينية وفقا 

o  ي(8المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات وفقا للمادة.(  
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  :سيكون خارج مدى النظام ما يلي  - 2

o كانون / ديسمبر 29د الجينية التي تم الحصول عليها قبل سريان مفعول اتفاقية التنوع البيولوجي في              الموار
 ؛1993األول 

o الموارد الجينية البشرية.  
إن النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع المنشأ في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يجب أن يوفر مرونة                   - 3

لمتخصصة األخرى بشأن الحصول وتقاسم المنافع، والسماح بتنفيـذها، واالعتـراف بإمكاناتهـا             الحترام النظم الدولية ا   
  .وتطويرها

  :سيعطى اعتبار خاص لما يلي  - 4
o          الموارد الجينية التي تشملها المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعـة لمنظمـة

الحصول على هذه الموارد لغرض البحـث أو التربيـة أو التـدريب ألغـراض          األغذية والزراعة عندما يتم     
 األغذية والزراعة؛

o  العالقة مع االتفاقية الدولية لحماية األصناف الجديدة من النباتات(UPOV)؛ 

o الموارد الجينية البحرية الموجودة في مناطق خارجة عن نطاق الوالية الوطنية؛ 

o  ؛أنتاركتيكامنطقة المشمولة بمعاهدة الالموارد الجينية الموجودة في 

o الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة؛ 

o    الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية       اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية    العمل مع 
 ؛)ويبو(التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ) الفولكلور(

o رد الجينية داخل إطار هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعةالموا.  
     العناصر الرئيسية-ثالثا 

  المنصف للمنافعو  العادلالتقاسم    -ألف 
  :عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  - 1

  عادل والمنصف للمنافعالصلة بين الحصول والتقاسم ال  ▄ )1
  المنافع التي سيتم تقاسمها على أساس الشروط المتفق عليها تبادليا  ▄ )2
  أو غير النقدية/المنافع النقدية و  ▄ )3
  الحصول على التكنولوجيا ونقلها  ▄ )4
  تقاسم نتائج البحث والتطوير على أساس شروط متفق عليها تبادليا  ▄ )5
  أو التطوير المشترك في أنشطة البحث/ة البحث، والمشاركة الفعالة في أنشط  ▄ )6
  آليات للنهوض بالمساواة في المفاوضات  ▄ )7
  زيادة التوعية  ▄ )8
تدابير لضمان مشاركة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية في الشروط المتفق عليها تبادليا وتقاسم               ▄ )9

  المنافع مع حائزي المعارف التقليدية
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- استخدامه المستدام والتنميـة االجتماعيـة  وتوجيه المنافع نحو حفظ التنوع البيولوجي آليات لتشجيع     ▄ )10
  االقتصادية، وال سيما األهداف اإلنمائية لأللفية وفقا للتشريعات الوطنية

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  - 2
  وضع شروط ومعايير دولية دنيا  )1
  تقاسم المنافع بالنسبة لكل استعمال  )2
  ات تقاسم المنافع المتعددة األطراف عندما ال يتضح المنشأ أو في حاالت عبور الحدودخيار  )3
  إنشاء صناديق إستئمانية لمعالجة حاالت عبور الحدود  )4
  وضع قوائم لنصوص نموذجية الحتمال إدراجها في اتفاقات نقل المواد  )5
  االستعمال المعزز لخطوط بون التوجيهية  )6

  2223الموارد الجينية    الحصول على -باء 
  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  - 1

  االعتراف بالحقوق السيادية لألطراف وسلطتها في تقرير الحصول  ▄ )1
  الصلة بين الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  ▄ )2
  صولوالشفافية بالنسبة لقواعد الحاليقين القانوني، والوضوح   ▄ )3

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  - 2
  قواعد الحصول بدون تمييز  )1
لمـساندة  ) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بـشأن الحـصول          (معايير دولية للحصول      )2

  االمتثال فيما بين الواليات الوطنية
  إعداد نموذج دولي للتشريع المحلي  )3
  معامالت إلى أدني حد ممكنتقليل النفقات اإلدارية وتكاليف ال  )4
  ة للحصول لغرض البحث غير التجاريقواعد مبسط  )5

      االمتثال-جيم 
  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  - 1

  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  ▄ )1
  أنشطة زيادة التوعية  )أ(

  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  ▄ )2
  تبادل المعلوماتآليات ل  )أ(
  شهادة معترف بها دوليا صادرة من سلطة محلية مختصة  )ب(
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  .إعداد أدوات إلنفاذ االمتثال  )3

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  - 2
  :إعداد أدوات للتشجيع على االمتثال  )1

  سوء االستعمال/فهم دولي لسوء التخصيص  )أ(
  موادقوائم قطاعية لنصوص نموذجية التفاقات نقل ال  )ب(
  مدونات سلوك لمجموعات مهمة من المستخدمين  )ج(
  تعريف مدونات سلوك أفضل الممارسات  )د(
وكاالت تمويل البحث تلزم المستخدمين الذين يتلقون أموال للبحـث باالمتثـال لمتطلبـات                )ه(

  محددة للحصول وتقاسم المنافع
  إقرار من طرف واحد صادر عن المستخدمين  )و(
) ال تتطلب تحقيق التجانس في التشريع المحلي بـشأن الحـصول          (لحصول  معايير دولية ل    )ز(

  لمساندة االمتثال فيما بين الواليات الوطنية
  :إعداد أدوات لرصد االمتثال  )2

  أنظمة التتبع واإلبالغ  )أ(
  تكنولوجيا المعلومات ألغراض التتبع  )ب(
  متطلبات اإلفصاح  )ج(
  تعريف نقاط التفتيش  )د(

  :إلنفاذ االمتثالإعداد أدوات   )3
  تدابير لضمان الوصول إلى العدالة بغية إنفاذ ترتيبات الحصول وتقاسم المنافع  )أ(
  :آليات لتسوية المنازعات  )ب(

  فيما بين الدول  )1(
  القانون الدولي الخاص  )2(
  آليات بديلة لحل المنازعات  )3(

  إنفاذ األحكام وقرارات التحكيم فيما بين الواليات الوطنية  )ج(
إجراءات لتبادل المعلومات بين نقاط االتصال الوطنية للحصول وتقاسم المنـافع لمـساعدة               )د(

المقدمين على الحصول على المعلومات ذات الصلة في حاالت محـددة مـن االنتهاكـات               
  المزعومة لمتطلبات الموافقة المسبقة عن علم

  التعويضات والعقوبات  )ه(
  العرفي ونظم الحماية المحليةنون تدابير لضمان االمتثال للقا  )4
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  2324    المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية-دال 
  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  - 1

تدابير تضمن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال المعارف التقليدية مـع حـائزي                 ▄ )1
  من اتفاقية التنوع البيولوجي) ي(8ة وفقا للمادة المعارف التقليدي

  تدابير تضمن أن يتم الحصول على المعارف التقليدية وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمع  ▄ )2
  تدابير لمعالجة استعمال المعارف التقليدية في سياق ترتيبات تقاسم المنافع  ▄ )3
المعارف التقليدية في البحوث المتعلقة بالحـصول وتقاسـم   تعريف أفضل الممارسات لضمان احترام    ▄ )4

  المنافع
  إدراج المعارف التقليدية في إعداد النصوص النموذجية التفاقات نقل المواد  ▄ )5
  تعريف الفرد أو السلطة التي تمنح حق الحصول وفقا لإلجراءات المتبعة على مستوى المجتمع  ▄ )6
   التقليديةالحصول بموافقة حائزي المعارف  ▄ )7
  عدم الحصول على المعارف التقليدية بطريقة ملتوية أو باإلكراه  ▄ )8

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  - 2
الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا لحـائزي المعـارف التقليديـة، بمـا فـيهم                    )1

  التقليديةالمجتمعات األصلية والمحلية، عندما يتم الحصول على المعارف 
  وضع خطوط إرشادية دولية لمساعدة األطراف في إعداد تشريعها المحلي وسياساتها المحلية  )2
إقرار على الشهادة المعترف بها دوليا عما إذا كانت هناك أي معارف تقليدية ذات صلة وعن هويـة                    )3

  مالكي المعارف التقليدية
  لى مستوى المجتمعارف التقليدية عتوزيع المنافع الناشئة عن المع  )4

      القدرات- هاء 
  عناصر تحتاج لمزيد من الصياغة بغرض إدماجها في النظام الدولي  - 1

  :تدابير لبناء القدرات على جميع المستويات ذات الصلة بغرض ما يلي  ▄ )1
  وضع التشريع الوطني  )أ(
  المشاركة في المفاوضات، بما في ذلك المفاوضات بشأن إبرام العقود  )ب(
  تكنولوجيا المعلومات واالتصال  )ج(
  وضع واستعمال وسائل التقييم  )د(
  التنقيب البيولوجي ودراسات البحوث والتصنيف المرتبطة به  )ه(
  رصد االمتثال وإنفاذه  )و(
  استعمال الحصول وتقاسم المنافع في أغراض التنمية المستدامة  )ز(
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   كخطوط إرشادية للمتطلبات الدنيا لبناء القدراتعمليات تقييم ذاتي للقدرات الوطنية التي ستستعمل  ▄ )2
  تدابير لنقل التكنولوجيا والتعاون فيها  ▄ )3
  تدابير خاصة لبناء القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية  ▄ )4
  وضع قوائم لنصوص نموذجية الحتمال إدراجها في اتفاقات نقل المواد  ▄ )5

  عناصر تحتاج إلى مزيد من البحث  - 2
  شاء آلية ماليةإن  )1

  الطبيعة    -رابعا 
  2425طبيعة النظام الدوليات بشأن حمقترلتجميع ل

  توصية الرئيسين المتشاركين للفريق العامل  - 1
  الخيارات

  صك واحد ملزم من الوجهة القانونية  - 1
  مزيج من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية والصكوك غير الملزمة من الوجهة القانونية  - 2
 ك غير ملزمص  - 3

  المقترحات المقدمة  - 2
  1الخيار 

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يـشدد النظـام علـى           . يجب أن يكون النظام الدولي ملزما من الوجهة القانونية        
 يشير إلى التعارض مع القانون الدولي الخاص في المقام األول، ألن ذلـك              وأالاإلنفاذ بشكل تعاوني أكبر بين األطراف       

  .سب، بل يشكل أيضا عبئا على البلدان التي تفتقر إلى المواردليس مكلفا فح
  2الخيار 

  صك واحد ملزم من الوجهة القانونية  - 1
   الصكوك غير الملزمة من الوجهة القانونيةأو/مزيج من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية و  - 2
  صك غير ملزم  - 3

  3الخيار 
لزم من الوجهة القانونية يحتوي على مجموعـة مـن المبـادئ      يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد م        

  .والمعايير والقواعد وتدابير لالمتثال واإلنفاذ
  4الخيار 

وفي الوقت الحالي، تقترح اليابـان مـا       . يجب مناقشة الطبيعة بعد إتمام المداوالت حول محتوي النظام الدولي         
ر غير ملزم من الوجهة القانونية ضمن مجموعة من المبـادئ           يمكن أن يتألف النظام الدولي من صك واحد أو أكث         : يلي

  .والمعايير والقواعد وإجراءات صنع القرار

                                                   
  .ذه المقترحات لم يتم مناقشتها، أو التفاوض بشأنها أو االتفاق عليهاه  24
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  5الخيار 
أو الصكوك  /يجب أن يتألف النظام الدولي من صك واحد أو أكثر من الصكوك الملزمة من الوجهة القانونية و                

جراءات، ذات الطابع الملزم وغير الملزم من الوجهة        اإل، ضمن مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد و       غير الملزمة 
  .القانونية

  المرفق الثاني
   المنشأة أفرقة الخبراءشروط تكليف   :أوال

  9/12 من المقرر 11في الفقرة 
  فريق الخبراء المعني باالمتثال    - ألف

لة االمتثال مـن أجـل مـساندة         لمواصلة دراسة مسأ    المعني باالمتثال  أنشئ فريق الخبراء التقنيين والقانونيين      - 1
ويقدم فريق الخبراء المشورة القانونية، وحسبما يكـون ذلـك مناسـبا،        . الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع     

  :المسائل التالية وسيعالج فريق الخبراء .أو سيناريوهات/التقنية، بما في ذلك، حيثما يكون األمر مناسبا، خيارات و
  : التدابير المتاحة، أو التي يمكن إعدادها، في القانون الدولي العام والخاص من أجلما هي أنواع  )أ(

  :تسهيل، مع إيالء اهتمام خاص بالعدالة واإلنصاف، ومراعاة التكاليف والفعالية  )1(
  في ذلك اآلليات البديلة لحل النزاعات؛الوصول إلى العدالة، بما   )أ

  كم؛وصول المشتكين األجانب إلى المحا  )ب
  األحكام عبر الواليات القضائية؛ االعتراف المتبادل وإنفاذ مساندة  )2(
   والجزاءات في المسائل المدنية والتجارية والجنائية؛للتعويضتوفير الوسائل الشرعية   )3(

ة المـسبقة  من أجل ضمان االمتثال للتشريعات والمتطلبات الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك الموافق 
  عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا؛

  ما هي أنواع التدابير الطوعية المتاحة لتعزيز امتثال مستخدمي الموارد الجينية األجنبية؛  )ب(
 وسـوء اسـتعمال المـوارد    تخصيصالنظر في كيف يمكن للتعاريف المتفق عليها دوليا بشأن سوء     )ج(

لى المـوارد الجينيـة أو اسـتعمالها        ع االمتثال في حاالت الحصول      سانديدية أن ت  وما يرتبط بها من معارف تقل     الجينية  
  شروط متفق عليها تبادليا؛بصورة تتعارض مع التشريعات الوطنية أو بدون وضع 

  عرفي للمجتمعات األصلية والمحلية؟تدابير االمتثال في الحسبان القانون الكيف يمكن أن تأخذ   )د(
للبحوث ذات األغراض غير التجارية، وفـي  خاصة هناك حاجة إلى تدابير امتثال تحليل ما إذا كانت       )ه(

ـ  التحـديات الناشـئة عـن        تواجهحالة وجود حاجة لذلك، كيف يمكن لهذه التدابير أن           أو /الغـرض و  فـي    اترالتغيي
اسـم المنـافع    المستخدمين، وخاصة إذا وضعنا في االعتبار التحدي الناشئ عن نقص االمتثال لتشريعات الحصول وتق             

  .أو الشروط المتفق عليها تبادليا/ذات الصلة و
يجب أن يكون فريق الخبراء متوازنا من الناحية اإلقليمية ومكونا من ثالثين خبيرا ترشحهم األطراف وعشرة                  - 2

قبين مراقبين، بما فيهم ثالثة مراقبين من المجتمعات األصلية والمحلية ترشحهم هذه المجتمعات، ويكـون عـدد المـرا                 
األكاديمية والمنظمات  /، والمؤسسات البحثية  قطاع الصناعة المتبقي من جملة هيئات، مثل المنظمات واالتفاقات الدولية، و        

  .غير الحكومية
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  تعاريف والنهوج القطاعيةال ولمصطلحاتفريق الخبراء المعني بالمفاهيم وا  - باء

تعاريف والنهـوض القطاعيـة،     ال و مصطلحاتلمفاهيم وال معني با الخبراء التقنيين والقانونيين    من  أنشئ فريق     - 1
دة الفريق العامل المعني بالحـصول  ع من أجل مساتعاريف والنهوج القطاعية  ال و مصطلحاتالمفاهيم وال لمواصلة دراسة   

. وهاتأو سـيناري  /، خيارات و  الحالة لقانونية والتقنية، بما في ذلك، حسب     ويقدم فريق الخبراء المشورة ا    . وتقاسم المنافع 
  : فريق الخبراء المسائل التاليةعالجوسي

هـي  ما هي الوسائل المختلفة لفهم الموارد البيولوجية والموارد الجينية والمشتقات والمنتجات ومـا                )أ(  
آثار كل فهم بالنسبة إلعداد العناصر الرئيسية للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك بالعالقـة إلـى                    

  ة القطاعية ودون القطاعية وبالعالقة إلى البحوث التجارية وغير التجارية؟األنشط
 االستعمال المختلفة للموارد الجينية بالعالقة إلى األنشطة القطاعية ودون القطاعية فـي             أشكالتحديد    )ب(

  التفاقية؛في ا 15 من المادة 7سياق الفقرة 
حصول وتقاسم المنافع وتحديد االختالفـات، إن       تحديد ووصف خصائص القطاع المحددة لترتيبات ال        )ج(

  وجدت، بين النهوج في القطاعات؛
ما هي مجموعة الخيارات والنهوج ألخذ هذه الخصائص المختلفة في الحسبان والتي قد تـؤدي إلـى        )د(

  الحصول وتقاسم المنافع في مختلف القطاعات؟ذات صلة بالتماسك فيما يتعلق بالممارسات 
فريق الخبراء متوازنا من الناحية اإلقليمية ومكونا من ثالثين خبيرا ترشحهم األطـراف ومـا               يجب أن يكون      - 2

  :مجموعه خمسة عشر مراقبا من
 وحدائق النباتات وحـائزي     ،األكاديمية/القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والمؤسسات البحثية         )أ(

  مجموعات خارج المواقع الطبيعية اآلخرين؛
  ، والمنظمات غير الحكومية؛ت واالتفاقات الدوليةالمنظما  )ب(
  .والمحلية ترشحهم المجتمعات نفسهاثالثة ممثلين من المجتمعات األصلية بما في ذلك   )ج(

  فريق الخبراء المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  - جيم
لمواصـلة  ارف التقليدية المرتبطة بـالموارد الجينيـة   المعني بالمعالخبراء التقنيين والقانونيين    من  أنشئ فريق     - 1

دة الفريق العامل المعنـي بالحـصول وتقاسـم    ع من أجل مسا  المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية    دراسة مسألة   
. أو سـيناريوهات /، خيـارات و لقانونية والتقنية، بما في ذلـك، حـسب الحالـة   ويقدم فريق الخبراء المشورة ا  . المنافع

  : المسائل التاليةيعالج فريق الخبراءوس
  واستخدامها؟تقليدية معارف ما يرتبط بها من ما هي العالقة بين الحصول على الموارد الجينية و  )أ(
دولي استنادا إلـى مجموعـة   النظام الما هي اآلثار العملية التي ينبغي أن تراعى عند صياغة وإبرام         )ب(

 والنظم العرفية للمجتمعات األصلية والمحلية لتنظـيم الحـصول علـى المعـارف              اإلجراءات على مستوى المجتمعات   
  التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية على مستوى المجتمعات؟

ـ ينى المجتمعات لتحديد مدى قدرة القواتحديد مجموعة اإلجراءات على مستو      )ج(  للمجتمعـات  ةن العرفي
تقليدية على مستوى المجتمعـات   ما يرتبط بها من معارف      موارد الجينية و  األصلية والمحلية على تنظيم الحصول على ال      

  وأهميتها بالنسبة للنظام الدولي؛
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تدابير ضمان االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والـشروط المتفـق عليهـا    ساند أيضا   إلى أي مدى ت     )د(
استخدام المعـارف  على  معات األصلية والمحلية    لمجتمن ا  الموافقة المسبقة عن علم      تساند أيضا  15تبادليا بموجب المادة    

  التقليدية لديها؟
تحديد العناصر والجوانب اإلجرائية للموافقة المسبقة عن علم لحائزي المعارف التقليدية المرتبطة في               )ه(

المحتملة لهذه  حالة الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية مع مراعاة أيضا السياقات العابرة للحدود               
  المعارف التقليدية وتحديد أمثلة عن أفضل الممارسات؛

هل هناك أساس للموافقة المسبقة عن العلم لدى المجتمعات األصلية والمحلية بالمقارنـة بالمعـارف                 )و(
ـ                   ي النظـام   التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في القانون الدولي؟ وإذا كان الحال كذلك، كيف يمكن أن ينعكس ذلـك ف

  الدولي؟
تقييم الخيارات، والنظر في الصعوبات العملية وتحديات التنفيذ البارزة، التي تواجه إدراج المعـارف                )ز(

معترف بها دوليا تصدرها السلطة المحلية المختـصة وذلـك عـن    محتملة التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في شهادة      
ن لمثل هذه الشهادة فيما يتعلق بما إذا كانت هناك معارف تقليدية ومـن هـم            طريق النظر أيضا في إمكانية إصدار إعال      

  ؛ ذوي الصلةحائزي المعارف التقليدية
  كيف يمكن تحديد المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في سياق الحصول وتقاسم المنافع؟  )ح(

ومكونا من ثالثين خبيرا ترشحهم األطراف وخمسة       يجب أن يكون فريق الخبراء متوازنا من الناحية اإلقليمية            - 2
عشر مراقبا، بما فيهم سبعة مراقبين من المجتمعات األصلية والمحلية ترشحهم هذه المجتمعات، ويكون عدد المـراقبين                

مات كاديمية والمنظ األ/، والمؤسسات البحثية  قطاع الصناعة المتبقي من جملة هيئات، مثل المنظمات واالتفاقات الدولية، و        
  .غير الحكومية

 .تُشجع األطراف أيضا على ترشيح خبراء من المجتمعات األصلية والمحلية، حيثما يكون األمر ممكنا  - 3
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  واألحكام المتصلة بها) ي (8    المادة 9/13المقرر 

ممارسات  أنه ألغراض هذا المقرر، ينبغي تفسير حماية المعارف التقليدية واالبتكارات وال           إذ يأخذ في االعتبار   
 ،)ي(8أحكام المادة وفقا لالتفاقية والسيما 

 باجتماع  الخبراء الدوليين المعنى باالستجابات لتغير المناخ للمجتمعـات األصـلية والمحليـة               ط علما يوإذ يح 
 25 الذي عقد في هلـسنكي مـن      ، منطقة القطب الشمالي   - واألثر على معارفها التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي         

  ،2008آذار / مارس28ى إل

  2526 بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، أيضاوإذ يحيط علما
  )ي(8المادة الخاص بيذ برنامج العمل تقرير مرحلي عن تنف  - ألف

  اواألحكام المتصلة به
  ، ن مؤتمر األطرافإ

ة بها، بما فـي ذلـك المـواد         المتصلواألحكام  ) ي(8 التقدم في إدماج غايات المادة       المزيد من يشجع    - 1
العلميـة المهمـة األخـرى       قـضايا ، في البرامج المواضيعية لالتفاقيـة وال      4الفقرة  ،  18 و   ،2 الفقرة ،17  و،  )ج(10

على النحو المبـين فـي التقـارير        ) ي(8م المحرز في إدماج مهام المادة        بالتقد ويحيط علما ،  والمشتركة بين القطاعات  
  الوطنية؛

واألحكـام  ) ي(8التقدم المحرز في تنفيذ المادة      رير عن    تق رفعمين التنفيذي أن يواصل      األ إلى يطلب  - 2
واألحكـام  ) ي(8 المـادة    أهدافتقارير الوطنية، وعن إدماج      المعلومات الواردة في ال    إلىالمتصلة بها، مستندا في ذلك      

 االجتمـاع الـسادس للفريـق    إلىريره  تقرفع في المجاالت المواضيعية، وأن ي ،)ج(10 المادة    ذلك بما في  ،المتصلة بها 
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8المخصص للمادة المفتوح العضوية بين الدورات العامل 

بـشأن   األطراف، وخاصة األطراف التي لم تقدم بعد معلومات عن تنفيذ برنـامج العمـل       من يطلب  - 3
يـة،  محلعلقة بالمشاركة الوطنية للمجتمعات األصـلية وال    واألحكام المتصلة بها، بما في ذلك المعلومات المت       ) ي(8المادة  

 للفريـق  ن أمكن، وقبل االجتمـاع الـسادس  إ التقارير الوطنية الرابعة،  ، من خالل جملة أمور ومنها     ، ذلك إلىأن تبادر   
 األمين التنفيذي أن يلخص ويصنف هـذه المعلومـات مـن منطلـق أفـضل          إلى ويطلب،  )ي(8العامل المعني بالمادة    

 إلـى مستوى المجتمعـات، وأن يقـدمها   على  وقليمي واإلين الوطنيرسات الحفظ واالستخدام المستدام على المستوي  مما
  واألحكام المتصلة بها في اجتماعه السادس؛) ي(8فريق العامل المعني بالمادة ال

حكـام ذات    األمين التنفيذي أن يواصل جمع دراسات الحالة، وتحليل األعمال المتعلقة باأل           إلى يطلب  - 4
 الفريق العامل في اجتماعه السادس عن       إلىتقارير عنها، وتقديم المشورة     رفع  ، و )ج(10الصلة، مع التركيز على المادة      

  كيفية مواصلة تطوير وتنفيذ هذه األحكام على سبيل األولوية؛
ـ     ) ي(8المعني بالمادة     العامل  اجتماع واحد للفريق   أن ينظم  يقرر  - 5 ا مقترنـا   واألحكـام المتـصلة به

  لحصول وتقاسم المنافع؛المخصص ل  المفتوح العضويةلفريق العامل قبل االجتماع الثامن ل،مالئماجتماع ب
التي ال تزال   برنامج العمل التي لم تستكمل بعد أو        من  مهام المرحلة األولى    في  مواصلة العمل   يقرر    - 6

  ؛4 و2 و1جارية، وهي المهام 

                                                   
  .2007أيلول / سبتمبر13، المرفق، الصادر في 61/295قرار الجمعية العامة   25
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 والـشعوب األصـلية     ،ولهذا الغرض يدعو األطراف، والحكومـات     ،  12 و 10 و 7المهام   بدءيقرر    - 7
هذه المهام، وتحديـد    والمجتمعات المحلية، وغيرها من المنظمات ذات الصلة إلى تقديم تعليقات عن كيفية المضي قدما ب              

 ، وخاصـة مـا  واألحكام المتصلة بها في العمل الجـاري ) ي(8ال الذي يقدمه الفريق العامل المعني بالمادة      اإلسهام الفع 
 إلـى األمـين   ويطلـب  ،يتعلق بالنظم الفريدة، ومدونة السلوك األخالقية والنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنـافع      

  ؛واألحكام المتصلة بها) ي(8تجميع هذه اآلراء وإتاحتها لنظر االجتماع السادس للفريق العامل المعني بالمادة التنفيذي 
، 17واألحكام المتصلة بها، وفقا للمادة      ) ي(8المادة  نامج العمل الخاص ب    من بر  15 المهمة    بدء يقرر  - 8

 األطـراف،   ويـدعو  من اتفاقية التنوع البيولوجي لتيسير استعادة المعارف التقليدية المعنية بالتنوع البيولوجي،             2الفقرة  
لحة اآلخـرين إلـى تزويـد       والمنظمات الدولية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المص        والحكومات،

واألحكـام  ) ي(8رائها ويطلب إلى األمين التنفيذي تجميع هذه اآلراء وإتاحتها للفريق العامل المعنـي بالمـادة           آاألمانة ب 
  المتصلة بها أثناء اجتماعه السادس للنظر فيها ووضع االختصاصات من أجل معالجة هذه المسألة؛

، أن يتعاون مع منظمة األمم المتحـدة للتربيـة          15بدء المهمة    إلى األمين التنفيذي، ألغراض      يطلب  - 9
 هـذه   التآزر وتجنب االزدواجية واحتـرام عمـل      أوجه  والعلم والثقافة والمنظمات األخرى ذات الصلة من أجل تعزيز          

  ؛المنظمات
ووضـع   مدى استحـسان   والمجتمعات األصلية والمحلية على تقديم تعليقات بشأن، األطرافيشجع  - 10

صر محتملة الستراتيجية حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك االستخدام العرفـي مـن جانـب                  عنا
المجتمعات األصلية والمحلية الرامية إلى تمكين وتعزيز دور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمليات صـنع                

 األمين التنفيذي تجميع هذه التعليقات وإتاحتهـا للفريـق          إلى يطلبوالقرار على المستويات المحلية والوطنية والدولية،       
  في اجتماعه السادس للنظر فيها؛) ي(8العامل المعني بالمادة 

الخـاص   أن يجري خالل اجتماعه العاشر استعراضا متعمقا للمهام الواردة في برنامج العمـل          يقرر  - 11
) ي(8البيولوجي، بغية مواصلة عمل الفريق العامل المعني بالمادة         واألحكام المتصلة بها في اتفاقية التنوع       ) ي(8بالمادة  

المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسـات وحفـظ التنـوع     وبغية زيادة التركيز على الصالت المشتركة بين حماية
قليديـة واالبتكـارات   البيولوجي واستخدامه المستدام، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف الت          

  والممارسات؛
سهامه مـن   إأن يواصل تعاونه و   ) ي(8مفتوح العضوية المخصص للمادة      الفريق العامل ال   إلىيطلب    - 12

لحـصول وتقاسـم المنـافع، وذلـك        لالمخصص  المفتوح العضوية    الفريق العامل    إلىأجل الوفاء بالصالحيات المسندة     
دولي للحصول وتقاسم المنـافع فيمـا يتعلـق بالمعـارف           النظام  بالت المتعلقة   والمفاوضاالصياغة   حولبموافاته بآرائه   

ة عن استخدام هذه    شئد الجينية وبالتقاسم العادل والمنصف للمنافع النا      رالتقليدية واالبتكارات والممارسات المرتبطة بالموا    
  .الموارد

  ات التي لدى عن حالة واتجاهات المعارف واالبتكارات والممارستجميعيتقرير   - باء
   التنوع البيولوجي واستخدامهالمجتمعات األصلية والمحلية والمتعلقة بحفظ 

   المعارف تحديد العقبات التي تعترض –قليمية منقحة إتقارير ) 1: (المستدام
  ؛تغير المناخ لخطر شديدة التعرضالمجتمعات األصلية والمحلية ) 2(التقليدية؛ 

 ية والمحلية التي تعيش في عزلة طوعية حقوق المجتمعات األصلحماية) 3(

 ،ن مؤتمر األطرافإ

 اتفاقيـة األمـم المتحـدة    إلى التكليف الصادر    ويراعي ، اتفاقية التنوع البيولوجي   إلىالتكليف الصادر   ب رإذ يذكّ 
  ،اإلطارية بشأن تغير المناخ
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ممارسـات التـي لـدى      واالبتكـارات وال  التقليديـة   حفظ المعارف    و وناحترام وص  إلىبالحاجة  ذ يعترف   إو
، وتعزيز تطبيقها على نطاق أوسـع        المستدام التنوع البيولوجي واستخدامه  حفظ   ب والمتعلقة األصلية والمحلية    المجتمعات
للمنـافع الناشـئة عـن        حائزي تلك المعارف واالبتكارات والممارسات ويشجع على التقاسم المنصف         كشراإبموافقة و 

  ، والممارسات المعارف واالبتكاراتاستعمال تلك
 على المجتمعات األصلية والمحليـة وعلـى        ،لتكيفواأنشطة التخفيف   و تغير المناخ    رآثا إزاءذ يشعر بقلق    إو
  ، المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ تكاراتها وممارساتها المتعلقة بمعارفها واب

، بما في ذلك تلـك المجتمعـات التـي          األصلية والمحلية  المجتمعات    التنوع الثقافي لدى   وإذ يأخذ في الحسبان   
التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه       في حفظ  وممارساتها   هاوابتكارات تعيش في عزلة طوعية، والدور الذي تلعبه معارفها       

  ،المستدام
؛ والمجتمعـات   رشادية لتوثيق المعارف التقليدية    بشأن الخطوط اإل    بالبحوث التي أتاحتها األمانة    ذ يحيط علما  إو
؛ وحماية حقوق المجتمعات األصلية والمحلية التي تعيش في عزلـة    تغير المناخ التعرض لخطر   شديدة  المحلية  األصلية و 

  ،طوعية
 بشأن تبين العمليات الوطنية التـي       تجميعيتمام المرحلة الثانية من التقرير ال     إبيحيط علما مع التقدير       - 1

تبين العمليات على مستوى المجتمعات المحلية، التي يمكـن        يمكن أن تهدد الصون والحفظ والتطبيق للمعارف التقليدية و        
  تطبيق المعارف التقليدية؛ون تهدد صون وحفظ أ

 مساعدة المجتمعات األصلية والمحليـة      إلىالحكومات والهيئات الدولية ذات الصلة       و األطرافيدعو    - 2
ـ   سباب المحددة الخاصة بالمجتمعات   على معالجة األسباب الكامنة واأل     ـ واإلالتقليديـة  اقص المعـارف  وراء تن رات ابتك

 والتـدابير العمليـة    ات، وذلك من خالل بنـاء القـدر        واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي احفظ  بة  متعلقوالممارسات ال 
  لتطوير خطط عمل المجتمعات في سبيل حفظ وصون واحترام ذلك؛

تغيـر  آثار  ألصلية والمحلية إزاء     بقلق جوانب الضعف المحددة التي تعاني منها المجتمعات ا         يالحظ  - 3
ينشأ عنه من أخطار متـسارعة    بما في ذلك ما، مع آثار تغير المناخوالتكيف  منالتخفيفالرامية إلى نشطة األو المناخ

  ؛على المعارف التقليدية
المجتمعـات األصـلية    لـدى    أيضا القيمة الفريدة للمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات         يالحظ  - 4

 بمـا   ، تغير المناخ  آثار في اإلسهام في فهم وتقييم       ، وخاصة تلك الخاصة بالنساء    ،لمحلية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي    وا
 والحكومـات   ،في ذلك جوانب الضعف وخيارات التكيف وغير ذلك من أشكال تـدهور البيئـة، ويـشجع األطـراف                 

افقة مسبقة عن علم، مـن جانـب المجتمعـات األصـلية            الة، وبمو ية ذات الصلة، بمشاركة كاملة وفع     والمنظمات الدول 
 هـذه   ،فـي االتفاقيـة   ) ي (8توثيق وتحليل وتطبيق، قدر اإلمكان وحسب مقتضى الحال، ووفقا للمادة            على   ،والمحلية

  ؛العلمأساس  على القائمةالمعارف بطرق تستكمل المعارف 
 علما بآثـار     أن يحيط  إلىشأن تغير المناخ    بطارية  اتفاقية األمم المتحدة اإل   في   مؤتمر األطراف    يدعو  - 5

ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لدى المجتمعـات األصـلية         واالبتكارات والممارسات   التقليدية  المعارف   تغير المناخ على  
  ؛والمحلية

 األطراف في االتفاقية على أن تنظر، قدر اإلمكان وحسب مقتضى الحال، في تطبيق التـدابير             يشجع  - 6
الة من جانب المجتمعات األصـلية والمحليـة فـي          مشاركة الكاملة والفع  التشريعية، لضمان ال  كذلك  إلدارية و الالزمة، ا 

 حيثما يمكن أن يـؤثر ذلـك فـي    األنشطة الرامية إلى التخفيف من والتكيف مع آثار تغير المناخ      صياغة وتنفيذ ورصد    
 ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لدى المجتمعات األصـلية         التنوع البيولوجي والمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات     

  ؛والمحلية
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 يقوم بنشرها من خـالل      ي األطراف على جعل تلك المعلومات متاحة لألمين التنفيذي ك         كذلكيشجع    - 7
ت  األمين التنفيذي استكشاف فائدة آلية غرفة تبـادل المعلومـا     إلىويطلب  تبادل المعلومات وتبادل الخبرات،     ل سب آلية أن

 التعـاون    فرص ة في هذا الصدد، وكذلك أن يستكشف      التابعة التفاقية التنوع البيولوجي وبوابة معلومات المعارف التقليدي       
  تغير المناخ؛بشأن طارية اإلالمتحدة مع اتفاقية األمم 

 المجتمعـات التدابير الممكنة لكفالة احترام حقوق المجتمعات غير المحمية و        عن   بالتقرير   يحيط علما   - 8
  ؛ )UNEP/CBD/WG8J/5/INF/17(، مع مراعاة معارفها التقليدية التي تعيش في عزلة طوعية

 ةعزلة طوعي تي تعيش في     وضع سياسات مناسبة تكفل احترام حقوق الشعوب ال        إلى األطراف   يدعو  - 9
 الشعوب أن تعـيش     في نطاق المناطق المحمية والمحميات والمراتع، والمناطق المقترح حمايتها، بما في ذلك خيار تلك             

  .في عزلة
 رشادية لتوثيق المعارف التقليديةإاعتبارات لخطوط   - جيم

  ،ن مؤتمر األطرافإ
واألحكـام  ) ى(8 الذي طلب بموجبه من الفريق العامل المعنـي بالمـادة       ،5، الفقرة    باء 8/5المقرر  ب رذ يذكّ إ

واالبتكـارات  التقليديـة    وتوثيـق المعـارف      رشادية تقنيـة لتـسجيل    إيجاد خطوط   إكانية  إمأن يستكشف   المتصلة بها   
 واالبتكارات  التقليديةلمعارف   عن التوثيق والواقعة على حقوق حائزي ا       ة الناشئة حتملم ولتحليل التهديدات ال   والممارسات
  ، وذلك بمشاركة كاملة وفعالة من المجتمعات األصلية والمحلية،والممارسات
وحقـوق المجتمعـات    المجتمعات األصلية والمحليـة     ية في ثقافات    معارف التقليد  الدور المركزي لل   ذ يؤكد إو

  ،ا وممارساتها وابتكاراتهاعلى معارفهاألصلية والمحلية 
أن  بأن توثيق وتسجيل المعارف التقليدية ينبغي أن يفيـد أوال المجتمعـات األصـلية والمحليـة و                 ذ يعترف إو

  ،ست شرطا مسبقا لحماية المعارف التقليدية طوعية ولية في تلك الخطط ينبغي أن تكون مشاركامشاركته
لمجتمعات األصلية والمحليـة    امساعدة  مساندة و  األطراف والحكومات والمنظمات الدولية على       يحث  - 1

  :محافظة على سيطرتها وملكيتها لمعارفها التقليدية وابتكاراتها وممارستها بما في ذلك من خاللعلى ال
 حـسب مقتـضى     ،بتكارات والممارسات إلى وطنها في قواعد بيانـات       إعادة المعارف التقليدية واال     )أ(

 الحال؛ 

   دعم بناء القدرات وتطوير البنية األساسية والموارد الالزمة؛  )ب(
 : ما يليبهدف ضمان

أن يخضع توثيق المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات لموافقة مسبقة عن علـم مـن جانـب                  )ج(
 ؛ليةمحالمجتمعات األصلية وال

أن تستطيع المجتمعات األصلية والمحلية أن تتخذ قرارات مستنيرة فيمـا يتعلـق بتوثيـق معارفهـا           )د(
  .هاممارسات وهاالتقليدية وابتكارات

 منتدى األمين التنفيذي أن يتعاون مع       إلى يطلب38،2627- 35الفقرات   ، واو 6/10المقرر  ب رذ يذكّ إو  - 2
، والمنظمة العالمية للملكيـة     علم والثقافة ، ومنظمة األمم المتحدة للتربية وال     األصليةالشعوب  قضايا  المعني ب األمم المتحدة   

                                                   
 أن تجعل المنظمة العالمية للملكية الفكريةمن مؤتمر األطراف  طلب ،38-35 الفقرات او،و 6/10المقرر في   26

 . التابعة لالتفاقيةماية المعارف التقليدية متاحة من خالل آلية غرفة تبادل المعلوماتالمعلومات الخاصة بح
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 النتائج لالجتماع الـسادس للفريـق      حأن يتي ولتوثيق المعارف التقليدية     ةحتململمعالجة كلتا المنافع والتهديدات ال    ،  الفكرية

  .واألحكام المتصلة بها) ى(8العامل المعني بالمادة 
  تدابير وآليات معالجة األسباب: مل الستبقاء المعارف التقليديةخطة ع  - دال

  واالبتكارات والممارساتالتقليدية المعارف الكامنة وراء تناقص

  ،ان مؤتمر األطراف
 والسـيما   ، الستبقاء المعارف التقليدية    العمل خطةفي عناصر   المحرز  التقدم   ب يحيط علما مع التقدير     - 1
بنـاء  بشأن   ،في خطة العمل مركزة على القسم هاء      المستقبلي   أن تكون أولوية العمل      ويقرر،  ‘دال ‘ و ‘باء‘العنصرين  

  ؛القدرات
معالجة األسـباب الكامنـة   لتدابير وآليات   حقيبة أدوات خاصة بها من       األطراف والحكومات على إنشاء      يحث  - 2
الوطنية الخاصة والفريـدة وعلـى أسـاس تنـوع     ، على أساس ظروفها      واالبتكارات والممارسات  التقليدية  المعارف وراء تناقص 

تبرز فيها  عن خبراتها    ريراهذه المجتمعات، وأن تقدم تق     من جانب     بالمشاركة الكاملة والفعالة    وذلك المجتمعات األصلية واإلقليمية،  
  ؛المعارف التقليدية ومن خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وبوابة معلومات ة الوطنيالتقاريرمن خالل التدابير اإليجابية، 

 التمويل الالزم لوضع خطط عمل      إلى تقديم اآللية المالية لالتفاقية والمانحين المحتملين اآلخرين       يدعو    - 3
  ؛حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامب ذات الصلة  المعارف التقليديةلإلبقاء على وطنية

 تقديم تقارير عن    إلى ،والمحلية ات األصلية والحكومات، بمشاركة من جانب المجتمع     األطرافيدعو    - 4
إلبقاء على المعارف التقليدية في المجاالت المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مثـل        لالتدابير االيجابية   

  .التدابير المذكورة في المرفق أدناه على سبيل المثال ال الحصر
  المرفق

  .قليدية على أساس التنوع البيولوجيتعزيز نظم الرعاية الصحية الت  )أ(
  . والتحدث بهاةي والمحلتعزيز إمكانيات تعلم اللغات األصلية  )ب(
  .السياحية المناسبة ثقافيا الرياضية والسياسات  )ج(
  .البحوث عن أساليب المعيشة لدى المجتمعات األصلية والمحلية وعن بيئاتها  )د(
  .)مثل التعاونيات ( األصلية والمحلية المجتمعاتداخل بناء هياكل أعمال مناسبة ثقافيا  )ه(
مثـل  (وأنشطة ما بعد الحصاد الحصاد األساليب التقليدية للزراعة و تكنولوجيات تركز على   استحداث  )و(

  .)أنشطة الخزن وتحضير البذور
  .الدينية التقليدية/يةان المؤسسات الروححياءإ  )ز(
شراف المجتمعات األصـلية    إتحت  فزيون،  التل ومحطات    مثل اإلذاعة والصحف   ، إعالم لوسائنشاء  إ  )ح(

  .لقانون الوطنيوفقا لوالمحلية، وتغذيتها بالمحتويات التقليدية، 
،  المجتمعـات األصـلية والمحليـة    ذلك، بالتشاور مـع إلى ومراتع طبيعية وما إنشاء مناطق محمية   )ط(

  .لوطنيالقانون او يتمشىدارتها، بما إشراك هذه المجتمعات أيضا في إو
  .الشيوخالشباب و النساء وتجمع بين التي مبادراتال  )ي(
  .تقليديةالخدمات المنتجات وال فرص األعمال التي توفر الترويج لفتح  )ك(
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، يالطـب التقليـد  و ،بـالطرق التقليديـة  ألغذيـة  ازيع تو وجمععلى زيز المؤسسات التي تشجع   تع  )ل(
  . التقليديةالموارد األخرىو

  .مناسبة ثقافيا للمجتمعات األصلية والمحليةومبادرات تنفيذ تعليمية عداد مناهج إ  )م(
  .تكفل لها التنمية المستدامة والمناسبة ثقافياالتي مبادرات المجتمعات األصلية والمحلية   )ن(

  اآلليات التشاركية للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية  - هاء

  ،ان مؤتمر األطراف
 الوطنية لنقاط االتصال بشأن تشغيل الشبكات وتبادل المعلومات اتبناء القدرل ة عملحلق بعقد يرحب  -1

 16 إلى 14يتو من  التي عقدت في كحلقة وهى ال،والمجتمعات األصلية والمحلية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي
  ؛سبانيا وهولنداأ ي بمساندة سخية من حكومت،2006 كانون األول/ديسمبر

 من  المعني بالتنوع البيولوجي وغيره الدولي للشعوب األصليةالمنتدى بعمل ط علما مع التقديريحي  -2
 ا وتعزيز مشاركته،فهم عمل االتفاقية بين المجتمعات األصلية والمحلية، لتعزيز ظمات المجتمعات األصلية والمحليةمن

  ؛ات االتفاقيةفي اجتماع
موارد الست لألمم المتحدة االخطارات واللغات الرسمية  إلى أن تترجم إلى علما بالحاجة يحيط  -3
  ؛خرى للمجتمعات األصلية والمحلية، حسبما يكون األمر مناسبا األالمعلومات

ستئماني  للصندوق اإلإلى التبرع والحكومات ومؤسسات وآليات التمويل ذات الصلة ، األطرافيدعو  -4
 وفقا لمعايير ،ت األصلية والمحلية في عمل اتفاقية التنوع البيولوجي مشاركة المجتمعاهيلالعام للمساهمات الطوعية لت

 دال، للتمكين من 8/5 حسبما اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن في المقرر ،التمويل الطوعيةتشغيل آلية 
  مة؛المبادرة المهاستمرار هذه 

 وفي تعاون ،بما يكون األمر مناسبا والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة، حس، األطرافيشجع  -5
 وآلية )CEPA( األمين التنفيذي، ضمن أمور منها من خالل المبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة مع 

 على أن يستحدث، بما في ذلك باللغات المحلية، وحسب االقتضاء، وسائل بديلة لتوصيل غرفة تبادل المعلومات،
بلغة واضحة عن المعارف التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وذلك المعلومات العامة 

 ، واألغاني،وأشكال متنوعة مواتية للمجتمعات مثل الفيديو، وتشمل التليفزيون واألشرطة الصوتية لإلذاعات المجتمعية
  ذلك بما في،لمحلية للمجتمعات األصلية واالفعالةو لضمان المشاركة الكاملة ،الدراما واألفالم/ والمسرح،والملصقات

 المجتمعات األصلية والمحلية في  مساندة، على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وفي الوقت نفسهالشبابالنساء و
  عملية تطوير أدوات اإلعالم الخاصة بها؛

، ألمانةالموقع اإللكتروني لى عل) ى(8مادة نعاش الصفحة المخصصة للإعادة إ مع التقدير يالحظ  -6
 ة بما في ذلك عدد من أدوات تبادليجاد مبادرات ذات صلإ بويرحب، بوابة معلومات المعارف التقليديةنشاء إو

مين ، وذلك على يد األملها المجتمعات األصلية والمحلية تستعيمعانا في التكنولوجيا كإ األقل معلوماتاالتصال وال
  ؛التنفيذي

  :األمين التنفيذي ما يلي إلى يطلب  -7
عـن أدوات   قليميـة   اإلقليمية ودون   اإلعمل  الحلقات  مزيدا من   أن يعقد، رهنا بتوافر الموارد المالية،         )أ(

، لمـساعدة   واستخدامه المستداملتنوع البيولوجي احفظ  بالصلة  ذات  ل المالئمة للمجتمعات بشأن المعارف التقليدية       االتصا
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، مع مراعاة الحاجة إلى تكيفها مع اللغـات         مها وتيسير إنشاء شبكات االتصال    ة على استخدا  المجتمعات األصلية والمحلي  

  مدربين من المجتمعات األصلية والمحلية؛كشراالمحلية، وإل

 مثل  ،لفةأن يواصل، رهنا بتوافر الموارد المالية، تطوير وترجمة آليات االتصاالت االلكترونية المخت             )ب(
 وإنشاء وصالت بالمبادرات ذات الـصلة القائمـة         ،وبوابة معلومات المعارف التقليدية   ) ي(8 الصفحة المخصصة للمادة  

وأن يقدم تقريرا عـن      ،(Indigenousportal.com)" الشعوب األصلية  بوابة" مثل   على الويب الحالية والجديدة والقادمة،    
  التقدم المحرز إلى االجتماع القادم للفريق العامل؛

للمـادة   وعلى وجه الخصوص الصفحة المخصـصة        ،م موقع االتفاقية على الويب    أن يرصد استخدا    )ج(
ما في   والمجتمعات األصلية والمحلية ومنظماتها، ب     ،وبوابة معلومات المعارف التقليدية، وأن يتشاور مع األطراف       ) ي(8

 مثل المنتدى   ، عمل االتفاقية   التي تشارك في   قليمية ذات الصلة،  ات الوطنية واإل   من المنظم  ذلك الشباب والنساء، وغيرها   
 تقريرا إلى االجتماع القـادم      رفع لتحديد أية ثغرات أو عيوب، وأن ي       ،الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي     

   إقامة الشبكات مع المجتمعات األصلية والمحلية؛فيالتقدم المحرز عن للفريق العامل 
، معلومـات عـن     ف التقليدية ومن خالل وسائل أخـرى      ار، من خالل بوابة معلومات المع     تيحأن ي   )د(

ول األطـراف  لمجتمعات األصلية والمحلية في الـد  لمساندةاإلمكانيات والمصادر المحتملة للتمويل التي يمكن أن توفر ال  
ـ ل ومن خالل وسائ،، لنشر المعلومات بلغات مناسبة وبسيطة     وشبكات تلك المجتمعات   ات  اإلعالم المناسبة، إلى المجتمع

  ، بما في ذلك مسألة الحصول وتقاسم المنافع؛)ي(8لمتصلة بالمادة األصلية والمحلية عن المسائل ا
أن يوفر لنقاط االتصال الوطنية، في الوقت المناسب، وثائق االجتماعات التي تعقد بموجب االتفاقيـة                 )ه(

 ؛ألصلية والمحلية وفيما بينها الست، من أجل تسهيل عملية التشاور مع المجتمعات اةبلغات األمم المتحد

مات الطوعية لتسهيل مشاركة المجتمعات     اهسمل العام ل  يصندوق االستئمان الأن يكثف الجهود لتعزيز       )و(
   عمل اتفاقية التنوع البيولوجي؛األصلية والمحلية في

ـ   ، جيم 8/5المقرر   وهو الطلب المعرب عنه في       إلى األمين التنفيذي،   طلبه   يكرر  - 8 عـل   لج سعى أن ي
واألحكام المتصلة بها والفريـق     ) ى(8المفتوح العضوية المخصص للمادة     اجتماعات الفريق العامل بين الدورات      وثائق  
 لنظـام الـداخلي   ل وفقـا ،  ن أمكـن  إأشهر قبل تلك االجتماعـات      لحصول وتقاسم المنافع متاحة ثالثة      المعني با العامل  

  .مثلي المجتمعات األصلية والمحليةلتسهيل المشاورات مع مذلك و ، التنوع البيولوجيتفاقية الالجتماعات في إطار
   لحماية )Sui Generis(إعداد عناصر لنظم فريدة   –واو 

  واالبتكارات والممارسات المعارف التقليدية 

  ،ان مؤتمر األطراف
ليديـة  التقألغراض هذا المقـرر، فـإن حمايـة المعـارف     "، التي تنص على أنه  8/5 بمقدمة المقرر    رإذ يذكّ 

  ، )"ي(8واالبتكارات والممارسات يجب تفسيرها وفقا ألحكام المادة 
علـى   واالبتكـارات والممارسـات   التقليدية لحماية المعارف عناصر النظم الفريدة  يأخذ في الحسبان    - 1

 بأنهـا تـوفر     ويعترف،  )UNEP/CBD/WG8J/5/6(ن الموضوع   عالنحو الذي طورت به في مذكرة األمين التنفيذي         
 التقليديـة  لحمايـة المعـارف   صر مفيدة توضع في االعتبار حين تقوم األطراف والحكومات بإعداد النظم الفريـدة              عنا

  لدى المجتمعات األصلية والمحلية؛واالبتكارات والممارسات 
 األطراف والحكومات إلى مراعاة أن تكون عملية إعداد النظم الفريدة الفعالـة أو اعتمادهـا أو           يدعو  - 2
 الـصلة للمجتمعـات   ي القـانون العرفـي ذ  حسبان وأن تأخذ في ال، بها ذات طابع محلي أو وطني أو إقليمي    االعتراف

 وأن يعترف بها أو أن تنشأ بالمشاركة الكاملة والفعالة لتلك المجتمعات، مـن أجـل حمايـة                  ،األصلية والمحلية المعنية  
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لخاصة بها، وفي الوقت نفسه ضمان التقاسم العادل        واحترام وحفظ وصون وتشجيع المعارف واالبتكارات والممارسات ا       
  والمنصف للمنافع؛

 والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات ذات الـصلة إلـى تقاسـم            ، والحكومات ، األطراف يدعو  - 3
خبراتها في وضع وتطبيق نظم فريدة أو االعتراف بها، وأن تقدم لألمين التنفيذي دراسات حالة موجزة وغير ذلك مـن                    

 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام الواردة فـي مـذكرة          حفظبرات التي تدعم عناصر النظم الفريدة ذات الصلة ب        الخ
ـ األمين التنفيـذي     ن وضـع عناصـر لـنظم فريـدة لحمايـة المعـارف التقليديـة واالبتكـارات والممارسـات                   ع

)UNEP/CBD/WG8J/5/6(، ؛مسبقة والمستنيرةبما في ذلك الوسائل الالزمة لضمان الموافقة ال  
 مـن خـالل بوابـة معلومـات     المستلمة توفير دراسات الحالة والخبرات     ي األمين التنفيذ  إلى يطلب  - 4

  المعارف التقليدية في آلية غرفة تبادل المعلومات لالتفاقية وغيرها من الوسائل؛
ـ   )UNEP/CBD/WG8J/5/6( األمين التنفيذي تحديث مذكرته      إلى يطلب كذلك   - 5 فـي  وع  عن الموض

واألحكام المتصلة بها في    ) ي(8 كيما ينظر فيها الفريق العامل المعني بالمادة         ،المستلمةضوء دراسات الحالة والخبرات     
  اجتماعه السادس؛

هـا  اعتماد وأالة التي يمكن وضعها  البلدان بين النظم الفريدة الفع الصلة الواضحة في كثير من     يالحظ  - 6
 المعـارف  تخـصيص  سوء استخدام وسـوء  نبج الحصول وتقاسم المنافع والحاجة إلى تأو االعتراف بها وتنفيذ أحكام   

  . حاء7/6 على النحو الوارد في المقرر ،المجتمعات األصلية والمحليةلدى ممارسات ال والتقليدية واالبتكارات

  عناصر مدونة سلوك أخالقية    -زاي 
  :ن مؤتمر األطراف إ

 ناصر مدونة سلوك أخالقية مـن أجـل ضـمان          بالمزيد من التنقيح لع     بالمسودة المتناولة  يحيط علما   - 1
احترام التراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المـستدام،               

  ؛مقرر الاحسبما هي ورادة في المرفق بهذ
 والمنظمـات الدوليـة ذات      ،لية والمحلية  والمجتمعات األص  ، الحكومات ويدعو  من األطراف يطلب    - 2

 بمشاورات، إلـى تقـديم تعليقـات         ذوي الصلة، بعد االضطالع، حسب االقتضاء،      الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين   
لفريـق  لر على األقل من االجتمـاع الـسادس         أشهن المسودة المنقحة للعناصر، قبل ستة       عة إلى األمين التنفيذي     مكتوب

  ؛واألحكام المتصلة بها) ي(8 العامل المخصص للمادة
 األمين التنفيذي أن يحيل هذا المقرر إلى منتدى األمم المتحـدة الـدائم المعنـي بقـضايا                  إلى يطلب  - 3

  الشعوب األصلية وأن يلتمس التعاون في تطوير عناصر مدونة سلوك أخالقية؛
وأن يتيح التجميـع قبـل ثالثـة        ع اآلراء والتعليقات المقدمة      األمين التنفيذي أن يجم    إلىأيضا   يطلب  - 4

   للنظر فيه؛واألحكام المتصلة بها) ي(8الفريق العامل المخصص للمادة ر على األقل من االجتماع السادس أشه
مـسودة   أن يواصل تطـوير      واألحكام المتصلة بها  ) ي(8الفريق العامل المخصص للمادة     من  يطلب    - 5

  . فيها وإمكان اعتمادهاللنظر عاشرمؤتمر األطراف في اجتماعه الخالقية وأن يقدمها إلى األسلوك المدونة عناصر 
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 مرفقال

  احترام ] ضمان] [التشجيع على[مسودة عناصر مدونة سلوك أخالقية من أجل 
  حفظ  األصلية والمحلية فيما يتعلق بالتراث الثقافي والفكري للمجتمعات

 المستدام التنوع البيولوجي واستخدامه 

المعنـي   األمم المتحدة الدائم لمنتدىة الثانية دور من تقرير ال9  و8  و 1 ياتالتوصالوارد في   الطلب  ب ر يذكّ إذ[
 خـصوص واو، ب  8/5 والمقرر   5، الفقرة   7/16دها مؤتمر األطراف بموجب المقرر      أي، التي   الشعوب األصلية قضايا  ب

حفـظ   يتعلـق ب جتمعات األصلية والمحلية فيماقية لكفالة احترام التراث الثقافي والفكري للم   خالاألسلوك  العناصر مدونة   
  ؛ المتصلة بهاحكاماألو) ي(8عمل المادة  من برنامج 16مع مراعاة المهمة ، والتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

تشير إلى التـراث الثقـافي والفكـري        " التراث الثقافي والفكري  " بأن عبارة    ، ألغراض هذه المدونة   ،ينوه وإذ
ـ   بلمجتمعات األصلية والملحية، ويتم تفسيره داخل سياق االتفاقيـة،          رية لدى ا  والملكية الفك   واالبتكـارات  ارفأنـه المع

التنـوع البيولـوجي   حفـظ  بية التي تجسد أنماط العيش التقليدية المتـصلة         لحرسات لدى المجتمعات األصلية والم    والمما
  ، المستدامواستخدامه

حترام الكامل للتراث الثقـافي والفكـري للمجتمعـات األصـلية           اال] شجع على ي] [التشجيع على  يستهدف[وإذ  
  ، المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ ب ذي الصلةوالمحلية 

 تمشي مع التشريع الوطني لكل منهـا،       بشرط ال  تفاقية التنوع البيولوجي قد قامت،    ألطراف في ا  ابأن   وإذ يذكّر 
بحماية واحترام وصون المعارف واإلبتكـارات      ]  حد ممكن وحسب الحالة،    إلى أقصى [من االتفاقية   ) ي(8لمادة  باإعماال  

التنـوع البيولـوجي    حفظ  ة ب ذات الصل أنماط العيش التقليدية    والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية التي تجسد        
قها على نطاق أوسع بموافقـة   تطبيالتشجيع علىو) ‘المعارف التقليدية ‘المشار اليها فيما بعد بعبارة      ( المستدام   واستخدامه
 تلك المعارف واإلبتكارات والممارسات، وتشجيع التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن اسـتعمال تلـك               حائزيوإشراك  

  ،المعارف واالبتكارات والممارسات
يـة، وأن   بأن احترام المعارف التقليدية يقتضي أن تقيم قيمة مكافئة وتكميلية للمعرفة العلميـة الغرب        يعترفوإذ  

 ذوي الـصلة ذلك هو أمر أساسي في سبيل تعزيز االحترام الكامل للتراث الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية   
  ، المستدامالتنوع البيولوجي واستخدامهحفظ ب

بأن أي تدبير لحماية وحفظ واستبقاء استعمال المعارف التقليديـة، مثـل مـدونات الـسلوك       أيضا يعترفوإذ  
  األصلية والمحلية ولو تـم تـصميمه وتقديمـه          المجتمعات  أكبر بكثير من النجاح لو أيدته      قية، سيكون له فرصة   خالاأل

  ،]نفاذوقابلة لإل[بصورة مفهومة 
لألثـر الثقـافي   ، إلجراء تقييمـات   Akwé:Kon  الطوعية بأهمية تطبيق الخطوط اإلرشاديةكذلك يعترف وإذ

 المواقع المقدسة وعلى األراضي والميـاه       ، على المحتمل أن تؤثر  ، أو   حدوثها في ح  المقترأعمال التطوير   بشأن  والبيئي  
  ، المجتمعات األصلية والمحليةدرجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةالتي 

درجـت علـى شـغلها أو       لى األراضي والمياه التـي      عجتمعات األصلية والملحية    مل ال حصوأن  ب ريذكّ وإذ[
 إلى جانب فرصة ممارسة المعارف التقليدية على تلك األراضـي           ، المجتمعات األصلية والمحلية   يديةاستعمالها بصفة تقل  

التنـوع  حفـظ  بتطوير االبتكارات والممارسـات المتعلقـة   تبقاء المعارف التقليدية، ول  والمياه، أمر له أهمية قصوى الس     
  ] ، المستدامالبيولوجي واستخدامه

ة التي تـستعملها المجتمعـات األصـلية والمحليـة        اللغات التقليدي ] وتطوير[ حفظ   أهميةوإذ يأخذ في الحسبان     
، بما في ذلـك التنـوع       ]المتعلقة بالمزارع [باعتبارها مصادر غنية للمعارف التقليدية بشأن األدوية والممارسات التقليدية          
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ية الكاملة التي تم تقاسمها من جيـل   اإليكولوج، واألراضي والهواء والمياه والنظم   حيواناتالزراعي وتربية ال  البيولوجي  
  إلى جيل؛

 المتعددة األبعاد التي تضم، علـى سـبيل المثـال ال            ائصه المفهوم الشامل للمعارف التقليدية وخص      يراعي وإذ
  2930، والزمنية،]الروحيةو[2829،والثقافية2728، النوعيات المكانيةالحصر،

ستراتيجيات والمعايير والتقارير والعمليات    الالبرامج وا  والصكوك و   الدولية  الهيئات  في الحسبان  وإذ يأخذ كذلك  
 وال سيما في الحـاالت اآلتيـة إذا         ،نسجام بينها وتنفيذها على نحو متكامل وفعال      أهمية تحقيق اال  والمختلفة ذات الصلة    

  :كانت قابلة للتطبيق
  ؛)1966( لحقوق اإلنسان ة الدوليشرعةال  )أ(
  ؛)1989(لية بالشعوب األصلية والقب المتعلقة 169قم راتفاقية منظمة العمل الدولية   )ب(
  ؛)1992(اتفاقية التنوع البيولوجي   )ج(
  ؛)2014- 2005(للشعوب األصلية في العالم العقد الدولي الثاني   )د(
  3031متحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛إعالن األمم ال  )ه(
  ؛)2005اليونسكو (اإلنسان وحقوق المتعلق بقواعد السلوك البيئي  العالمي اإلعالن  )و(
  ؛)2001اليونسكو (لتنوع الثقافي المتعلق بااإلعالن العالمي   )ز(
 ؛2005 أكتوبر 20 المعتمدة في  الثقافي،عبيرالتتنوع أشكال اتفاقية حماية وتعزيز   )ح(

  )]2003اليونسكو  ( غير المادي التراث الثقافيحماية اتفاقية[  )ط(
  ]:ييل ما] يعلن] [قد وافق على[

  1القسم 
  ]مقدمة] [الطبيعة والمدى[

بـشأن  [عطاء إرشاد إقية التالية هي عناصر طوعية ومقصود منها خالمدونة السلوك األ ] مسودة[إن عناصر     - 1
أو وطنيـة   أو  التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية ومن أجل وضع مدونات سـلوك أخالقيـة محليـة                /األنشطة
 لتنوع البيولوجي احفظ  فيما يتعلق ب  [مارسات  واالبتكارات والم  التقليديةون وحماية المعارف    ، لتعزيز احترام وص   ]إقليمية

  ] واستخدامه المستدام
 2القسم 

  األساس المنطقي
قية إلى تعزيز احترام التـراث الثقـافي والفكـري للمجتمعـات     خالاألسلوك ال هذه العناصر في مدونة     تهدف[  - 2

تسهم في تحقيق أهـداف  فهي  ،وبهذه الطريقة .  واستخدامه المستداملتنوع البيولوجيفظ ا بحاألصلية والمحلية فيما يتعلق     

                                                   
 .على األساس المحلي/قائم على أساس األراضي  27
 .الثقافية األوسع نطاقا لدى شعب مامنغرس في التقاليد   28
 .تحول ديناميكيا مع مرور الزمنتتكيف وتتطور وت  29
 .2007أيلول / سبتمبر13معية العامة لألمم المتحدة في على النحو المعتمد في الج  30



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 148 

  
واالبتكـارات  التقليديـة  من اتفاقية التنوع البيولوجي وخطة العمل الخاصة بها الستبقاء واستعمال المعارف     ) ي(8المادة  

  .] األصلية والمحليةوالممارسات لدى المجتمعات 
األطـر   حـسين  أو تإنـشاء رشادا يساعد األطراف والحكومات علـى   إ منها أن تعطي     هذه العناصر مقصود  [  - 3

علـى  البحـوث   أو   طـوير تلعمال ا ألوال سيما   [التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية      /ألنشطةلالقانونية الوطنية   
 األصـلية  تمكين المجتمعـات ، مع ] المجتمعات األصلية والمحليةدرجت على شغلها بصفة تقليدية األراضي والمياه التي    

  .] من تعزيز احترام معارفها التقليدية وما يرتبط بها من موارد بيولوجية وجينيةوالمحلية
  تحذف الفقرة:  الخيار ألف
  نص جديد : الخيار باء

ـ  حسين أو ت  نشاءإوالحكومات على   ] في االتفاقية [ األطراف   ةساعدلمرشادا  إهذه العناصر مقصود منها أن تعطي        ر  األط
عن طريق جهـات مـن بينهـا        [ التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية    /نشطةاأل] لجميع[القانونية الوطنية الالزمة    

 وأصحاب المصلحة المحتملين    ، والقائمون بتنمية القطاع الخاص    ، والمؤسسات األكاديمية  ،اإلدارات والوكاالت الحكومية  
أخرى تتم مشاركتها فـي  فاعلة  جهات وأياستخراجية، والغابات أو تطبيق مشروعات بحثية، وصناعات   /على وضع و  

 المجتمعـات   درجت على شغلها بصفة تقليدية    األراضي والمياه التي    على  البحوث  أو  تطوير  ال ألعمالوال سيما   ] [نهايةال
رتبط بها من موارد    من تعزيز احترام معارفها التقليدية وما ي      األصلية والمحلية   األصلية والمحلية، مع تمكين المجتمعات      

  .] بيولوجية وجينية
 جميع الدول األطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع     قيام فيقية هذه خال أهداف عناصر مدونة السلوك األ يتمثل أحد [  - 4

 سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بالتعاون النشط فـي تعزيزهـا             ،ذات الصلة الدولية   وكذلك المنظمات    ،البيولوجي
ن بالتفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية وفي أعمال البحـث ذات الـصلة التـي            القائمييما بين   وتفهمها وتنفيذها ف  

 واسـتخدامه   لتنوع البيولـوجي  احفظ  لممارسات ذات الصلة ب   واالبتكارات وا  التقليديةتشارك فيها بشكل محدد المعارف      
  .]احترام تلك المعارف]  علىتشجيعلل []لكفالة[، المستدام

  3القسم  
  المبادئ األخالقية

 فيمـا يتعلـق     ،التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحليـة     /قية اآلتية تنطبق على األنشطة    خالإن المبادئ األ  [  - 5
أو التي تجـري  إجراؤها  البحوث المقترحأو / وأعمال التطوير، بما في ذلك  واستخدامه المستداملتنوع البيولوجي احفظ  ب

درجـت علـى شـغلها أو       وعلى األراضي والمياه التي     [مواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة      فعال على المواقع المقدسة وال    
  .]] المجتمعات األصلية والمحليةاستعمالها بصفة تقليدية

  الخيار ألف
بحقوق المجتمعات األصلية والمحلية فـي      ] االعتراف] [تيسير[إن المبادئ األخالقية الواردة أدناه مقصود منها          - 6

 واسـتخدامه  لتنوع البيولـوجي احفظ  بالمتعلق  [لحماية والتحويل إلى األجيال المستقبلية لتراثها الثقافي والفكري         التمتع وا 
  ، وأنه طبقا لهذه المبادئ فإن اآلخرين ينبغي أن يشاركوا مع المجتمعات األصلية أو المحلية؛]المستدام
  ءالخيار با

أن المجتمعـات   ومفـاده    ،ميبالمبدأ السا ] االعتراف] [تيسير[ منها   الواردة أدناه مقصود  ] األخالقية[إن المبادئ     - 6
حفـظ  بالمتعلـق   [األصلية والمحلية لها حق التمتع والحماية والتحويل إلى األجيال المستقبلية لتراثها الثقافي والفكـري               

ركوا مع المجتمعات األصـلية  ، وأنه طبقا لهذه المبادئ فإن اآلخرين ينبغي أن يشا       ] واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي ا
  .أو المحلية
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  الخيار جيم
] لهـا حـق  [أن المجتمعات األصلية والمحليـة   ومفاده   ،السامي المبدأ   تقترحإن المبادئ األخالقية الواردة أدناه        - 6
وع ذات الـصلة بـالتن    [تهـا   ، أن تنقـل ثقاف    ذلكفي   رغبت إذا   ،وأن ذلك ينطوي على المقدرة السائدة     3132متع بثقافتها الت

 األجيال القادمة، وأنه على هذا األساس يـشجع اآلخـرون علـى المـشاركة مـع                إلى] البيولوجي واستخدامه المستدام  
  المجتمعات األصلية والمحلية؛

  :التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحلية قائمة على أساس ما يلي/من المرغوب فيه جدا أن تكون األنشطة
  امةالمبادئ األخالقية الع  –ألف 

  احترام التسويات الموجودة
ات على الصعيد الـوطني الموجـودة   تفاقوأهمية التسويات المتفق عليها تبادليا أو اال   ] بسيادة[يعترف هذا المبدأ      - 7

  . نه البد من إيالء االحترام لتلك الترتيبات في جميع األوقاتأفي كثير من البلدان و
  الملكية الفكرية

 بـشأن الملكيـة الفكريـة ذات الـصلة          الدعاوى و ،والشواغل التي لدى المجتمعات   ينبغي للشواغل الفردية      - 8
ف بهـا   ينبغي االعترا   واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي احفظ  بواالبتكارات والممارسات المتعلقة    التقليدية  بالمعارف  

قبـل بـدء    حـسب الحالـة،     لية،  أو المجتمعات األصلية والمح   /ومعالجتها في التفاوض مع حائزي المعارف التقليدية و       
 حقـوق الملكيـة      ذلـك   الموجودة، بما فـي    حقوق لحائزي المعارف االحتفاظ بال    يسمحوينبغي أن   [التفاعالت،  /األنشطة

  .] الفكرية، باإلضافة إلى معارفهم التقليدية
  عدم التمييز

ر تمييزية، وأن تأخـذ فـي       التفاعالت ينبغي أن تكون غي    /إن األخالقيات والخطوط اإلرشادية لجميع األنشطة       - 9
 المتصلة بصفة خاصة بشؤون المساواة بين الجنسين والمجموعات المغبونة من حيث المنافع             ،يجابيةالحسبان األعمال اإل  

  .أو التمثيل
  ]اإلفصاح التام/الشفافية[

غرض أيـة   بطبيعة ومدى و  ] إلى أقصى حد ممكن   ] [بصورة كاملة [ينبغي إبالغ المجتمعات األصلية والمحلية        - 10
 المرتبطة  ا وممارساته اوابتكاراتهالتقليدية   اقد تتضمن استعمال معارفه   التي  [تفاعالت مقترحة يقوم بها اآلخرون      /أنشطة

 المواقـع المقدسـة وعلـى       ، على يحتمل أن تؤثر   أو   تحدث في، ، والتي   ] [ واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي احفظ  ب
حسب القـوانين   و [ ]. المجتمعات األصلية والمحلية   ا أو استعمالها بصفة تقليدية    درجت على شغله  األراضي والمياه التي    

هذه المعلومات بطريقة تأخذ في االعتبار وتتفاعـل تفـاعال نـشطا مـع مجموعـة المعـارف                  ينبغي تقديم   ] ،الوطنية
  .والممارسات الثقافية التي لدى المجتمعات األصلية والمحلية

  من جانب حائزي المعارف] بق عن علم الحر المسلالقبو[ ]الموافقة[
11 -  

  الخيار ألف
ثر تـؤ  يحتمـل أن أو فـي،   المستدام، التي تحدث  خدام والحفظ واالست  ،تفاعالت متعلقة بالتنوع البيولوجي   /إن أية أنشطة  

ة  المجتمعـات األصـلي    ]درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديـة       المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي      [ ،على

                                                   
 .27الحقوق المدنية والسياسية، المادة ب الخاصالعهد الدولي   31
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] موافقة[مع  ] بقدر اإلمكان وكلما كان ذلك مناسباً     ] [ فقط[ على مجموعات محددة، ينبغي القيام بها        ثرتؤوالمحلية، والتي   

  ] .وفقا لاللتزامات الوطنية والدولية الموجودة[ات األصلية والمحلية المعنية مجتمعتلك الل]  عن علمالمسبق القبول الحر[
  الخيار باء

  .ل المعارف التقليدية إال بموافقة من حائزي المعارفاستعماعدم ينبغي 
  الخيار جيم

 على موافقـة هـذه   ]في أراضي المجتمعات األصلية والمحلية ومياهها[التفاعالت التي تحدث /ينبغي أن تحصل األنشطة  
فة إلى أنـه ينبغـي لهـا    المجتمعات األصلية والمحلية بالنسبة إلى المواقع المقدسة والمواقع ذات األهمية الثقافية، باإلضا    

قرار واالعتراف باحتمال تردد المجتمعات األصلية والمحلية في تقديم المعلومات التي تسمح بتحديد المواقع المقدسـة                اإل
  .بشكل واضح

  االحترام
ر الشرعي عن ثقافة وتقاليد وتجارب المجتمعـات األصـلية          ييجب احترام المعارف التقليدية على كونها التعب        - 12

 التفاعالت مع المجتمعات األصلية والمحليـة       ههذالقائمون ب حترم  يمن المرغوب فيه أشد الرغبة أن       و . لية المعنية والمح
ـ يسالمة المجتمعات األصلية والمحلية ومبادئها األخالقية والروحية وثقافتها وتقاليدها وعالقاتهـا، وأن               فـرض   واتجنب

ويتعين إيالء أهمية خاصـة فـي أيـة          . الل الحوارات بين الثقافات   ة خ ي وإعطاء أحكام تقييم   ،مفاهيم ومعايير خارجية  
 األنواع والمعـارف    باإلضافة إلى تفاعالت يتم لما له عالقة باحترام التراث الثقافي ومواقع الطقوس والمقدسات،            /أنشطة

  .ذات الطابع السري والقدسي
  الملكية الجماعية والفردية] حماية[

ـ  وينبغـي أن  . جماعيـة  عات األصلية والمحلية ومعارفها بصورة فردية أو      يمكن امتالك موارد المجتم     - 13 سعى  ي
التفاعالت مع المجتمعات األصلية والفردية إلى فهم التوازن بين الحقوق وااللتزامـات الجماعيـة والفرديـة،               القائمون ب 

  .] ل جماعي أو بأي شكل آخروينبغي احترام حق المجتمعات األصلية والمحلية في حماية تراثها الثقافي والفكري بشك[
  التقاسم العادل و المنصف للمنافع

سـهاماتها فـي أيـة      إينبغي أن تحصل المجتمعات األصلية والمحلية على منـافع عادلـة ومنـصفة عـن                [  - 14
 ثريحتمل أن تـؤثر   أو  في،  جراؤها  إقترح  ي[ من معارف تقليدية      بالتنوع البيولوجي وما يرتبط به      تتعلق تفاعالت/أنشطة
 المجتمعـات األصـلية     درجت على شغلها أو استعمالها بـصفة تقليديـة         المواقع المقدسة واألراضي والمياه التي       ،على

وينبغي اعتبار تقاسم المنافع طريقة لتعزيز المجتمعات األصلية والمحلية وتعزيز أهـداف اتفاقيـة التنـوع                 . ]والمحلية
  .] وفيما بينهاالمعنية اتعمجموالالبيولوجي، وينبغي أن يكون ذلك منصفا بين كل 

  الحماية
ـ    معقولة   االتفاعالت التي تندرج ضمن والية االتفاقية جهود      /ينبغي أن تبذل األنشطة     - 15  اتلحماية وتعزيـز العالق

  .بين المجتمعات األصلية والمحلية المتضررة وبين البيئة وبالتالي تعزز أهداف االتفاقية
  "]ب ضرراًال تسب"شامال مفهوم [ النهج التحوطي [

وفي ديباجة  3233عالن ريو بشأن البيئة والتنمية    إ من   15على النهج التحوطي الوارد في المبدأ       مجددا  التأكيد  مع    - 16
ينبغي أن تشتمل عملية التنبؤ باألضرار البيولوجية والثقافية المحتملة وتقييمها علـى معـايير               ،اتفاقية التنوع البيولوجي  

  .]  والمحلية المعنية إشراكاً كامالن تشرك المجتمعات األصليةومؤشرات محلية، وينبغي لها أ

                                                   
منشورات األمم ( 1992حزيران / يونيو14-3تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،   32

  .، المرفق األول1، القرار القرارات التي اتخذها المؤتمر: ، المجلد األول) والتصويبE.93.I.8المتحدة، رقم المبيع 
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  اعتبارات محددة   –باء 
17 -  

  الخيار ألف
درجـت علـى شـغلها أو       التي  والمياه  األراضي  و[] والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة     [،االعتراف بالمواقع المقدسة  [

 لمنظمـة العمـل الدوليـة،       169لمعيار الدولي رقم    وفقا ل [34]33] [ المجتمعات األصلية والمحلية   استعمالها بصفة تقليدية  
  ] الثاني، األرضلجزءا
 ومواقعها ذات القيمـة  ،يعترف هذا المبدأ بالصلة غير القابلة للتحول بين المجتمعات األصلية والمحلية ومواقعها المقدسة  [

 مـن معـارف   بهـا  وما يـرتبط  ] بصفة تقليديةدرجت على شغلها أو استعمالهاواألراضي والمياه التي [الثقافية الكبيرة  
فـي  [األطـراف   ]  تـشجع  وينبغـي أن  [وتشجع   ].  أمور ال يمكن الفصل بينها     ها ومياه ها وأراضي هان ثقافات بأتقليدية و 
لمجتمعـات  لاالعتراف بحيازة األراضـي التقليديـة       [اللتزامات الدولية، على    وا] الداخلي[وفقا للقانون الوطني    ] االتفاقية
التي هي أمـر جـوهري   ] والمواقع المقدسة[لى األراضي والمياه التقليدية عل  حصوية والمحلية، بوصفها طريقا لل    األصل

والمياه ينبغـي عـدم   غير المزدحمة بالسكان   واألراضي   . الستبقاء المعارف التقليدية وما يرتبط بها من تنوع بيولوجي        
درجت على شغلها أو استعمالها بـصفة  ع أن تكون أراضي ومياه ولكن يمكن في الواق   [اعتبارها خالية أو غير مشغولة،      

  .] المحليةأو / المجتمعات األصلية وتقليدية
  الخيار باء
  ] المجتمعات األصلية والمحليةدرجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةباألراضي والمياه التي [االعتراف 

التفاعالت المدرجة ضمن واليـة االتفاقيـة التـي    / مصالحها باألنشطةتحديد المجتمعات األصلية والمحلية التي قد تتأثر   [
  .] المجتمعات األصلية والمحليةدرجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديةاألراضي والمياه التي ب تتطلب االعتراف

  االعتراف بالمواقع المقدسة والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة
 الحـصول علـى موافقـة المجتمعـات األصـلية والمحليـة للقيـام               التفـاعالت /طةمؤيدي أحـد األنـش    ينبغي على   

التفاعالت /و األنشطة ؤيدوينبغي أن يقبل م    . التفاعالت في المواقع المقدسة والمواقع ذات القيمة الثقافية الكبيرة        /باألنشطة
  .] المواقع المقدسة بشكل واضحباحتمال تردد المجتمعات األصلية والمحلية في تقديم المعلومات التي تسمح بتحديد

  لى الموارد التقليديةالحصول ع[
  الخيار ألف

وتنطبق ] ولكنها قد تشمل مصالح والتزامات فردية     [ما تكون مملوكة ملكية جماعية      ] كثيرا[إن الموارد التقليدية      - 18
ـ       موجودة في األراضي والمياه التي      [على موارد تقليدية      المجتمعـات   صفة تقليديـة  درجت على شغلها أو اسـتعمالها ب

 مواردها التقليديـة    )أنظمة(نظام  نفسها طبيعة ومدى    بالمجتمعات األصلية والمحلية    ينبغي أن تحدد    و . ]األصلية والمحلية 
 المـستدام   خدام في سـبيل االسـت     ا جوهري الى الموارد التقليدية أمر   يعتبر الحصول ع  و .  العرفية ]لقوانينها[لقانونها  وفقا  

  .لوجي وللبقاء الثقافيللتنوع البيو
  الخيار باء

 أن   وينبغي على البحـوث     .موافقة المجتمعات المعنية  إال ب لى الموارد التقليدية    عصول  حينبغي أال تتداخل البحوث مع ال     
  .]على ذلكلى الموارد عند اشتراط المجتمعات المعنية عصول حتحكم مسألة التحترم القواعد العرفية التي 

                                                   
 http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm. ، الجزء الثاني، األرض ILO 169انظر المعيار الدولي  33

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
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  الخيار جيم

   الموارد التقليديةعلىالحقوق 
أو /إن هذه الحقوق جماعية في طابعها ولكنها يمكن أن تشتمل على حقوق فردية وأن تنطبق على المـوارد الطبيعيـة و           

 المجتمعـات األصـلية     درجت على شغلها أو استعمالها بـصفة تقليديـة        التقليدية التي تتحقق في األراضي والمياه التي        
 الموارد المعنيـة وفقـا   علىنفسها طبيعة ومدى نظام حقوقها      بلمجتمعات األصلية والمحلية    وينبغي أن تحدد ا    . والمحلية

 الموارد التقليدية عامال حاسما في االستخدام المـستدام  على االعتراف بالحقوق    عتبروي . قوانينها العرفية /لقانونها العرفي 
  .للتنوع البيولوجي والبقاء الثقافي

  دة التوطين التعسفي التعسفي أو إعالترحيلعدم ا
بما في ذلـك البحـوث ذات        وأهداف االتفاقية مثل الحفظ،      ،التفاعالت المتصلة بالتنوع البيولوجي   /إن األنشطة [  - 19

درجت على شغلها أو استعمالها     ل المجتمعات األصلية والمحلية من األراضي والمياه التي         ترحيسبب  تينبغي أال   الصلة،  
ـ وحيثما توافق تلك المجتمعات على ال . وبدون موافقة منها  أو باإلكراه   رية  جبل، بطريق القوة ا   بصفة تقليدية  ل مـن  ترحي

ينبغـي تعويـضها عـن ذلـك        ، أي بموافقة منها،     درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      األراضي والمياه التي    
 أعـضاء   ترحيـل ت ينبغي أال تسبب     تفاعال/ومن المرغوب فيه جدا أن أية أنشطة      3435.مكانية العودة إعطاؤها تأكيدا ب  إو

 أو  خصوصا الشيوخ منهم والمعوقين واألطفال، من عائالتهم عن طريق القوة الجبريـة           و ،المجتمعات األصلية والمحلية  
  .]باالكراه
  (guardianship/custodianship)  التقليديةالحراسة/الوصاية

ـ     حراسة التقليدية ب  ال/وصاية ال تعترف  - 20[  اإليكولوجيـة وااللتزامـات     ين البـشر والـنظم    االتـصاالت الكاملـة ب
تقليـديين  كحراس دورها التقليدي صون والمسؤوليات الواقعة على عاتق المجتمعات األصلية والمحلية، في سبيل حفظ و       

ـ  ،وبسبب ذلك [  . العرفية ا الروحية وممارساته  ا ومعتقداته ا ثقافاته صون اإليكولوجية من خالل     لتلك النظم  ن التنـوع   إ ف
 فان المجتمعـات  ،ولذا .  ينبغي االعتراف به كأدوات رئيسية لحفظ التنوع البيولوجي، بما في ذلك التنوع اللغوي   ،فيالثقا

شراكا فعاال في إدارة األراضي والميـاه التـي   إاألصلية والمحلية ينبغي، متى كان األمر ذا صلة بالموضوع، أن تشرك     
 ويمكـن أن تنظـر   .] ا في ذلك المواقع المقدسة والمنـاطق المحميـة  ، بمدرجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية    

قع، بوصـفها   تالمجتمعات األصلية والمحلية أيضا إلى بعض األنواع أو النباتات أو الحيوانات باعتبارها مقدسة، وعليها               
ـ    ه وأن يؤخـذ فـي   حارسة على التنوع البيولوجي، مسؤوليات الحفاظ على رفاهها واستدامتها، وهذا أمر ينبغي احترام

  .]التفاعالت بما في ذلك البحوث/االعتبار في جميع األنشطة
  

                                                   
 ترحيل، ال يجوز مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة. 1، الفقرة 16المادة : 169ولية ل الد منظمة العمانظر   34[
ال يجوز أن يتم هذا  ، كتدبير استثنائيإذا اقتضى األمر ترحيل هذه الشعوب. 2. نية من األراضي التي تشغلها المعشعوبال

 ةالئمجراءات متنفيذ إال بعد إ ال تتم عمليات الترحيل تها،صول على موافق الحوعندما يتعذر. الترحيل إال بموافقتها الحرة والواعية
إمكانية تمثيلها بصورة  تتاح فيها للشعوب المعنية ، عند االقتضاء، تحقيقات عامة، بما في ذلكتنص عليها القوانين واللوائح الوطنية

. زوال األسباب التي قام عليها الترحيلها التقليدية بمجرد  أراضيإلىالعودة في حق بال ،كلما أمكنتتمتع هذه الشعوب، . 3. فعلية
في حال عدم وجود مثل هذا االتفاق، تمنح جراءات مناسبة إاتفاق أو من خالل غير ممكنة حسبما يقرر ب العودة  إذا كانت هذه. 4

من غلها تش األراضي التي كانت ، على األقلوضعها القانوني، جودتها وتعادل في يأراضهذه الشعوب في جميع الحاالت الممكنة 
أن تتلقى  المعنية وفي الحاالت التي تفضل فيها الشعوب. اتها الحالية وتنميتها المستقبليةاحتياجالئمة لمواجهة وتكون مقبل، 

هذه ب ذين يتم ترحيلهم األشخاص اليمنح. 5. عينيا، فإنها تعوض على هذا النحو مع إعطائها ضمانات مناسبة أو نقديا اتعويض
 ].17المادة  .الطريقة تعويضا كامال عن أية خسارة أو ضرر يلحقان بهم بسبب الترحيل



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 153 
 

  التعويضأو / واالسترداد
ة على المجتمعات األصلية والمحلية وثقافاتهـا       ضاريبذل كل جهد لتفادي أية تداعيات       ] يسلم هذا االعتبار بأن   [  - 21

 ومواردها  ، ومواقعها المقدسة وأنواعها المقدسة    ،]ليديةدرجت على شغلها أو استعمالها بصفة تق      واألراضي والمياه التي    [
امه المستدام، بما فـي     التفاعالت التي تؤثر عليها المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحفظه واستخد        /التقليدية من جميع األنشطة   

 إلى االسـترداد أو     يالء االعتبار إة، ينبغي   ضاروفي حالة حدوث أية تداعيات      ] [.] ،[ المتصلة بها ونتائجها     ذلك البحوث 
، بـين المجتمعـات األصـلية والمحليـة ومقتـرح هـذه              [].[التعويض المناسب، من خالل شروط متفق عليها تبادليا       

  .] التفاعالت/األنشطة
  إعادة التوطين

، في سبيل تسهيل اسـترداد المعـارف   ذل لتسهيل إعادة توطين المعلوماتإن جهود إعادة التوطين ينبغي أن تب   - 22
  .دية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالتقلي

  العالقات السلمية
، بين المجتمعات األصلية    [  المستدام خدامتفاعالت الحفظ أو االست   / تفاقم أية توترات تسببها أنشطة     ينبغي تجنب [  - 23

ثقافياً، لفـض  ينبغي وضع آليات مقبولة وطنياً ووعندما ال يكون هذا ممكناً،      [ .]والمحلية والحكومات المحلية أو الوطنية    
 مـع   ينبغي أيضا أن يتجنب أي فـرد يتفاعـل        و .] ، وفقا للتشريع الوطني    النزاعات والمظالم  تسويةالخالفات من أجل    

  .] بين المجتمعات األصلية والمحليةفيما  بما في ذلك الباحثين، المشاركة في النزاعات ،المجتمعات األصلية والمحلية
  ات األصليةمساندة المبادرات البحثية للمجتمع

التـي  ينبغي إتاحة الفرصة للمجتمعات األصلية والمحلية حتى تساهم بنشاط في البحوث التي تؤثر عليهـا أو                   - 24
تستعمل معارفها التقليدية المتصلة بأهداف االتفاقية، وتقرر بشأن المبادرات واألولويات المتعلقة بالبحوث الخاصة بهـا،               

  . خاصة بها وتعزيز بناء التعاون والقدرات والكفاءةثية مؤسسات بح بناء ذلكوتدير هذه البحوث، بما في
  4القسم  

  المنهجيات
  المفاوضات بحسن نية

إن جميع من يشاركون في مدونة السلوك هذه يهاب بهم أن يتفاعلوا وأن يلتزموا رسـميا بعمليـة التفـاوض                      - 25
  .بحسن نية

  الطابع الثانوي وصنع القرارات
26 -    

  الخيار ألف
 علـى   ثرتـؤ التفاعالت المتصلة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك البحوث التـي           / جميع القرارات المتعلقة باألنشطة    إن[[

 المجتمعـات   درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديـة       التي   واألنواع المقدسة واألراضي والمياه      ،المواقع المقدسة 
وافقة الحرة والمسبقة عن    مبما يتفق وال  [على أدنى مستوى ممكن     ] ،كلما أمكن ذلك  ،[األصلية والمحلية، ينبغي أن تجري      

، المجتمعـات األصـلية والمحليـة     الفعالة واالعتراف بمؤسـسات     ] الكاملة و [لكفالة تمكين المجتمعات والمشاركة     ] علم
  .] وأنظمة اإلدارةوإدارتها
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  الخيار باء

 على المستوى المناسب لـضمان      ،شطة المتصلة بأهداف االتفاقية   ة باألن التفاعالت الرسمية المتعلق  /األنشطةينبغي أن تتم    
 صـنع هياكـل  ن تعكس التفاعالت أ/األنشطةمع األخذ في الحسبان أنه ينبغي لهذه  ،فعالةالمشاركة والتمكين المجتمعات  

  .]القرار في المجتمعات األصلية والمحلية
  الشراكة والتعاون

ـ التفاعالت الساعية إلى عناصـر مـسودة مدونـة          /األنشطةع  جمي الشراكة والتعاون    ينبغي أن ترشد    - 27 سلوك ال
  .ع البيولوجي والمعارف التقليدية المستدام للتنوخدام وكفالة االستصونخالقية، في سبيل مساندة واأل

  اعتبارات المساواة بين الجنسين
ات األصلية والمحلية في حفـظ      نساء المجتمع الذي تلعبه   المنهجيات في الحسبان الدور الحيوي      ينبغي أن تأخذ      - 28

والفعالة من جانـب النـساء علـى         ، مع التأكيد على الحاجة إلى المشاركة الكاملة        واستخدامه المستدام  لتنوع البيولوجي ا
  .جميع المستويات في رسم السياسة وتنفيذ أنشطة حفظ التنوع البيولوجي، حسبما يكون األمر مناسبا

  ي التشاركالنهج/المشاركة الكاملة والفعالة
 هذا المبدأ باألهمية القصوى للمشاركة الفعالة والكاملة من جانب المجتمعات األصـلية والمحليـة فـي             يعترف  - 29

  .ا عليهتؤثروالتي يمكن أن صلة بالتنوع البيولوجي وبالحفظ، التفاعالت المت/األنشطة
  طابع السرية

ينبغـي عـدم اسـتعمال      و . مقتضى القوانين الوطنيـة   ، ب بع السرية في المعلومات والموارد     طا ينبغي احترام [  - 30
أو ] تجميعهـا [ عنها ألغراض غير التي تـم        اإلفصاحالمعلومات التي تعطيها المجتمعات األصلية والمحلية للباحثين أو         

حـسب   موافقـة جماعيـة،   أو  / تلك المعـارف و    حائزيموافقة  حالتها إلى طرف ثالث دون      إ، وال يمكن    الموافقة عليها 
 وينبغي أن يراعـي  . السريةأو  / طابع السرية على المعلومات المقدسة و      ينبغي تطبيق  ،وبصفة خاصة  . ]لحالمقتضى ا 

قـد ال  و مفـاهيم أجنبيـة   قد تكون" الملكية العامة" التي من قبيل المفاهيمأن  مع المجتمعات األصلية والمحلية من يتعامل 
  .عات األصلية والمحليةتدخل في نطاق البارامترات الثقافية لكثير من المجتم

  البحث المسؤول
 مصدر المعارف التقليدية، ليـست      التي هي  )الشعوب( والشعب   ،واآلخرينإن أخالقيات التفاعل بين الباحثين      [  - 31

ليها الفرد، ولكنهـا أيـضا مـسؤولية الحكومـات     إأو الجمعية المهنية التي ينتمي /هي فقط مسؤولية الفرد أو المنظمة و  
وينبغي احترام الحقـوق الثقافيـة وحقـوق    .  [أو األراضي /فاعالت والباحثين و  الت/لها والية على األنشطة   الوطنية التي   

 الثقـافي والمـواد   التعبيرووسائل  واألفكار  لمجتمعات األصلية والمحلية، فيما يتعلق بالمعارف       عضاء ا الملكية الفكرية أل  
 فان جميـع اآلخـرين ينبغـي أن     ،لى ذلك وعالوة ع [ .]  المستدام امخدة بالتنوع البيولوجي والحفظ واالست    علقالثقافية المت 

، لمجتمعات األصلية والمحلية، فيمـا يتعلـق بالمعـارف        عضاء ا الملكية الفكرية أل  ] حقوق[الثقافية و ] الحقوق] [يحترموا
  ]]. المستدامدامخة بالتنوع البيولوجي والحفظ واالستعلق الثقافي والمواد الثقافية المتتعبير ووسائل الواألفكار،

القانون الدولي، وال يمكن تأويلها على أنها بديل أو تفـسير اللتزامـات    بموجب   قانوناهذه الوثيقة غير ملزمة     [  - 32
  ].األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي أو غيرها من الصكوك الدولية

  :فقرات من أجل المزيد من مقارنتها بالمبادئ
  افاتاالحترام المتبادل بين الثق[
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أسـاس   على   ، العالقات المتصلة بالبحوث    ذلك  بما في  ،التفاعالت من الوجهة األخالقية   /يتعين أن تقوم األنشطة     - 33
عمليـات صـنع    احترام نظم معارف المجتمعات األصلية والمحلية التي تعد نظماً مكافئة وإن كانت مغايرة، واحتـرام                

واألراضـي والميـاه   [ المقدسة ا الروحية والمادية المتميزة مع مواقعها وعالقاتها واألطر الزمنية، واحترام تنوعه    القرار
يكـون  على مؤيـدي األنـشطة أن   دائما وينبغي  .  الثقافيةاتهوهوي] ،التي درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية      

وع ة بـالتن  علقالمت[ع المقدسة   المواق/ة واألماكن مقدس واألنواع ال  ،ةمقدس لألسرار والمعارف ال   ]واالحترام[ الحساسية   لديهم
ينبغي على مؤيدي األنشطة احترام الملكية الثقافيـة للمجتمعـات األصـلية والمحليـة              وعالوة على ذلك،     ]. البيولوجي

 ويتعين أن يعترف السلوك األخالقي بأنه مـن المـشروع أن             . المستدام خدامة بالتنوع البيولوجي والحفظ واالست    تعلقالم
مـا  لى المعـارف التقليديـة و     عصول  حتقييد ال ب] حاالت محددة [الحاالت  ] بعض[صلية والمحلية في    تقوم المجتمعات األ  

  .] ، باالستناد إلى أسس أخالقية وثقافيةتنوع البيولوجي والموارد الجينيةموارد اليرتبط بها من 
  المعاملة بالمثل

 أو تـشركها هـي   /اعالت التي تؤثر عليهـا و     التف/ألنشطةينبغي أن تستفيد المجتمعات األصلية والمحلية من ا       [  - 34
أو المـوارد والمعـارف   /و] ،درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليديـة واألراضي والمياه التي    [ المقدسة   اومواقعه
 شكل معقول ومناسـب   /م بطريقة ضرورة رد المعلومات المحصل عليها إليه     ] ،ومن بالغ األهمية  [ . هاتمتلك التي   التقليدية
وهذا من شأنه أن يعزز عملية التبادل بين الثقافات ويعزز إمكانية وصول كل منهـا إلـى معـارف      . حية الثقافية من النا 

  ]. التآزر والتكاملأوجه  ز تعزيمن أجلاألخرى 
  ت واألمم األصلية الممتدة النطاق العائالت والمجتمعا-   بالهياكل االجتماعية للمجتمعات األصلية والمحليةاالعتراف

. التفاعالت تأخذ مـسارها فـي سـياق اجتمـاعي         /لمجتمعات األصلية والمحلية، فإن جميع األنشطة     لالنسبة  ب  - 35
العملية الثقافيـة دور    هذه  هي األوعية الرئيسية لنشر الثقافة، والدور الذي يؤديه الشيوخ والشباب في            " الممتدة"فالعائالت  
، ينبغي احترام الهيكـل     ومن ثم  . من جيل إلى جيل   ] الممارساتالمعارف واالبتكارات و  [ ويعتمد على نقل     ،كبير للغاية 
 بما يتوافق   ا ومعارفه ا لثقافاته المجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك احترام حق نقله         ل الهياكل االجتماعية /االجتماعي
لية والمحلية، ال سـيما      أفراد المجتمعات األص   ترحيلتفاعالت في   / أنشطة تتسبب أي وينبغي أال    . ا وأعرافه امع تقاليده 

قبولهم الحـر   [] مموافقته[ون  بداإلكراه و بالقوة أو    ب  من عائالتهم وهياكلهم االجتماعية،    ،الشيوخ منهم والمعاقين واألطفال   
  ].والمسبق عن علم

  دف التنوع البيولوجي  هبلوغمؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو   -حاء 
  بتكارات والممارسات اال والتقليدية حالة المعارف: 2010لعام 

  ن مؤتمر األطراف،إ
 لالحتفـاظ  مفيـد حالة واتجاهات التنوع اللغوي وأعداد المتحدثين بلغات أصلية هو مؤشر واحد      أن   ب إذ يعترف 

 مؤشـرات   إلـى هناك حاجـة    بأن  ، و لة استخدامه مع غيره من المؤشرات     ها، وذلك في حا   عمالبالمعارف التقليدية واست  
  ،رف التقليدية وللتنوع البيولوجيدا بالنسبة للمجتمعات األصلية والمحلية وللمعا تحديكثرضافية تكون أإ

دمـاج  إ و 2010 هـدف عـام      بلـوغ  لرصد تنفيذ عملية     8/15 المقرر   ينص عليه طار الذي    اإل إلى ذ ينظر إو
  ،هداف في برامج العمل المواضيعيةاأل

أوسع نطاقا لحالة واتجاهـات المعـارف    بأهمية المؤشرات النوعية والكمية لتقديم صورة       يحيط علما   - 1
ستراتيجية وهدف التنـوع البيولـوجي لعـام        التقليدية وإلظهار حقائق المجتمعات األصلية والمحلية في إطار الخطة اال         

  ؛2010
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) ي(8لمـادة    ل المخـصص لمفتوح العضوية    باألعمال التي تمت تحت رعاية الفريق العامل ا        يرحب  - 2
 الفريـق   العمل اإلقليمية والدولية للخبراء التي نظمهاحلقات ال سيما، وفاقية التنوع البيولوجي بها في ات  صلةمتالواألحكام  

، لتحديد عدد محـدود مـن        التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي        العامل المعني بالمؤشرات  
تقيـيم التقـدم    من أجل    ،واالبتكارات والممارسات لتقليدية  احالة المعارف   عن   لمفيدة والعملية والقابلة للقياس   المؤشرات ا 

  ؛2010ستراتيجية لالتفاقية وهدف التنوع البيولوجي لعام المحرز نحو تحقيق الخطة اال
التقليديـة  ضافيين بشأن حالـة المعـارف       إاختيار ما ال يزيد عن مؤشرين اثنين        أنه ينبغي    ب يوصي  - 3

المتصلة بها  واألحكام  ) ى(8الفريق العامل المخصص للمادة     من جانب   ر  طا اإل دراجهما في إلواالبتكارات والممارسات   
  في اجتماعه السادس؛

ـ  ة السخي ة المالي مساندةسبانيا والسويد على ال   أحكومات النرويج و  يشكر بحرارة     - 4 ـ إ ة المقدم  هـذه   ىل
  ؛المبادرة

 الدوليـة للخبـراء بـشأن       ندوةبتقرير ال  بالمؤشرات المقترحة، الواردة في المرفق األول        يحيط علما   - 5
نمائية لأللفيـة، التـي نظمهـا المنتـدى      واألهداف اإل  ، واتفاقية التنوع البيولوجي   ،المؤشرات المتعلقة بالشعوب األصلية   

 2007 آذار/ مـارس  9 إلـى  5 مـن    ،فـي بنـاو بـالفلبين      الدولي للشعوب األصلية المعنـي بـالتنوع البيولـوجي        
)UNEP/CBD/WG-8J/5/8(؛  

 مع المجتمعات األصلية    شاور بالت ، أن تضع  إلى ذات الصلة  والحكومات والمنظمات    ،األطراف يدعو  - 6
حسب الطلب، مؤشرات وطنية عن حالة واتجاهات المعـارف التقليديـة واالبتكـارات             النشطة،  والمحلية، وبمشاركتها   

 بلـوغ تقييم التقدم المحرز نحو  حسب االقتضاء، وذلك ل،والممارسات، وأن تختبر هذه المؤشرات على المستوى الوطني      
 أن المرفـق    ويالحـظ ، وكذلك لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االسـتراتيجية،           2010 هدف التنوع البيولوجى لعام   

  هذه األعمال؛ عند النظر فيمفيدة  أعاله  قد يوفر معلومات 5لفقرة المذكور في ا
، بالتـشاور  تزود األمين التنفيـذي  أن   إلى لصلةذات ا  والحكومات والمنظمات    ، األطراف يدعو أيضا   - 7

، وحـسب الحالـة،     عـداد إمعلومات عن الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من        بمع المجتمعات األصلية والمحلية،     
لتقييم التقدم المحرز نحو    وذلك  اختبار مؤشرات وطنية عن حالة واتجاهات المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات،           

 ويـدعو أيـضا  ، وكذلك لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطـة االسـتراتيجية،   2010 هدف التنوع البيولوجي لعام    غبلو
  ؛ مع المجتمعات األصلية والمحليةتشاور، بالفي التقارير الوطنية الرابعة  عن ذلكاإلبالغ إلىاألطراف 

 وأن يحيل هذا التجميع والتحليل      ،ةمستلم ال  المعلومات توافرم  يقيع و  األمين التنفيذي أن يجم    إلى يطلب  - 8
ـ ال واألحكـام ) ي(8 للمادة المخصص االجتماع السادس للفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية    إلى ،  بهـا صلةمت
   ألعماله المقبلة؛أساسك

ل واألحكام المتصلة بها أن يواص    ) ي(8للمادة  المخصص   الفريق العامل المفتوح العضوية      إلىيطلب    - 9
 عن حالة واتجاهـات     لمفيدة والعملية والقابلة للقياس   العمل في اجتماعه السادس على تحديد عدد محدود من المؤشرات ا          

وهـدف  حرز نحو تحقيق الخطة االستراتيجية لالتفاقية  متقييم التقدم ال  ل وذلكالمعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات،     
  ؛2010التنوع البيولوجي لعام 

قـضايا  المعنـي ب  األمم المتحـدة الـدائم      تدى مع من  يستمر في التنسيق   أن    األمين التنفيذي  إلى يطلب  - 10
، بشأن العمل المتعلق بالمؤشرات المتـصلة بالـشعوب األصـلية     المشترك بين الوكاالتدعمق ال األصلية وفري الشعوب  

  .نمائية لأللفيةواتفاقية التنوع البيولوجي واألهداف اإل
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  ت منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصليةتوصيا    -طاء 

  إن مؤتمر األطراف،
المعنـي بقـضايا     األمم المتحدة الدائم     منتدىباستمرار التعاون الوثيق بين عمليات االتفاقية و      يرحب    - 1

حفـظ  وممارساتها المتعلقة ب  تكاراتها  ، في الشؤون المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية وبمعارفها واب        الشعوب األصلية 
  ؛واستخدامه المستداملتنوع البيولوجي ا

فـي عمـل   سهام منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية       إبيحيط علما مع التقدير       - 2
التابع التفاقيـة    االجتماع الدولي لفريق الخبراء المعني بالنظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع         تنظيمه، وال سيما    االتفاقية

 2007 كانون الثـاني  / يناير 19لى  إ 17عقد في نيويورك من     نسان للشعوب األصلية، المن   وبحقوق اإل التنوع البيولوجي   
)UNEP/CBD/WG8J/5/INF/10(           منتـدى ، والتقرير عن المعارف التقليدية للمجتمعات األصلية الذي أعدته أمانـة ال 

  ؛)UNEP/CBD/WG8J/5/INF/12(الدائم 
م للمجتمعات األصـلية والمحليـة فـي    مهلى الدور الإ األمين التنفيذي أن يسترعي االنتباه      إلىيطلب    - 3

األمـم  منتـدى   مع على نحو وثيقيتعاون  ، وأن السنة الدولية للتنوع البيولوجيا باعتباره2010 سنةاألنشطة المتصلة ب  
وزيـادة  نشطة مشتركة فيما يتعلق بتبادل المعلومات       ، الستكشاف فرص أل   لية األص لشعوبقضايا ا المعني ب المتحدة الدائم   

  .إرشاد من هيئة المكتب بالتوعية
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   فيها   نقل التكنولوجيا والتعاون9/14المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
  استراتيجية لتنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي

 التكنولوجيـا والتعـاون   قـل المعني بن المخصص ينالخبراء التقني عمل فريق   ب يحيط علما مع التقدير     - 1
 األمـم تعاون مؤتمر ، باإلضافة إلى    2007أيلول  / سبتمبر 12 إلى   10الذي اجتمع في جنيف، من      العلمي والتكنولوجي،   

، لتنظـيم اجتمـاع     ياأسـبان  من حكومة    ة المقدم ة المالي مساندة المتحدة للبيئة، وال   األمم والتنمية، وبرنامج    للتجارةالمتحدة  
  ؛فريق الخبراء

ـ ي لبرنامج العمل    لم التنفيذ الع  باستراتيجية يحيط علما   - 2  والتعـاون العلمـي     التكنولوجيـا نقـل   شأن  ب
بهذا المقرر، وذلك كأساس أولي ألنشطة ملموسة تقـوم بهـا    مرفق  على النحو ال  التي أعدها فريق الخبراء     والتكنولوجي  

  ؛األطراف والمنظمات الدولية
 على الحاجة إلى التنفيذ الفوري لبرنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا والتعـاون العلمـي                التأكيد عيدي  - 3

  والتكنولوجي؛
إلى األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بتجميع وتحليـل               يطلب  - 4

ون بشأن العلم والتكنولوجيـا واإلبتكـار، والتكنولوجيـات،         المعلومات والممارسات الجيدة عن عملية تبين أشكال التعا       
وعمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا واالتفاقات الحالية لنقل التكنولوجيا، وأن يجعل هذه المعلومات متاحـة مـن                 

  ؛خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية
  مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي

 بشأن )UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1(مذكرة األمين التنفيذي     بالدراسة المتضمنة في   مايحيط عل   - 5
،  (CTI)  تكنولوجيا المنـاخ   مبادرة األخذ في الحسبان   مع ،(BTI) " تكنولوجيا التنوع البيولوجي   مبادرة" عداد إ إمكانيات

األطراف التي لديها احتياجات محددة لبنـاء      ومراعاة أن مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي ستسهل التفاعل المعزز مع           
التكنولوجيا، والمنظمات الدولية أو األطراف، أو المنظمات األخرى ذات الصلة، التي يمكن أن تـساعد علـى                 /القدرات

  ؛بناء القدرات ونقل التكنولوجيا
  :ةإلى األمين التنفيذي القيام بما يلي، بالتعاون مع المنظمات الشريكة ذات الصليطلب   - 6
 (BTI)تحديد خيارات األنشطة التي يجب إدخالها في مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولـوجي المتوقعـة       )أ(

  باإلضافة إلى هيكل مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي وتشغيلها وإدارتها؛
ا التنوع  القيام، حسب الضرورة، باستكمال قائمة معايير اختيار المؤسسة المستضيفة لمبادرة تكنولوجي            )ب(

  البيولوجي، مع مراعاة إمكانية استضافة أمانة االتفاقية لهذه المبادرة؛
وأن يقدم الخيارات وقائمة المعايير إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص السـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة فـي                  

  اجتماعه الثالث للنظر فيها؛
ستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الثالـث        من الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص ال       يطلب  - 7

أن يستعرض الخيارات وقائمة المعايير المشار إليها أعاله بغية االنتهاء من إعدادها وتقديمها لنظر مؤتمر األطراف في                 
  اجتماعه العاشر؛
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   دور حقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا في سياق االتفاقيةبشأنالدراسة التقنية 
 دور حقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا في سـياق االتفاقيـة  بشأن  بالدراسة التقنية    حيط علما ي  - 8

)UNEP/CBD/COP/9/INF/7(؛  
 إلى األمين التنفيذي استكشاف خيارات المسار السريع للسماح بتمويل أسرع وحصول البلـدان           يطلب  - 9

 الملكية العامة، والتي ال ينطوي على نقلها وتطبيقهـا أي مـسائل             النامية على التكنولوجيات ذات الصلة التي تنتمي إلى       
  تتعلق بحقوق الملكية الفكرية؛

 فـي  والمنظمة العالمية للملكية الفكرية      والتنمية المتحدة للتجارة    األمم تعاون مؤتمر    مع التقدير  يالحظ  - 10
  ؛ أعاله8 المشار إليها في الفقرة إعداد الدراسة
المبـادرات الدوليـة ذات     و  المنظمات يدعو من االتفاقية،    5 و   3 و   2، الفقرات   16ة   بالماد إذ يذكّر و  - 11

مزيد من البحوث عـن دور      والمنظمات غير الحكومية، إلى إجراء       البحوث على جميع المستويات،      مؤسساتوالصلة،  
  :مثل ما يلي سياق االتفاقية، في نقل التكنولوجيا في الفكرية الملكيةحقوق 

ثر تعمقا ألساليب االبتكار المستندة إلى مصادر مفتوحة، وكذلك الخيارات اإلضافية األخرى            تحليل أك   )أ(
  لحقوق الملكية الفكرية؛

المزيد من الدراسات التطبيقية حول مدى استعمال معلومات بيانات براءات االختراع فـي البحـث                  )ب(
  والتطوير في قطاعات مختلفة؛

طاق ومدى تجميع براءات االختراع بشأن التكنولوجيات وما يرتبط بها          المزيد من التحليل التطبيقي لن      )ج(
من مواد بيولوجية أخرى التي تقدم مدخالت ضرورية لعمليات تطوير التكنولوجيا المرغوبة، وكيفية تعامل المستخدمين               

  المتوقعين للتكنولوجيا في البلدان النامية مع تجميع براءات االختراع؛
دولية ذات الصلة بمزيد من بحـث لالتجاهـات الـشاملة فـي تطبيـق المرونـات        قيام المنظمات ال    )د(

  ؛(TRIPs)المنصوص عليها في اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 
  نظم المعلومات

 نقـل  فـي آليـة رئيـسية   بوصفها  آلية غرفة تبادل المعلومات     تعزيز في بالتقدم المحرز    يحيط علما   - 12
 إلـى  ويطلب، بما في ذلك تقديم معلومات عن نظم سجالت براءات االختراع،  والعلميالتكنولوجي والتعاون  التكنولوجيا

األمين التنفيذي مواصلة العمل، بما في ذلك إعداد أدوات غير إلكترونية لنشر المعلومات، مثـل الكتيبـات واألقـراص                
  المدمجة؛
  التعاون

تكنولوجيا والتعاون بشأن العلم والتكنولوجيا واإلبتكار فيمـا    األطراف على االشتراك في نقل ال     يشجع    - 13
بين بلدان الجنوب، باإلضافة إلى استكشاف نماذج بديلة للتعاون الثالثي أو اإلقليمي أو متعدد األطراف، وذلـك كآليـات                

  تكميلية ألنشطة التعاون بين الشمال والجنوب؛
مع العمليات ذات الصلة فـي االتفاقيـات والمنظمـات          على أهمية إنشاء التعاون أو تعزيزه        إذ يشدد   - 14

 الدولية األخرى، بغية ضمان االتساق والمساندة المتبادلة، وتعظيم أوجه التآزر المحتملة، وتجنب اإلزوداجية في العمـل،     
  : إلى األمين التنفيذي أن يقوم بما يلييطلب

خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، بمـا فـي     تسهيل تبادل المعلومات الوطنية واإلقليمية والدولية من          )أ(
  ذلك، حسب الحالة، من خالل آليات التشغيل التفاعلية؛
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مواصلة تبادل المعلومات عن األنشطة مع هيئات الخبراء األخرى ذات الصلة، مثل فريق الخبـراء                 )ب(

اخ، وكذلك مـن خـالل أفرقـة االتـصال     المعني بنقل التكنولوجيا التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المن         
  المشتركة التفاقيات ريو الثالث واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

استكشاف الخيارات لحلقات عمل مشتركة مع االتفاقيات األخرى حول التكنولوجيات ذات االهتمـام               )ج(
  المشترك واألهمية المشتركة، على سبيل المثال؛

وخطة بالي االستراتيجية لمساندة التكنولوجيا وبنـاء       ) يونيب(ج األمم المتحدة للبيئة     التعاون مع برنام    )د(
  القدرات، بغية تحديد األنشطة التعاونية المحتملة وخيارات تحديد أوجه التآزر؛

  آليات التمويل
ـ                يقرر    - 15 ة أن تعكس استراتيجية تعبئة الموارد على نحو تام احتياجات األطـراف مـن البلـدان النامي

للحصول على التكنولوجيا ونقلها واحتياجاتها اإلبتكارية، وما يتصل بها من احتياجات بناء القدرات العلمية والمؤسسية،                
  من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية؛

األطراف والحكومات األخرى على الوفاء بالتزاماتها المتعلقـة بالتمويـل ونقـل التكنولوجيـا      حث  ي  - 16
، والتي أعيد التأكيد عليها في مؤتمر القمة العالمي، وذلك بتكثيف مساهمتها فـي نقـل           21لقرن  بمقتضي جدول أعمال ا   

 األطراف على تنفيذ التزاماتها بالكامل بمقتضي المـواد         ويحثالتكنولوجيا والتعاون بشأن العلم والتكنولوجيا واإلبتكار،       
   من االتفاقية؛19 إلى 16من 

  :ة القيام بما يلي من مرفق البيئة العالمييطلب  - 17
تقديم مساندة إلى األطراف من البلدان النامية في إعداد التقييمات الوطنية لالحتياجات من التكنولوجيا                )أ(

  من أجل تنفيذ االتفاقية؛
االستمرار في مساندة البرامج الوطنية الجارية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من خالل               )ب(

   التكنولوجيا واإلبتكار ونقلهما؛تحسين الحصول على
النظر في إمكانيات تقديم التمويل في إطار األنشطة التمكينية لتنظيم بناء القدرات، أينما تلزم، بـشأن                  )ج(

  :ما يلي، ضمن جملة أمور
  تكنولوجيات الحفظ واالستخدام المستدام؛  )1(
  .رأطر اإلدارة والتنظيم المتعلقة بنقل التكنولوجيا واإلبتكا  )2(

  المرفق
  بشأن استراتيجية للتنفيذ العملي لبرنامج العمل 

  نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي
  معلومات أساسيةأهداف و    - أوال

 19 إلى   16أعدت استراتيجية التنفيذ العملي لبرنامج العمل لمساعدة وتسهيل الجهود لمواصلة تنفيذ المواد من                - 1
وتستكشف االستراتيجية عددا من السبل والوسائل الطوعية التي تهدف إلى إنـشاء نهـج              .  بيولوجيمن اتفاقية التنوع ال   

متماسك ومستدام لنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي، وفقا ألحكام االتفاقية، وااللتزامات الدوليـة والمحليـة               
  .ذات الصلة

ذ العملي لبرنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمـي   للتنفياالستراتيجيةيحدد هذا اإلطار األنشطة      - 2
شـباط  /وقد اعتمد مؤتمر األطراف برنامج العمل في اجتماعه السابع الذي عقد في كوااللمبور في فبراير            . والتكنولوجي

 الصلة في االتفاقيـة،   فضال عن األحكام ذات19 إلى 16 من أجل تحديد أعمال هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ المواد           2004
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عن طريق تشجيع وتسهيل نقل التكنولوجيات من البلدان المتقدمة النمو إلى البلدان النامية وفيما بـين البلـدان الناميـة                    

 مـن االتفاقيـة،   1، الفقرة 16ووفقا للمادة . واألطراف األخرى وتشجيع وتسهيل سبل الحصول على هذه التكنولوجيات     
ـ الثالثـة لصلة في إطار االتفاقية هي التكنولوجيات التي تسهم في تحقيق أهداف االتفاقية       فإن التكنولوجيات ذات ا     ي، وه

 تلحـق ال و تـستخدم المـوارد الوراثيـة        التي أو   م واستخدامه المستدا  البيولوجي التنوع ذات الصلة بحفظ     تالتكنولوجيا
  . للبيئةة كبيرأضرارا

، وتخفيـف حـدة   السكاني التغيرات العالمية مثل النمو نتيجةيد   تحت ضغط هائل ومتزا    البيولوجيويقع التنوع     - 3
 مـوارد  إلـى ، وتغير المنـاخ، والحاجـة   يالبيئ واإلجهاد الصالحة للزراعة والمياه،   األرض مساحات   وانخفاضالفقر،  

 لتـصدي ا واسعة النطاق مـن أجـل   بصورة الحديثة، إلىمتجددة، ويتطلب ذلك توافر جميع التكنولوجيات، من التقليدية   
 ذلـك نقـل     فـي ، بمـا     قـائم  وتكنولوجي علميتعاون   بالفعل   وهناك .الثالثةللتحديات المرتبطة بتنفيذ أهداف االتفاقية      

 ةكفـاء  هذا التعـاون وتعزيـز       وضوح زيادة   إلىالحالية   ستراتيجيةاالوتهدف    .ضيق على نطاق    وخاصة ،التكنولوجيا
  .وجب االتفاقيةم بكنولوجيوالت العلميوفعالية نقل التكنولوجيا والتعاون 

  م وتعريف نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجيو مفه    تحديد- ثانيا
ن االعنـصر وهمـا    – الصالت الحيوية بين نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي       من الهام إدراك      - 4

، نـشاطا فعـاال إذا   اصة في سياق الهدف الثالث لالتفاقيةولن يكون نقل التكنولوجيا، وخ     . اللذان يتناولهما برنامج العمل   
 باإلضافة إلى   تشاركية   ال يتجزأ من عملية صنع قرار        جزءا اتجاه واحد، ولكن يجب أن يكون        في أو   كان غير مستمر  

، يدةالذي قد ينطوي على تطوير مشترك للتكنولوجيات الجد  ،  من التعاون العلمي والتكنولوجي الطويل المدى والمتكامل      
ذات آلية رئيسية للبناء الفعال للقدرات أو تعزيزها فـي البلـدان الناميـة والبلـدان     قد يوفر أيضا على أساس التبادلية،    و

  .االقتصاد االنتقالي
ختلف بالـضرورة  إن العملية الفعلية التي تؤدي إلى نقل التكنولوجيا، فضال عن آليات التعاون المطبقة، سوف ت        - 5

نوع التكنولوجيـا  ل وتختلف وفقا البلدان والثقافية التي تتفاوت بدرجة كبيرة فيما بين   االقتصادية –يةاعجتممع الظروف اال  
 بين خاليا مـصفوفات     تتحركوأن  ،  يدفعها الطلب و وتشاركيهمرنة   هذه العملية    من المطلوب أن تكون    ولذلكالمنقولة،  

  . التعاونية المحتملةواآلليات التكنولوجيات أنواع
 وتشير  ."الرخوة"و "الجامدة" االتفاقية كل من التكنولوجيات      إطار في كما يفهم عادة     يا التكنولوج مفهومن  يتضم  - 6

 ت فئـة التكنولوجيـا    أن حين   فينقل،   تُ التي األخرى المعدات المادية    أو الفعلية اآلالت إلى ت الجامدة عبارة التكنولوجيا 
 إطـار  فـي " الرخوة" مثل هذه التكنولوجيات     غالبا ما تنقل  و . ة الفنية  الخبر التكنولوجية أو  المعلومات   إلى تشير الرخوة
، بما في ذلك من خالل البحوث المشتركة واإلبتكارات التي تنقـل األفكـار مـن     طويل المدى وتكنولوجي علميتعاون  

  .مرحلة االختراع إلى مرحلة المنتجات والعمليات والخدمات الجديدة
 أن، حيث ها واستخدام هايل نقل ه تس يوينبغ الحلول المحلية للمسائل المحلية    تحديد   ينبغيبرنامج العمل،   ل ووفقا  - 7

 نطاقا على الرغم مـن  األوسع محليا ولكنها تظل غير معروفة لمجتمع المستخدمين تطور ابتكارا غالبا ما األكثرالحلول  
  . بصورة سهلة نسبياًإمكانية نقلها

اسـتقبال   علـى    أو التكنولوجيا   توفير تركز على تعزيز     كانت إذاا لما    وفق اإلستراتيجية األنشطةيز  ي تم ويمكن  - 8
التكنولوجيـات  التي تقوم بصفة رئيسية بتوفير أو تلقـي          البلدان   يوجد كثير من   حين   وفى . التكنولوجيات وتكييف ونشر 

 بعـض  فـي  واحد آن في البلدان الفردية قد توفر التكنولوجيات وتحصل عليها من الخارج        أن أساسا، فال بد من مراعاة    
 ة النمو والبلـدان الناميـة  م البلدان المتقدمن كل   فيالبيئات الممكنة ضرورية    أن  إلى   برنامج العمل    ويشير .حيانألا

ـ وبالتـالي  . البيولـوجي  اتفاقية التنوع ألغراض ةبصورة مستدامو بنجاحكأداة لتشجيع وتسهيل نقل التكنولوجيات      ن إ ف
  . التكنولوجياتعند طرفي توريد وتلقي هاذاتخا تدابير يجب ي تغطأدناه المحددةاإلستراتيجية العناصر 
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 والتكنولـوجي  العلمي والتعاون   التكنولوجيانقل  ب المتعلق العمل   برنامج ذ تنفي ةإستراتيجي وأظهرت عملية إعداد    - 9

ـ    ح الفرص   من  االستفادة هي حقيقة نقل التكنولوجيا     أن غير   .منظمو تطبيق نهج سليم     الحاجة إلى   يسبما تظهر، مما يعن
 حددت فيهـا    التي الحاالت   في  الصلة اتذ للتكنولوجيات   الفورير النقل   ؤخ ي أن ال يجب    اإلستراتيجيةتنفيذ  ضمناً أن   
نقـل  ال تمنـع     الـسياسات    يئـة  وب والقانونيـة  واإلدارية البيئة المؤسسية    وكانتلتكنولوجيا  نقل ا االحتياجات ل الفرص و 

  .يفهايالتكنولوجيا بنجاح وتك
  ة عند طرف التلقيينيمكتالبيئة ال    - ثالثا

 من خالل   لتكنولوجيامن ا  األولوية اتذتقييم االحتياجات    التكنولوجيات المتاحة،    على أساس معرفة مجموعة     - 10
، ويمكن القيام بذلك بالتعاون     أو اإلقليمي  الوطنيالمحلي أو   ى   على المستو  متعددين لحة المص صحابأل تشاركيهعمليات  

  . الدوليةأو اإلقليميةالمنظمات مع 
متـسقة  والتـي تكـون      التكنولوجيـا  ذات الصلة بنقل التكنولوجيا وتطبيق       السياسات واللوائح  وتنفيذ   تصميم  - 11
  . وواضحة لجميع الفاعلين المعنيينالتكنولوجيا نقل إلى مؤديةو

 أمـور  ضمن ، ضمانطريق عن ا نقل التكنولوجيإلى ييؤد  ونظام حكم وإداري مؤسسي إطار وتنفيذ   تصميم  - 12
 التنـسيق من خالل     المحتملين وذلك   التكنولوجيا ومقدمي مستخدمي مرهقا على    ئا عب اإلدارية تضع العمليات     أال ،أخرى
  . الفعالالداخلي

 نقاط االتصال الوطنيـة  مع كثبتعاون عن ال ب، تعملأن يمكن التي تعيين المؤسسات القائمة المالئمة   في النظر  - 13
 بحيث   مركزية بشأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها      تشاوركنقطة  غرفة تبادل المعلومات التابعة لها،      آلية  قية و لالتفا

 االتصال  نقاط الوظيفة، حسبما هو مالئم،      بهذه أن تقوم    ويمكن .إليهالرجوع  ا اآلخرين نييوالدول نيي الوطن نيمكن للفاعلي 
  . غرفة تبادل المعلوماتآلليةالوطنية 

 إلـى  ونقلهـا    التكنولوجيـا  على توفير الحـصول علـى        األجانب لتشجيع الفاعلين    حوافز استخدام   في لنظرا  - 14
  .المؤسسات العامة والخاصة المحلية

 العامـة الفعالـة   للمعلومـات  آليات إنشاء ذلك عن طريق     في، بما    تطبيق نهج تشاركي   إلى مؤديةبيئة   توليد  - 15
   .والمشاركة العامة

  عند طرف التوريدة ينيمكتئة الالبي    - رابعا
 معلومـات عـن التكـاليف    لكذ في، بما معلومات عن التكنولوجيات المتاحة، من خالل قنوات عديدة،   توفير  - 16

، وخـصوصا  الـخ ....  واالستدامة؛ وقدراتموظفين وهياكل أساسية والمنافع والقيود المتوقعة، وما يلزم من       واألخطار
  ).أدناه خامسال القسم أيضاانظر  (ألجلتلك المتاحة على أساس قصير ا

  .مدى قابلية التكنولوجيات المتوقع نقلها للتكيف عن تقييم مسبق إجراء  - 17
  . بناء الثقة– ألحكامها واالمتثالوفهم هذه اللوائح  للتكنولوجيات المتلقية البلدان في  باللوائح ذات الصلةالعلم  - 18
 لـضمان  لى أساسهاوالعمل ع لتكنولوجياالطرف المتلقي ل  لدى   ء القدرات بناتتعلق ب احتياجات  أية   ب االعتراف  - 19

  .استدامة التكنولوجيا المنقولة
 نقاط االتصال الوطنيـة  مع كثبتعاون عن ال ب، تعملأن يمكن التي تعيين المؤسسات القائمة المالئمة   في النظر  - 20

 بحيث   مركزية بشأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها      اورتشكنقطة  غرفة تبادل المعلومات التابعة لها،      وآلية  لالتفاقية  
، والتي يمكن أن ترصد وتتابع األنـشطة المبينـة فـي هـذه              إليهالرجوع  ا اآلخرين نييوالدول نيي الوطن نيمكن للفاعلي 
  .علومات غرفة تبادل المآللية االتصال الوطنية نقاط الوظيفة، حسبما هو مالئم، بهذه أن تقوم ويمكن  .االستراتيجية
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 الصغيرة والمتوسطة لمؤسساتل، وخاصة مال ال رأسأسواق إلى الوصول عززت التي البرامج   تعزيز أو   وضع  - 21
بـدء   مـال    رأس توفر التي مرافق تقديم القروض صغيرة الحجم       إنشاء طريق عن    للتكنولوجيا، مثال  المتلقية البلدان   في

  .األداءمانات  ضأو/وم الرهن ي تقدأو المشاريعتجميع  وأ التشغيل
 تقـدم  التـي  واآلليـات  استخدام التدابير فيالنظر مع مراعاة الدور المهم للقطاع الخاص في نقل التكنولوجيا،      - 22
  :، على سبيل المثالالدولي للقطاع الخاص لتعزيز نقل التكنولوجيا ذات الصلة، وفقاً للقانون زحواف

ـ  اتاالعفـاء ن الضرائب المحلية بـشأن      ي قوان في الموجودة األحكام تعديل أو   خداماست  )أ(  أو يةبيضرال
 تعمل على نقـل التكنولوجيـات       كي القطاع الخاص    لشركات حوافز مالئمة    قديمت بغية   نشطة خيرية أألغراض   تأجيلها

  ؛  بناء القدراتأنشطةذات الصلة وما يتصل بها من 
ـ     ية الـضريب  اتعفاءاالمع   المتعلقة باألهلية  اإلرشادية الخطوط   تعديل  )ب( أو  ثوالموجهـة نحـو البح

المـوارد الجينيـة لتنفيـذ    في مجال البحوث التي تستخدم  القطاع الخاص العاملين في للفاعلين توليد حوافز  بغية تأجيلها
 التكنولوجيـات  عن على النتائج والمنافع الناشئة األولويةتشجيع ودفع عجلة الحصول من باب       الخاصة ب  المالئمة اآلليات

  ؛االتفاقية من 19 من المادة 2فقرة ث وفقا للو البحتلكناتجة عن البيولوجية ال
 ضـد   تـأمين  تعمل بمثابة     ضمانات على القروض   أو إعانات لى تحصل ع  يردصتلاات  إئتمان تطبيق  )ج(

  .ل التكنولوجيا لغرض االتفاقيةق نعلى يعملوا كي القطاع الخاص لفاعليعامالت الدولية بغية توفير حوافز ممخاطر ال
 بغية تـوفير    رهايتطووث  ولبحل مؤسسات العامة ال تحكم تمويل    التي خطوط اإلرشادية المبادئ وال  استعراض  - 23

 التوجيهـات   ي وبصفة خاصة، قد تؤد    .التكنولوجيا ذات الصلة بشأن نقل   االتفاقية   وتوجيهات   أحكام إلتباعحوافز مالئمة   
 الناشـئة عـن التكنولوجيـات       والمنافع للنتائج   األولويةاب   ودفع عجلة الحصول من ب     لتشجيع المالئمة   اآلليات تنفيذ   إلى

  .من االتفاقية) 2 (19ث، وفقا للمادة و البحهالبيولوجية الناتجة عن هذ
  .)أدناه سابعال القسم أيضا انظر (توفير التمويلحث المؤسسات ذات الصلة على   - 24

   التسهيلآليات    -خامسا
 التـي  صغيرة النطـاق  التكنولوجيات ذلك في، بما لتكنولوجيات ذات الصلةالمعلومات المتعلقة با   ونشر   توليد  - 25

  :أخرى أمورطورت محليا عن طريق، ضمن 
  ذات الصلة؛ قواعد البيانات ز أو تعزيإنشاء  )أ(
بوابة مركزية لنقل التكنولوجيا والتعاون     بوصفها   لالتفاقية ابعة الت  غرفة تبادل المعلومات   آليةتعزيز    )ب(

لية غرفة تبادل   آ ب وصل قواعد البيانات ذات الصلة     من برنامج العمل، عن طريق       2 للعنصر، وفقا   كنولوجيوالت العلمي
 غرفة تبادل المعلومـات بـصورة أكبـر      آلية استخدام حسبما ما هو مالئم، وعن طريق        التبادلي، التشغيلو المعلومات

  ؛كمنهاج لالتصال
 عـن   فـضال  مثل المـواد المطبوعـة       شر المعلومات  غير القائمة على الويب لن     األدوات استخدام  )ج(

  ؛ المدمجةاألقراص
  .معارض للتكنولوجيا وحلقات عمل تنظيم  )د(

 المجـاالت المختلفـة مثـل    فـي مالئمة الخبرة ال ذات  الحجـم متوسطةالمؤسسات والشبكات  أعمال  تشجيع  - 26
 أمـور  الشراكات عن طريـق، ضـمن    إنشاء في تساعد   أن يمكن   المجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي     

 وتـسهيل  ،مـصاغة بوضـوح   تكـون    طلبات لنقل التكنولوجيـا      إلى للبلدان   األولوية االحتياجات ذات    تحويل :أخرى
  . التمويلمرافق إلى وتسهيل الوصول ،المفاوضات القائمة على الحقائق المتعلقة باتفاقات النقل
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درات ذات الصلة وبمساعدة فريق الخبـراء المعنـي بنقـل التكنولوجيـا،     ، بالتعاون مع المنظمات والمبا   القيام  - 27

، بما في الموجودة في اتفاقات أخرى نقل التكنولوجيـا  شروط/ أحكامأواتفاقات نقل التكنولوجيا القائمة بتجميع وتحليل  
ل على الموارد الجينية ومـا يـرتبط     مثل االتفاقات التعاقدية المتعلقة بالحصو     ذلك االتقاقات التجارية اإلقليمية أو الثنائية،     

وقد يشتمل هذا التجميع والتحليل أيـضا  . بها من معارف تقليدية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها     
توجيهـات  الشروط القياسية لنقل التكنولوجيا والتي يمكن استخدامها لوضع         /األحكام/على النماذج الموجودة في االتفاقات    

  .شروط نقل التكنولوجيا/أحكام/أفضل الممارسات بشأن تطبيق اتفاقات/ الجيدةت قد تعمل بمثابة مرجع للممارساةدولي
تتضمن الوكاالت الحكوميـة، والمؤسـسات العامـة والخاصـة           أو شبكات /و كات تعاونية ارشتشجيع إعداد     - 28

ية والمحلية وأصحاب المـصلحة الـوطنيين       للبحوث، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات األصل       
 فيما بين بلدان الجنوب والنماذج البديلة للتعاون الثالثي أو اإلقليمي أو المتعدد األطراف،            والمحليين، بما في ذلك التعاون      

  :من خالل عدة وسائل منها
 من خالل إنـشاء      فيما بين مؤسسات البحوث في البلدان النامية، مثال        حادات للبحوث تامساندة إنشاء     )أ(

  وعمل شراكات لبراءات االختراع أو وكالء تسويق الملكية الفكرية؛
بين الجامعات ومؤسسات البحوث األخرى في البلدان المتقدمـة         العلمي والتكنولوجي   تعزيز التعاون     )ب(

رجة الـدكتوراه باإلضـافة     ة، بما في ذلك إنشاء برامج للتبادل األكاديمي والسيما على المستوى العالي والتالي لد             والنامي
إلى برامج أخرى من شأنها أن تعزز سهولة تنقل الباحثين ووضع برامج للحصول على درجة الدكتوراه فـي البلـدان                    

، علـى   ترتيبات توأمـة  من خالل إنشاء وتمويل     النامية، والوصول إلى البنية األساسية للبحوث واإلبتكارات وإنشائها،         
  ؛سبيل المثال
اعل بين الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب األخرى فضال عن مؤسـسات البحـوث             تشجيع التف   )ج(

تحالفات أو مشاريع مـشتركة أو شـراكات بـين    والتطوير من ناحية والقطاع الخاص من الناحية األخرى، من خالل      
  ؛القطاعين العام والخاص

البلدان المتقدمة النمو والبلدان    مساندة وجود تعاون تكنولوجي طويل األجل بين الشركات الخاصة في             )د(
النامية بما في ذلك التمويل المشترك للمؤسسات المحلية التي ال تمتلك إال قليال من فرص الحصول أو ال تمتلك فـرص                     

  ؛برامج المواءمةلالستثمار طويل األجل، من خالل، مثال، إنشاء وتعزيز ما يسمى 
 الموجودة في االتفاقيات والمنظمات الدولية األخـرى بغيـة          لصلةالتعاون مع العمليات ذات ا    إنشاء أو تعزيز      - 29

  : وتجنب ازدواج األعمال، إلى أقصى حد ممكنأوجه التآزرضمان االتساق والمساندة التبادلية وزيادة 
 الخاصة بتبادل المعلومات الوطنية واإلقليمية والدولية بآليـة غرفـة           وصل النظم القائمة ذات الصلة      )أ(
  ومات، بما في ذلك مثال، وحسبما هو مالئم، من خالل آليات تعمل تبادليا؛تبادل المعل

 بشأن األنشطة مع الهيئات المعنية باألمر من الخبراء مثل فريق الخبـراء             تبادل المعلومات مواصلة    )ب(
رقـة االتـصال   المعني بنقل التكنولوجيا في ظل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وكذلك مـن خـالل أف         

  المشتركة التابعة التفاقيات ريو الثالث واالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي؛
 مع االتفاقيـات األخـرى عـن التكنولوجيـات ذات      حلقات عمل مشتركة استكشاف خيارات لتنظيم    )ج(

  األهمية والصلة المشتركة؛
لمـساندة  خطة بالي اإلستراتيجية    ة ونطاق   التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة الستكشاف طبيع         )د(
  . بغية تحديد األنشطة التعاونية المشتركة وخيارات تحقيق التضافر الممكنة وبناء القدراتاالتكنولوجي
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  دور األبطال وإمكانية إنشاء مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي    - سادسا
 أن تلعب دورا هاما في تشجيع ومساندة التنفيذ         لتكنولوجياكأبطال لنقل ا  يمكن لألطراف والمنظمات التي تعمل        - 30

 وبرنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي، ال سيما إذا وضـعت              19 إلى   16الفعال للمواد   
لدا مـن البلـدان    ب23 من قبل   1995 وعلى سبيل المثال، فإن مبادرة تكنولوجيا المناخ التي أنشئت عام             .آليات تنافسية 

الوكالة الدولة للطاقة واللجنة األوروبيـة لمـساندة تحقيـق          /األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي       
األهداف المتعلقة بالتكنولوجيا في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، تشير إلى الدور المفيـد لمثـل هـذه                    

مبادرة مماثلـة  ’ويمكن أن يكون إنشاء   . ابطال في التنفيذ الفعال لألحكام المتعلقة بنقل التكنولوجي       الشبكة المكونة من األ   
وتظل عـدة    .  مفيدا ومحبذا إذا كانت المبادرة تسهم بفعالية في تنفيذ اإلستراتيجية الحالية           ‘لتكنولوجيا التنوع البيولوجي  

ات من التمويل والمجموعة المحتملة من األنشطة وأسـئلة األخـرى   أسئلة بدون إجابات، بما في ذلك أسئلة عن االحتياج  
  3536.حسبما حددت في التقرير الذي أعده األمين التنفيذي كي ينظر فيه االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

 ألفضل مساهمة مقدمة من المشاريع أو األفـراد أو المنظمـات غيـر              جائزة للتنوع البيولوجي  ويمكن تقديم     - 31
، بمـا فـي ذلـك أفـضل     2010الخ لتحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام ) ...بما في ذلك الحكومات المحلية  (مية  الحكو

وتسلط الجائزة الدولية الضوء علـى الممارسـات         . الممارسات المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي      
  ).مع إدخال تعديالت عليها حسبما هو مالئم(فيذها في المستقبل السليمة الجيدة ذات الصلة والتي يمكن لآلخرين إعادة تن
  آليات التمويل    - سابعا

بعد عقد من االعتراف المتواصل بالحاجة المستمرة للنقل الفعال للتكنولوجيـات ذات الـصلة بحفـظ التنـوع                 - 32
را كبيرة بالبيئة، بما في ذلك التكنولوجيا       البيولوجي واستخدامه المستدام أو استخدام الموارد الجينية والتي ال تلحق أضرا          

البيولوجية والتكنولوجيات التقليدية، فإن فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بنقل التكنولوجيـا والتعـاون العلمـي                
  :والتكنولوجي يتعجب من مالحظة ما يلي

  ا على تنفيذ أهداف االتفاقية؛لم تشتمل أغراض العديد من األنشطة واآلليات الموجودة لنقل التكنولوجي  )أ(
هناك نقص في التضافر بين آليات التمويل القائمة التي تكرس أعمالها لنقل التكنولوجيا من أجل تنفيذ                  )ب(

  االتفاقية؛
  .لم تُعالج االحتياجات القائمة لفترة طويلة في العديد من البلدان فيما يتعلق بتنفيذ أهداف االتفاقية  )ج(

مثل مرفق البيئة العالمية ومنظمات  متنوعة من آليات تمويل مستدامة       مجموعةلى الحاجة إلى    ومع التشديد ع    - 33
  :التمويل الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات الخيرية الخاصة وغيرها، هناك حاجة إلى ما يلي

م معـارض    بشأن جمع التبرعات، مثال عن طريق تعبئة األنشطة الخيرية واستخدا          التفكير اإلبداعي   )أ(
  التكنولوجيا لتعبئة أموال بدء التشغيل؛

 مع اتفاقيات ريو واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على جميـع           تجميع االحتياجات من التمويل     )ب(
  المستويات؛
   في برامج بناء القدرات والتدريب القائمة؛إدماج وحدات نقل التكنولوجيا  )ج(
  . واالحتياجات الالحقة من التمويل داخل برامج التمويل القائمةيولوجيإثارة جدول أعمال التنوع الب  )د(

 للقطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى وجـود وعـي بالتمويـل            مصادر التمويل المحتملة  عن  المعلومات  توليد    - 34
  .المتاح

                                                   
35   UNEP/CBD/COP/9/18/Add.1.  
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  :يجب توفير التمويل لجملة أمور منها  - 35

  ؛تدريب العاملين في مجال نقل التكنولوجيا  )أ(
  عامالت؛م عن التكنولوجيات المتاحة فضال عن صكوك القواعد البياناتوتحديث إنشاء   )ب(
  .إنشاء مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي المقترحة  )ج(
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  ةتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيلمتابعة    9/15المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

  ، 7/9 همقررب ريذكّ إذ
 دون الوطنية والوطنية واإلقليمية الجارية والمزمعة بشأن التنـوع البيولـوجي             بتعدد التقييمات  وإذ يحيط علما  

  ، ومنهجياته ونتائجهةاإلطار المفاهيمي لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيوخدمات النظم اإليكولوجية التي تستند إلى 
ته ونتائجه علـى المـستويات     ومنهجيا ةتشجيع تطبيق إطار تقييم األلفية للنظم اإليكولوجي      على أهمية    يشددإذ  و

 ، حسبما يكون األمر مناسبا، من خالل وسائل منها الجهود اإلضافية المتعلقة باالتصال والترويج،             الوطنية ودون الوطنية  
   لبناء القدرات في هذا الصدد،عاجلةأنه توجد حاجة على و

  ية لتغير المناخ، الحاجة إلى الحفاظ على نظم إيكولوجية صحية لتجنب اآلثار السلبوإذ يدرك
 بقاعدة المعلومات الالزمة لإلدارة التكيفيـة       ات القرار يعنإجراء تقييم دوري إلمداد صا    إلى  حاجة  ال يالحظإذ  و

 هاخـدمات و ة التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجيضياعالمتعلقة بل اعموتشجيع اإلرادة السياسية الالزمة للقيام باأل  
  سان، اإلنلى رفاهوآثار ذلك ع
حيثما يكون األمـر    ،  ساندأن تشجع وت  إلى   المعنية والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يدعو  - 1

 الوطنية واإلقليمية ودون العالمية المتكاملة، بما فـي ذلـك،           ةمن خالل آليات مختلفة، تقييمات النظم اإليكولوجي      مناسبا،  
بتقييمات التنوع البيولوجي ذات      المتعلقة خبراتاألطر وال  تند إلى تسحيثما كان ذلك مناسبا، سيناريوهات االستجابة التي        

  ؛ةتقييم األلفية للنظم اإليكولوجي مثل ،الصلة
 وأصحاب المصلحة والمجتمعات األصلية     ،المعنية والمنظمات   ، والحكومات األخرى  ، األطراف يدعو  - 2
لية أو الوطنية أو دون العالميـة المتكاملـة، حيثمـا    ما يلي عند تصميم التقييمات المح مراعاة   فيإلى أن تنظر    والمحلية  

  : مناسباًاألمريكون 
 المحليون والوطنيون، والمجتمعات األصـلية      ات القرار يعنإشراك أصحاب المصلحة، بمن فيهم صا       )أ(

  والمحلية في التقييم؛
 بما في ذلـك الخـدمات   ،ةتقييم األلفية للنظم اإليكولوجي  والنتائج الخاصة ب  اإلطار المفاهيمي   المبادئ و   )ب(

  األهداف اإلنمائية لأللفية؛تحقيق التي توفرها النظم اإليكولوجية، وذلك كمساهمة في 
  حالة البيئة البحرية ونتائجه؛ل للتقييم العالمي اإلطار المفاهيمي  )ج(
ذلك تلـك   المجتمعات األصلية والمحلية، بما في قدمتها دراسات الحالة الموثقة التي     إدراج أهميةمدى    )د(

 التقليديـة غيـر الـسوقية للتنميـة المـستدامة للـنظم       المنافعالدراسات التي تسلط الضوء على القيم االقتصادية وأيضاً  
  ؛ةاإليكولوجي
 لتنمية القدرات بين المشاركين وأصحاب      ةلتقييمات، مثل تقييم األلفية للنظم اإليكولوجي     لالقيمة المعينة     )ه(
  المصلحة؛
ـ     فائدة توفير،     )و(  الماضـية   العامـة ثوحيثما يكون ذلك ممكناً، الوصول الحر والمفتوح لكل نتائج البح

التنوع البيولوجي، وذلك وفقاً للتـشريعات الوطنيـة   المتعلقة بوالحالية والمستقبلية، والتقييمات والخرائط وقواعد البيانات      
  والدولية؛ 
ـ معلومات  البيانات و الع وإدماج    لجم متماسكةية  قياسمواصلة إعداد نماذج     مساندة أهميةمدى    )ز(  ةالمتعلق

  ؛  في المستقبللتقييمات والتحليالتلالتنوع البيولوجي ب



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 168 

  
  :المعنية إلى أن والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافيدعو  - 3
ـ  معلومـات  البيانـات و التاحة وسائل إ تحسين إلى مواصلةالحاجة  تحيط علما ب    )أ( التنوع ذات الـصلة ب

  ابليتها للتبادل؛البيولوجي وق
 بين الجهود الجارية بغرض التحويل الرقمي للبيانات فـي صـورة          رآزالتوتعزز   ،تساهم في  و تساند  )ب(

ألدوات التحليلية الستخدام هـذه البيانـات   ومواصلة إعداد اإتاحة البيانات واألدوات التحليلية على نطاق واسع،       و،  يةقياس
  واإلدارة؛ ةألغراض السياس

  :ة والخبرات المتعلقة به عند إعدادتقييم األلفية للنظم اإليكولوجيإطار تنظر في   )ج(
ية السـتعراض   للخطـوط اإلرشـاد    االتفاقية وذلك وفقاً     في إطار استعراضات متعمقة لبرامج العمل       )1(

تتطـرق بـه   ، بما في ذلك تحليل للمدى الذي 8/15لمقرر  الثالث با االتفاقية المتضمنة في الملحقفي إطار برامج العمل   
  ؛ةبرامج العمل هذه لخدمات النظم اإليكولوجي

، بما في ذلـك توسـيع نطـاق غايـات وأهـداف             2010 لما بعد عام     ستراتيجيةااللخطة  مراجعة ا   )2(
  ؛ومؤشرات اإلطار

ـ       إلى   األطراف والحكومات األخرى     يدعو  - 4  بالكامـل   ةأن تستخدم إطار تقييم األلفية للنظم اإليكولوجي
لتنـوع البيولـوجي،   ل الوطنيـة  هاوخطط عملستراتيجيتها  ا حين تستعرض وتراجع وتنفذ      لقة به ونتائجه   المتع خبراتالو

  نمائية، حسبما يكون ذلك مناسباً؛ستراتيجيات التعاون اإلاوخطط التنمية ذات الصلة، و
 12/3 مـن التوصـية   3دة في الفقرة   يواصل االضطالع بالمهام المحد    األمين التنفيذي أن     إلى يطلب  - 5

  حسب الضرورة؛لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، الصادرة عن ا
 ة العالميـــة لمتابعـــة تقيـــيم األلفيـــة للـــنظم اإليكولوجيـــســـتراتيجيةاالب عتـــرفي  - 6

)UNEP/CBD/COP/9/INF/26(     المعارف، وتشجيع التقييمات دون العالمية، وتشجيع      في  لفجوات  لالتي تهدف للتطرق
 والحكومـات  ، األطـراف  ويـدعو  ه،بوالترويج المتعلق    ومنهجياته ونتائجه    ةق إطار تقييم األلفية للنظم اإليكولوجي     تطبي

أن  األمـين التنفيـذي   إلـى  ويطلـب  والمجتمعات المحلية واألصلية وأصحاب المصلحة، ،المعنية والمنظمات   ،األخرى
  ؛ا على نحو نشط في تنفيذهيساهموا

التنـوع البيولـوجي   فـي مجـال     العلمية   للخبراتملية التشاور حول آلية دولية      بنتائج ع  يحيط علما   - 7
(IMoSEB) )UNEP/CB/COP/9/INF/34(؛  
تفاقيـة التنـوع   ية محسنة، بالعالقة إلى مـصالح مـن بينهـا ا          الحاجة إلى معلومات علم    إذ يالحظ و  - 8

 دور الهيئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتقنيـة           بالتنوع البيولوجي بغية تعزيز    المتعلقةالبيولوجي واالتفاقيات األخرى    
برمـه  أ الذي   ق باالتفا يرحب بالتنوع البيولوجي،    المتعلقةوالتكنولوجية والهيئات االستشارية العلمية واالتفاقيات األخرى       

صـحاب  ألالمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن عقد اجتماع حكومي دولي مخـصص مفتـوح العـضوية            
حول التنـوع البيولـوجي وخـدمات        ةواجهة بينية دولية فعالة بين العلوم والسياس      للنظر في وضع    المتعددين  المصلحة  

  UNEP/CBD/COP/9/INF/37/Rev.1مقتـرح فـي الوثيقـة    مفهومها ال، والتي يرد   اإلنسان  ورفاه ةالنظم اإليكولوجي 
 ويشجع أيـضا    ي العلوم والسياسة لحضور هذا االجتماع،     المناسبين في مجال  خبراء  ال توافر األطراف إلى ضمان     ويدعو

  مشاركة خبراء من مختلف المناطق والتخصصات؛
تنفيذ االتفاقيـة أن ينظـر، فـي        الستعراض   إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص        يطلب  - 9

، بمـا  نفيذ وتنظيم عمل االتفاقيـة  اجتماعه الثالث، في النتائج التي توصل إليها االجتماع الحكومي الدولي وآثارها على ت            
  تمر األطراف في اجتماعه العاشر؛ توصيات كي ينظر فيها مؤأن يقدم و،ستراتيجيةخطتها االفي ذلك 
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 األرض، الفريق المعني برصـد  التنوع البيولوجي التي أنشئت في ظل رصد بإنشاء شبكة    يحيط علما   - 10
 العـالمي لرصـد     للنظـام فائدة المجتمعية على التنوع البيولـوجي        خطة تنفيذ للشبكة، كجزء من تطبيق مجال ال        وإعداد

المعنيين  والعلماء وغيرهم من أصحاب المصلحة       ،المعنية والمنظمات   ، والحكومات األخرى  ، األطراف ويدعواألرض،  
  هذا المسعى؛مساندة إلى 

 تشجيع االتساق  بغية التنوع البيولوجي    رصد األمين التنفيذي أن يواصل التعاون مع شبكة         إلى يطلب  - 11
 والتخطـيط   الرصدتخطيط شبكة   و التنوع البيولوجي فيما يتعلق بهيكلية ومستويات ومعايير البيانات،          عمليات رصد في  

  .االستراتيجي لتنفيذها
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  وتغير المناخالتنوع البيولوجي     9/16المقرر 

     مقترحات إلدراج أنشطة تغير المناخ في برامج عمل االتفاقية-لف أ
  ،إن مؤتمر األطراف

اعتبـارات  ، ضرورة دمج     في المستقبل   عند إجراء االستعراض المتعمق لبرامج عمل االتفاقية       يقرر  - 1
توصيات التقريـرين الثالـث والرابـع        مراعاة، ضمن جملة أمور،       في كل برنامج عمل حسب الحالة، مع       تغير المناخ 

 من السلسلة التقنية الـصادرة عـن اتفاقيـة التنـوع            25   و 10ن  للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والعددي      
  :البيولوجي، والتقييم العالمي ألراضي الخث والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، والنظر فيما يلي

مـن  تخفيـف  الوكل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنـشطة   ∗تغير المناخل  المحتملةتأثيراتتقييم ال   )أ(
 على النظم اإليكولوجية ذات الصلة؛ تكيف معه والتغير المناخ

  ؛ضعفاًأكثر مكونات التنوع البيولوجي   )ب(
  المخاطر والتبعات المترتبة على خدمات النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان؛  )ج(
تخفيـف  الوكل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة        * المحتملة لتغير المناخ   أثيراتتالتهديدات وال   )د(

  على التنوع البيولوجي، والفرص التي تقدمها لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛  والتكيف معهتغير المناخ من
وكل من التأثيرات اإليجابيـة والـسلبية ألنـشطة       * المحتملة لتغير المناخ   تأثيراترصد التهديدات وال    )ه(

  جي؛على التنوع البيولو  والتكيف معهتغير المناخ  منتخفيفال
أساليب مالئمة للرصد والتقييم، والمبادرات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ذات الصلة داخل بـرامج                )و(

  العمل؛
المعارف الحرجة الالزمة لمساندة التنفيذ، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، البحث العلمـي، وتـوافر                  )ز(

  لمعارف التقليدية؛رصد أساليب التكنولوجيا واقياس والبيانات، وأساليب مالئمة ل
  مبادئ وإرشادات نهج النظام اإليكولوجي والنهج التحوطي؛  )ح(
مساهمة التنوع البيولوجي في التكيف مع تغير المناخ، والتدابير الكفيلة بتعزيـز إمكانيـات التكيـف                )ط(

  لمكونات التنوع البيولوجي؛
مج عمـل االتفاقيـة أن يأخـذ فـي          األمين التنفيذي عند إعداد االستعراض المتعمق لبرا       طلب إلى ي  - 2

التي جرى إدماجها بالفعل في برامج العمـل الموجـودة   )  أعاله1الفقرة (الحسبان إجراء تحليل لتحديد عناصر اإلرشاد       
وتقييم لحالة التنفيذ، باإلضافة إلى تحديد الفجوات في التنفيذ بما في ذلك استعراض العقبات وتقـديم اقتراحـات للتغلـب                 

  عليها؛
األمين التنفيذي أن يقوم، على قدر اإلمكان، بالتعاون مع أمانتي اتفاقيتي ريـو األخـريين                إلىلب  يط  - 3

ت ا تهديـدا التحميل المتعدد باألغذية بوصفه و وتغير المناخالتحمضبتجميع وتلخيص المعلومات المتعلقة بالتفاعالت بين    
برامج العمل بشأن التنوع البيولـوجي للميـاه الداخليـة       ، وذلك خالل االستعراضات المتمعقة ل      للتنوع البيولوجي  محتملة

  والتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛

                                                   
  .بما في ذلك تقلبات المناخ المتزايدة ووتيرتها المتزايدة وشدة األحداث الجوية القاسية  ∗
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ـ      لم األطراف على تعزيز دمج اعتبارات تغير ا       حثي  - 4  تنفيـذها   يناخ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ف
، بمـا  الك واإلنتاج المتغيـرة  مع اإلشراك الكامل والفعال ألصحاب المصلحة المعنيين والنظر في أنماط االسته           لالتفاقية

  :في ذلك ما يلي
أنـواع   المعرضة للخطر داخل بلدانها، وحيثما يكون األمـر ممكنـا،        تحديد األقاليم واألقاليم الفرعية     )أ(

، بما في ذلك مـا يتعلـق   ، بما في ذلك مكونات التنوع البيولوجي المعرضة للخطر داخل هذه المناطق      النظم اإليكولوجية 
 لى المجتمعات األصلية والمحلية، بغية تعزيز التعاون الوطني واإلقليمي والدولي؛بالتأثيرات ع

تخفيـف  كل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنـشطة ال و المناخة بتأثيرات تغير دمج الشواغل المتعلق    )ب(
  ؛ التنوع البيولوجيعلى  والتكيف معهتغير المناخمن 

كل من التأثيرات اإليجابيـة والـسلبية ألنـشطة         و *حتملة لتغير المناخ  تقييم التهديدات والتأثيرات الم     )ج(
   التنوع البيولوجي؛ على والتكيف معهتغير المناخمن تخفيف ال

األقاليم واألقاليم الفرعية والنظم اإليكولوجية المتأثرة من تغيـر         ونمذجة  تحديد واعتماد برامج رصد       )د(
  دولي في هذا المجال؛المناخ داخل بلدانها، وتعزيز التعاون ال

وكـل مـن     *نهوج لالستجابة لتأثيرات تغير المناخ    المعارف و المنهجيات و الوالعلمية  دوات  األتعزيز    )ه(
على التنـوع البيولـوجي، بمـا فـي ذلـك        والتكيف معه  تغير المناخ من  تخفيف  الالتأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة     

  فية؛ االقتصادية والثقا- التأثيرات االجتماعية
تعزيز المنهجية والمعارف الالزمة لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في أنـشطة االسـتجابة لتغيـر       )و(

المناخ، مثل معلومات خط األساس، والسيناريوهات، والتأثيرات المحتملة على التنوع البيولوجي والمخاطر على التنوع              
 وتشجيع تبـادل  التجمعات على المقاومة والبقاء / والمجتمعات رةأنواع مختا البيولوجي، وقدرة النظم اإليكولوجية وأواهل      

  ؛مثل هذه المعارف على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي
 مـن    وكـل  *زيادة إشراك أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار المتعلق بتأثيرات تغير المنـاخ              )ز(

  ؛، حسب الحالةعلى التنوع البيولوجي  والتكيف معهتغير المناخمن تخفيف التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة ال
تطبيق مبادئ وإرشادات نهج النظام اإليكولوجي مثل اإلدارة التكيفية، واستعمال المعـارف التقليديـة         )ح(

  واستعمال العلم، والرصد؛
والـسلبية   من التأثيرات اإليجابية جة ورصد تأثيرات تغير المناخ وكل  جراءات المالئمة لمعال  اتخاذ اإل   )ط(

  على التنوع البيولوجي؛  والتكيف معهتغير المناخمن تخفيف الألنشطة 
  تعزيز التعاون مع المنظمات المعنية وفيما بين نقاط االتصال الوطنية؛   )ك(
 تقـديم المـساندة الماليـة        األطراف، والحكومات األخرى والمانحين والمنظمات المعنية على       شجعي  - 5

قدرات، بما في ذلك من خالل زيادة التوعية العامة، لتمكين البلدان النامية، وال سيما أقل البلـدان                 والتقنية ألنشطة بناء ال   
بتـأثيرات تغيـر     نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، من تنفيذ أنشطة ذات صـلة              

   على التنوع البيولوجي؛ والتكيف معهتغير المناخن متخفيف والتأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة ال *المناخ
ـ  إلى األمين التنفيذي، شريطة توافر الموارد المالية، أن يعقد           يطلب  - 6 لبلـدان الجزريـة    ة عمـل ل   حلق

تخفيـف  الوكل من التأثيرات اإليجابية والسلبية ألنشطة        *بتأثيرات تغير المناخ    االعتبارات المتعلقة  لدمجالصغيرة النامية   
، بغيـة  ع البيولـوجي في برامج العمل واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنو    ، وذلك    والتكيف معه  المناختغير  من  
  ؛درات في مجموعات أخرى من البلدان عمل مشابهة لبناء القحلقاتعقد 

                                                   
  . األحداث الجوية القاسيةبما في ذلك تقلبات المناخ المتزايدة ووتيرتها المتزايدة وشدة  *
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  خيارات بشأن اتخاذ خطوات تساند بعضها البعض   -اء ب

  الثالث لمعالجة تغير المناخ في إطار اتفاقيات ريو
  ،إن مؤتمر األطراف
 تقريري االجتماعين السابع والثامن لفريق االتصال المـشترك والوثيقـة التـي أعـدتها               إذ يالحظ مع التقدير   

 التي تتضمن مقترحـات بـشأن األنـشطة         )UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1(بصورة مشتركة اتفاقيات ريو الثالث      
  ات ريو الثالث،المساندة لبعضها البعض المقدمة ألمانات اتفاقي

التكيف، التي تسلط الضوء على الروابط بين التنوع البيولـوجي          عن الغابات و  المذكرات اإلعالمية   يالحظ  إذ  و
  ،تدهور األراضي وتغير المناخ وهى المذكرات التي وضعتها أمانات اتفاقيات ريو الثالث معا/والتصحر

  عند تطوير أوجه التآزر،3638بادئ ريو المتعلقة بالبيئة والتنميةم  كذلكوإذ يالحظ
  األصـلية  تغير المنـاخ للمجتمعـات    باالستجابة ل  المعنيالخبراء الدولي   فريق  اجتماع  نتائج   وإذ يالحظ كذلك  

 في هلـسنكي    الذي عقد ،   بالتنوع البيولوجي في منطقة القطب الشمالي      تصلة الم ة التقليدي همالمحلية وتأثيرها على معارف   و
  ،(UNEP/CBD/COP/9/INF/43) 2008 آذار/مارس 28 إلى 25من 

 باالحتياجات والشواغل الخاصة للبلدان النامية األطراف، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية              وإذ يعترف 
  الصغيرة النامية، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، عند تطوير أوجه التآزر،

العالمي وتحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية، التابع       بالمؤتمر الرفيع المستوى بشأن األمن الغذائي         يرحب وإذ
، وسيعالج القـضايا المتـصلة      2008حزيران  /يونيو 5 إلى   3لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، الذي سيعقد من         

  ،بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته
كل اتفاقيـة وبالحاجـة إلـى تجنـب         بالصالحيات المتميزة وبالوضع القانوني المستقل ل     يعترف  وإذ    - 1

 األخـرى  ريـو  تي اتفاقيي إلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع أمانت       يطلب االزدواجية والى تحقيق وفورات في التكاليف،     
 :من أجل ما يلي

مواصلة األنشطة الجارية فعال أو التي دعت إليها األطراف في إطار اتفاقيات ريو الثالث، بما فيهـا                   )أ(
  ؛لمذكورة في المرفق األول بهذا المقررنشطة ااأل

  :، مع االستعمال الكامل لألدوات الموجودة، مثل آلية غرفة تبادلة المعلوماتتنفيذ ما يلي  )ب(
أن ينشر نشرة إعالمية عن أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالث، بما فيها تقارير عن   )1(

  التقدم المحرز من األطراف؛
الم األطراف عن األنشطة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي أن ينشئ أدوات إلع  )2(

تدهور األراضي وتغير /واستخدامه المستدام، وبشأن مكافحة التدهور البيئي، والتصحر
المناخ، بما في ذلك من خالل تحديث األدوات والنشرات الموجودة مثل آلية غرفة تبادل 

  لمعلومات التنوع البيولوجي؛المعلومات التابعة لالتفاقية واألنظمة الوطنية 
أن ينتج مواد تربوية، مع مراعاة الظروف الثقافية وأساليب اإليصال، المستندة إلى   )3(

  احتياجات الجماهير المستهدفة؛

                                                   
منشورات األمم ( 1992حزيران / يونيو14-3تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو،    36

  .، المرفق األول1، القرار القرارات التي اتخذها المؤتمر: ، المجلد األول) والتصويبE.93.I.8المتحدة، رقم المبيع 
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  أن يقوم بإيجاد أدوات اتصال قائمة على أساس شبكة اإلنترنت؛  )4(
 وأن يواصل التداول بـشأن تنـسيق        أن يتبين مزيدا من الفرص لألنشطة التي تساند بعضها البعض           )ج(

  غ؛بالاإل
أن يستكشف فرص مساندة األنشطة المرتبطة بمشروعات التقييم الذاتي للقدرات الوطنية نحو تنفيـذ                 )د(

  اتفاقات ريو الثالث؛
  :إلى األمين التنفيذي أن يواصل مناقشاته مع فريق االتصال المشترك بشأن األنشطة التاليةيطلب   -2
  التابعة لالتفاقيات األخرى على شبكة اإلنترنت؛لنقاط االتصالارات ذات الصلة خطإتاحة اإل  )أ(

نقـاط  بـين   الوطنيـة   ن وجدت، بشأن آليات التنـسيق       إ،  ةحالدراسات ال ة و فادتجميع الدروس المست    )ب(
  في سبيل تعزيز التعاون؛االتصال

جدت، وتسليط الضوء على الدروس  وإنتبادل التقارير واالستعراضات لعمليات التخطيط الوطنية،   )ج(
  ة التي قد تكون مهمة لالتفاقيات جميعها في سبيل تحسين التخطيط المتكامل؛فادالمست

تدهور /ة بشأن دمج مسائل التنوع البيولوجي والتصحرفادتوفير دراسات الحالة والدروس المست  )د(
  ؛(UNFCCC) تحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ اتفاقية األمم المإطار في خطط العمل الوطنية للتكيف في األراضي

تحسين طرائق توصيل احتياجات البحث في نطاق اتفاقيات ريو الثالث عـن أوجـه التـآزر إلـى                    )ه(
 ؛المجتمع العلمي

 التابعة لالتفاقيات الثالث بمعلومات حديثة عن التقييمات وبرامج البحوث تصالتزويد نقاط اال  )و(
  ؛وأدوات الرصد ذات الصلة

إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع دراسات الحالة، وأمثلة على الممارسات الجيدة والـدروس        يطلب    - 3
 الرامية إلى تعزيز أوجه التآزر بين األنشطة التي تعالج التنـوع البيولـوجي       ساليبالمستفادة من األنشطة واألدوات واأل    

عندما يكون ذلك مالئمـا، علـى المـستوى          و ،ى الوطني تدهور األراضي وتغير المناخ، على المستو     /وتكافح التصحر 
، عن التقدم المحرز    الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      من خالل  ، وأن يقوم باإلبالغ عن ذلك     ،المحلي

ـ           في تنفيذ األنشطة المساندة لبعضها البعض،        ين خالل االستعراض المتعمق للعمل الجاري تحت القـضية المـشتركة ب
   في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛، وذلكالقطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ

إلى األمين التنفيذي أن يستكشف مع مرفق البيئة العالمية، ضمن جملة أمور، السبل والوسـائل   يطلب    - 4
تـدهور األراضـي فـي      / مكافحة التصحر  لتحقيق المنافع المشتركة والمنافع األخرى الناشئة عن التنوع البيولوجي في         

ـ مؤتمر األطـراف فـي ا   تقديم اقتراح محدد إلى     غيةأنشطة تغير المناخ، بما في ذلك من خالل بناء القدرات، ب           ه جتماع
   ؛العاشر

إلى األمين التنفيذي، باإلشارة إلى مذكرة التعاون مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتـات، أن         يطلب    - 5
عاون المتعلق بالمخاطر المتغيرة بشأن التنوع البيولوجي الناشئة عن تأثيرات تغير المناخ على آفات النباتـات،                يعزز الت 

  ؛إلرشاد السياسةفي سبيل تجميع المعلومات العلمية ذات الصلة 

بالتعاون إلى أقـصى حـد      واألمين التنفيذي أن يستكشف مع برنامج األمم المتحدة للبيئة،           إلىيطلب    - 6
 غيةن مع فريق االتصال المشترك، طبيعة ومدى خطة بالي االستراتيجية لمساندة التكنولوجيا وبناء القدرات، وذلك ب               ممك

يتبين الكيفية التي يمكن بها أن تساند تلك الخطة تحقيق أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالث في التنفيذ الـوطني، مـع                      
  تمر األطراف؛رفع تقرير عن ذلك إلى االجتماع العاشر لمؤ
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 أمانات اتفاقيات ريو الثالث أن تبني وتقوي األدوات وأوجه التآزر القائمة مع أعضاء الـشراكة    يدعو  - 7

 ، بما في ذلك منصة الشراكة على شبكة اإلنترنت، لصالح األنشطة المتعلقة بالغابات؛(CPF) التعاونية بشأن الغابات

 والمحلي، هي جهود ذات أهمية كبيرة لتحقيـق أوجـه           أن الجهود على المستويين الوطني    إذ يالحظ     - 8
 األطـراف   يـدعو تدهور األراضي وتغير المنـاخ،        /التآزر بين األنشطة التي تعالج التنوع البيولوجي وتكافح التصحر        

ية شـار والحكومات األخرى، حسب الحالة وعلى أساس الظروف الوطنية، إلى تنفيذ األنشطة الواردة فـي القائمـة اإل                
  ؛مقررالهذا  بلثانيق ابالمرف

األطراف والحكومات األخرى إلى مساندة تنفيذ المكونات ذات الصلة لما يوجد من خطط             يدعو كذلك     - 9
 الجزرية الصغيرة الناميـة،     التكيف مع تغير المناخ، حسب الحالة، في البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا، والدول             

  ؛ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان و
المنظمات ذات الصلة إلى تقديم مساندة لألطراف، حسب الحالـة وعلـى أسـاس الظـروف                يدعو    - 10

، في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق بين اتفاقيـات ريـو   مقررالهذا الوطنية، في تنفيذ األنشطة المبينة في المرفق األول ب        
  الثالث واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى ذات الصلة؛

 منـافع  تـوفر يمكـن أن   التشجير  وإعادة  التشجير   وزيادة   إزالة الغابات وتدهورها  خفض   أن   يالحظ  - 11
  : وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئةمتعددة للتنوع البيولوجي

  في إطار   إزالة الغابات وتدهورها    بالنظر في المسألة المتعلقة بخفض االنبعاثات الصادرة عن        يرحب  )أ(
 ؛حدة اإلطارية بشأن تغير المناخاتفاقية األمم المت

الفـرص المتاحـة    في حسبانها تماما     أن تأخذ    اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ       يدعو  )ب(
 وتطبيـق   الثالثتفاقيات ريو الالهيئات الفرعيةبما في ذلك من خالل التعاون بين        ،  لعملها لتقديم منافع للتنوع البيولوجي    

  واإلدارة المستدامة للغابات؛النهج اإليكولوجي

  إلى القيام على نحو واف بمعالجـة المعـارف         اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ       يدعو  )ج(
متصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مذكراً باألحكام ذات الصلة فـي            واالبتكارات والممارسات ال  التقليدة  

  لوجي؛اتفاقية التنوع البيو
  بشأن خطة عمل بالي، التي وافقت بموجبها األطراف فـي       I/CP.13 من القرار    11 بالفقرة   إذ يذكّر   - 12

ن تغير المناخ على أن العملية الشاملة التي تمكن من التنفيذ الكامل والفعال والمـستدام               اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأ    
، ضمن أمور أخرى، بأفضل المعلومات العلميـة      ل األجل، يجب أن يزود    من خالل عمل تعاوني طوي    تفاقية اإلطارية   اال

 وبروتوكول كيوتو التابع لها، والعمليات الجارية بموجبها، والمخرجات من           اإلطارية المتاحة، والخبرة في تنفيذ االتفاقية    
مـع البحـوث والمجتمـع    العمليات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة واألفكار المطروحة من مجتمع األعمال ومجت       

  :المدني
المعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي وذلك إلى العمليات الجاريـة            بالحاجة إلى تقديم     يعترف  )أ(
   في التوقيت المناسب؛اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في إطار

 يتـضمن  البيولوجي وتغيـر المنـاخ،   لهذا الغرض فريقا مخصصا من الخبراء التقنيين للتنوع     ينشئ  )ب(
ممثلين عن المجتمعات األصلية والمحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، على أساس شروط التكليـف الـواردة فـي             

 بشأن التنوع البيولوجي، ذات صلة بقرار اتفاقيـة   علمية وتقنية على أن يكلف بوضع مشورة   المرفق الثالث بهذا المقرر،   
 باإلضافة إلى برنـامج عمـل نيروبـي    (I/CP.13)طارية بشأن تغير المناخ، المتعلق بخطة عمل بالي         األمم المتحدة اإل  

  وذلك لمساندة تعزيز تنفيذ أوجه التآزر؛ المتعلق بآثار تغير المناخ وأوجه الضعف والتكيف معه، التابع لها
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راء التقنيـين إلـى أمانـة        الفريق المخصص من الخب    مداوالت هذا  إلى األمين التنفيذي إحالة      يطلب  )ج(
  خ، للنظر فيه على النحو المالئم؛اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنا

تقديم آرائها بشأن السبل الكفيلة بإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في األنـشطة            األطراف إلى   يدعو    - 13
  المتصلة بتغير المناخ؛

 من هذا المقرر لتنظر فيهـا       13جميع لآلراء المقدمة عمالً بالفقرة      إلى األمين التنفيذي إعداد ت    يطلب    - 14
   والتكنولوجية، قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛هيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيةال

األطراف إلى مساندة جهود البلدان النامية في القيام، على المستوى الوطني، برصد آثار تغيـر               يدعو    - 15
  ى التنوع البيولوجي؛المناخ عل

بشأن الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولـوجي        إلى األمين التنفيذي أن يلخص المعلومات        طلبي  - 16
، وهـى المعلومـات     (REDD) في البلدان النامية     إزالة الغابات وتدهور الغابات   بخفض االنبعاثات الناتجة عن      المتصلة

تعزيـز  :  للغابـات   والنظم اإليكولوجية  الغابات"بشأن  " فيتربو" تقرير حلقة عمل     لكالواردة في الوثائق الحالية، بما في ذ      
 10رقـم   ن  عددا، وتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، وال     )2004نيسان  /بريلأ" (زر في تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث     أوجه التآ 

 هذه المعلومات إلى األمين التنفيـذي التفاقيـة      أن يقدم  عن اتفاقية التنوع البيولوجي، و      من السلسلة التقنية الصادرة    25 و
 الفريـق العامـل     يعقـدها ، ودورات الحقـة     الدورة الثالثة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، بقصد إحالتها إلى          

  ؛ بشأن تغير المناخةطاريمم المتحدة اإل اتفاقيه األ في ظلعلى المدى الطويل التعاونيالعمل المعني بالمخصص 
 نظرا لآلثار السلبية لتغير المناخ علـى التنـوع     عند االقتضاء،  األطراف والحكومات األخرى،   دعوي  - 17

 تطبيـق  ، إلى الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية     ذات الصلة   واالبتكارات والممارسات  البيولوجي والمعارف التقليدية  
 من السلسلة التقنية التفاقية التنـوع       25 و 10ثل العددين   ، واالستفادة من المنشورات الموجودة م     نهج النظام اإليكولوجي  

واالتحاد الـدولي لحفـظ      المستند إلى القضايا الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة         TEMATEAنموذج  والبيولوجي  
الـبعض  ، بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي عند التخطيط أو التنفيذ ألنشطة تساند بعضها              (UNEP/IUCN)الطبيعية  

تـدهور األراضـي وتغيـر المنـاخ علـى          /تنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر   بين اتفاقيات ريو الثالث فيما يتعلق بال      
  المستويين الوطني والدولي؛

     تخصيب المحيطات-يم ج
  إن مؤتمر األطراف،

) 1972( منع التلوث البحري الناجم عـن إغـراق النفايـات ومـواد أخـرى               بشأن عمل اتفاقية لندن  يالحظ  
 5المنعقد من   ،  بقرار االجتماع االستشاري التاسع والعشرين لألطراف المتعاقدة      يرحب  ، و 1996وبروتوكول لندن لعام    

المصادقة على البيان الصادر عن أفرقتهـا العلميـة فـي           ) 1: (، والذي قام بما يلي    2007تشرين الثاني   / نوفمبر 9إلى  
، "ن التخصيب بالحديد للمحيطات في سبيل تنحية ثاني أكـسيد الكربـون           بيان القلق بشأ  : " بعنوان 2007حزيران  /يونيو

حث الدول على استعمال أقصى درجات الحذر عند النظر في اقتراحـات العمليـات واسـعة النطـاق لتخـصيب              )2(
ة كان من رأيه أنه، نظرا للوضع الحالي للمعارف بشأن تخصيب المحيطات، فإن هذه العمليات واسع              ) 3(المحيطات، و   

  :النطاق ليس لها مبرر في الوقت الحاضر
  ؛ تخصيب المحيطات إلى األمين التنفيذي استرعاء انتباه فريق االتصال المشترك إلى قضيةيطلب  - 1
  األطراف والحكومات األخرى على أن تعمل وفقا لقرار اتفاقية لندن؛يحث   - 2
يع الجوانب ذات الصلة بتخـصيب      بعدم وجود بيانات موثوق بها في الوقت الحالي تغطي جم          يعترف  - 3

  المحيطات، والتي بدونها ال يكون هناك أساس كاف يستند إليه في تقييم مخاطرها المحتملة؛
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) 1972(التحليل العلمي والقانوني الجاري تحت رعاية اتفاقية لندن  يأخذ في الحسبانإذ و  -4

خرى، وفقاً للنهج التحوطي، على ضمان أال تتم  إلى األطراف ويحث الحكومات األيطلب، 1996وبروتوكول لندن لعام 
أنشطة تخصيب المحيطات إلى غاية توفر أساس علمي كاف يمكن استناداً إليه تبرير مثل هذه األنشطة، بما في ذلك 
تقييم المخاطر المرتبطة بها، ووجود مراقبة عالمية فعالة وشفافة وآلية تنظيمية؛ مع استثناء نطاق صغير من دراسات 

وال ينبغي إعطاء اإلذن لمثل هذه الدراسات إال إذا جرى تبريرها بالحاجة إلى جمع  . وث العلمية في المياه الساحليةالبح
بيانات علمية محددة، وينبغي أن تكون كذلك خاضعة لتقييم شامل مسبق يتعلق بالتأثيرات المحتملة لدراسات البحوث 

 ةيأل الكربون أو )موازنات(تعويضات ال تستعمل لتوليد وبيع أوارم، على البيئة البحرية، وأن تجري مراقبتها بشكل ص
   أخرى؛أغراض تجارية

العلمي والقانوني الجاري في إطـار اتفاقيـة لنـدن           األمين التنفيذي أن نشر نتائج التحليل        يطلب إلى   - 5
 الفرعية للمـشورة العلميـة      لهيئةوبروتوكول لندن، وأية معلومات علمية وتقنية ذات صلة، في االجتماع الرابع عشر ل            

 ؛والتقنية والتكنولوجية

  بشأن أراضي الخث، والتنوع البيولوجي وتغير المناخموجز لنتائج التقييم العالمي    -ال د
  إن مؤتمر األطراف،

عند ألراضي الرطبة، ال سيما أراضي الخث  الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ل بأهميةيعترفإذ 
   والتنوع البيولوجي وتغير المناخ،نتائج التقييم العالمي ألراضي الخث، وإذ يالحظ مع التقديرغير المناخ، معالجة ت

 ألراضـي الخـث،  الموارد المتاحة، إلى ترجمة التقيـيم العـالمي     ب رهناً،  ة البيئة العالمي  فق مر يدعو  - 1
  ؛حدة والقيام بنشره إلى لغات أخرى من لغات األمم المتوالتنوع البيولوجي وتغير المناخ

بشأن األراضي الرطبة    األطراف والحكومات األخرى على تعزيز التعاون مع اتفاقية رامسار           عشجي  - 2
 ية للعمل الدولي حـول أراضـي الخـث        الخطوط اإلرشاد  فيما يتعلق بتنفيذ     هتمة باألمر المنظمات الم تشجيع مشاركة   و

، والتي يمكن    والتنوع البيولوجي وتغير المناخ    ألراضي الخث، عالمي  الوغيرها من اإلجراءات، كتلك الواردة في التقييم        
 أن تسهم في حفظ أراضي الخث واستخدامها المستدام؛

امسار باعتبار األراضـي الرطبـة    بمبادرة فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية ر       يرحب    - 3
 رهنـاً تعراض العلمي والتقني التابعين التفاقية رامـسار،        األمانة وفريق االس   يدعو و ،مةهم قضية مستجدة    وتغير المناخ 

 فـي   والتكيف معـه   تغير المناخ التخفيف من   تنوع البيولوجي في    مزيد من التقييم إلسهام ال    إلى إجراء   لموارد المتاحة،   با
تفاقيـة  فريق االستعراض العلمي والتقنـي التـابع ال         األمانة و  كذلك يدعو، و أراضي الخث واألراضي الرطبة األخرى    

  أن تعمل على إتاحة التقارير المعنية بالتقييمات، من خالل موقعها اإللكتروني مثال؛رامسار

ية أن تستكشف السبل الكفيلـة بإشـراك   لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجا إلى   يطلب  - 4
الفريق الحكـومي   يدعوالقادمة المتعلقة بالتقييم والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تخطيط وإعداد تقاريره    

الدولي المعني بتغير المناخ إلى المشاركة في عمليات اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار المتعلقة بإعداد دراسـات        
  تقنية في المستقبل عن تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ال سيما ما يتعلق باألراضي الرطبة؛

إجراء تحليـل  لموارد المتاحة، با رهنا، واألمين التنفيذي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية رامسار   لىطلب إ ي  - 5
ـ مـساندة في والتكيف معه   تغير المناخ من  تخفيف  ال مدى إفادة التدابير الحافزة وآليات التمويل في مجال       ل ظ التنـوع   حف

 مساندة سبل العيش المحلية والمساهمة فـي القـضاء           باإلضافة إلى   المستدام في األراضي الرطبة    هالبيولوجي واستخدام 
مثـل  ( إلى األمين التنفيذي أن يستكشف السبل الكفيلة إلشراك مراكز البحوث الوطنية والدولية          ويطلب كذلك على الفقر،   
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ة إلـى  بالنـسب  والتكيف معه تغير المناخمن تخفيف التي تعالج ال) الدولية  للبحوث الزراعيةة االستشاريجماعةالمراكز 
  التنوع البيولوجي لألراضي الرطبة؛

نظر في العمـل المالئـم فيمـا    أن يمؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار، في اجتماعه العاشر،        يدعو    - 6
ـ             ، والمياه ،بةيتعلق باألراضي الرط   ظ التنـوع    والتنوع البيولوجي وتغير المناخ في ضوء أهمية هـذا الموضـوع لحف

 .ورفاه البشرم  المستداهالبيولوجي واستخدام

  المرفق األول
  األنشطة المبذولة بالفعل أو التي دعت األطراف إلى بذلها في إطار اتفاقيات ريو

 آزر في األمانات األخرى على علم بالمناقشات والمقررات التي تتخذ بصدد أنشطة أو برامج التنإبقاء الموظفي  -1
  .ذات الصلة

المخصص لنقل التقنيين  مثل فريق الخبراء محافلنات في مواصلة تبادل الخبرات بين موظفي األما  -2
األمم تفاقية فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا التابع الوالتابع التفاقية التنوع البيولوجي،  االتكنولوجي

 .تغير المناخ، أو الهيئة التي تخلف ذلك الفريقبشأن طارية اإلالمتحدة 

 لتكيف وفقا لطلب الهيئات الفرعيةها في مسائل الغابات واوآرائاهماتها مستقديم مواصلة قيام األمانات   -3
 .لالتفاقيات

  .عامةتوعية الال والتثقيف االتصال ومناسباتتبادل الخبرات التي تبلغ عنها األطراف في   -4

  المرفق الثاني
   بين اتفاقيات ريوأوجه التآزرنشطة األطراف لتعزيز أل قائمة إشارية

   الوطنيةاالتصالاط نق التعاون بين
  . وأفرقتهانقاط االتصالعقد اجتماعات دورية بين   -1
ستراتيجيات  دمجها في ا، حسب الحالة، بما في ذلك الثالث،يجاد لجنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريوإ  -2

  .ة، وفي األهداف اإلنمائية لأللفية والقطاعات واالستراتيجيات األخرى ذات الصلالتنمية المستدامة
  .إشراك نقاط االتصال التابعة لالتفاقيات األخرى عند تحديد الموقف في المفاوضات، عندما يكون ذلك مالئما  -3

  التعاون في التخطيط على المستوى الوطني
  .استعراض الخطط الوطنية القائمة لتحديد الثغرات في أوجه التآزر  -4
التنوع البيولوجي،  أن تستفيد من التعاون بشأن تحديد خطط وسياسات القطاعات ذات الصلة التي يمكن  -5

  .المناخوالتصحر وتغير 
  .مراجعة الخطط والسياسات ذات الصلة، لتعزيز التعاون، حسب الحالة  -6
بناء القدرة المؤسسية والعلمية وزيادة الوعي بين مختلف الوزارات وراسمي السياسة والمنظمات غير   -7

  .ات ريو الثالث واالتفاقيات األخرى ذات الصلةالحكومية التي تتعامل مع اتفاقي
  التعاون على مستوى هيئات وأمانات االتفاقيات

  .، حسب الحالة بمدخالت فريق االتصال المشتركتزويد  -8
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  نقل التكنولوجيا

  .االتفاقيات الثالثفي ت إلى قواعد بيانات نقل التكنولوجيا مدخالتوفير   -9
شفافة لألثر وتحليل المخاطر بشأن التكنولوجيات المحولة مع مراعاة احتماالت إعداد، حسب الحالة، تقييمات   -10

  .البقاء االقتصادي والمقبولية االجتماعية والمنافع البيئية
تعزيز التعاون بين نقاط االتصال الوطنية لتنفيذ برنامج العمل بشأن نقل التكنولوجيا في إطار اتفاقية التنوع   -11

  . المؤسسات المناسبة التي تعمل كمراكز استشارية مركزية لنقل التكنولوجياعيينمثال، تالبيولوجي من خالل، 
  .تحديد تكنولوجيات المصالح المشتركة ومدى أهميتها بالقياس اإلقليمي والعالمي  -12

  الغابات وتغير المناخ
  . طاع الغاباتتدهور األراضي في تخطيط ق/دمج قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر  -13
إشراك نقاط االتصال من منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات واالتفاقيات الحراجية ذات الصلة واالتفاقيات   -14

األخرى ذات الصلة في مناقشة القضايا ذات الصلة، مثل تخفيض اإلنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور 
استزراع الغابات، وفي االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل  من خالل التشجير وإعادة وكذلكالغابات، 

  .الصلة بشأن التنوع البيولوجي للغابات والقضايا األخرى ذات
  التكيف مع تغير المناخ

  .تدهور األراضي في خطط التكيف مع تغير المناخ/تعزيز دمج قضايا التنوع البيولوجي والتصحر  -15
كيف مع تغير المناخ في التخطيط المشترك بين القطاعات في سياق نهج النظام تعزيز النظر في منافع الت  -16

  .اإليكولوجي
تدهور األراضي في الخطط القائمة /إجراء تقييم، حسب الحالة، لمدى دمج قضايا التنوع البيولوجي والتصحر  -17

  .للتكيف مع تغير المناخ
 تغير المناخ، والتي المعرضة لخطر آثار المجاالت ، تحديدوجود القدرات الوطنية وتوافر األموالبشرط   -18

 والمعرضة تنطوي على مستويات عالية من التنوع البيولوجي أو التنوع البيولوجي المعرض للخطر،
  .تدهور األراضي/للتصحر

  بناء القدرات
  .التعبير بوضوح عن احتياجات بناء القدرات إلى األمانات  -19

  ةالمالحظة المنتظم/البحث والرصد
تدهور /إجراء، حسب الحالة، تقييمات وطنية ومحلية آلثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي والتصحر  -20

  .األراضي
  .معارف المحلية واألصلية التي يمكن أن تسهم في أوجه التآزرالتحديد، حسب الحالة،   -21
  . تلبية هذه االحتياجاتأو الرصد ووضع آليات أو عمليات تساعد على/ث وتحديد احتياجات البح  -22
  .بحوث إضافية عن آثار تغير المناخ على المحيطات والتنوع البيولوجي البحريتشجيع   -23
تشجيع بحوث إضافية ورصد تأثيرات التواتر المتزايد وحدة األحداث الجوية الشديدة على التنوع البيولوجي   -24

  .والموارد المرتبطة به
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 في الحفظ واالستخدام المستدام ألراضي الخث وغيرها من األراضي الرطبة تحديد اإلجراءات التي تسهم  -25
  .وتعزيز إسهامها االيجابي في أنشطة االستجابة لتغير المناخ

  .تحديد آثار تغير المناخ على خدمات النظام اإليكولوجي  -26
 تنظر في تغير المناخ وفي حالة التنسيق بين المقاييس الزمنية والمكانية في تجميع البيانات والتحليالت التي  -27

  .واتجاهات التنوع البيولوجي
  تبادل ونشر المعلومات

  .الخبرات والدروس المستفادة بشأن اإلبالغ عن أوجه التآزر على الصعيدين اإلقليمي والعالميتقاسم   -28
نوع البيولوجي ومكافحة متعلقة بتغير المناخ والتال المترابطةإعداد مجموعة مشتركة من الخبراء في القضايا   -29

تدهور األراضي، لمعالجة الثغرات في المعلومات عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، والتهديدات /التصحر
  .التي يتعرض لها، السيما في األراضي الجافة وشبه الرطبة

  اإلبالغ المنسق
ي تتضمن بيانات التقارير ومصادر تقاسم نقاط االتصال الوطنية، إلى أقصى حد ممكن، قواعد البيانات الت  -30

  .المعلومات
  .تتعاون نقاط االتصال فيما بينها، حسب الحالة، بشأن صياغة التقارير الوطنية المتعلقة بكل اتفاقية  -31

  مرفق الثالثال
  تقنيين المخصص المقترحة لفريق الخبراء الشروط التكليف

 المعنى بالتنوع البيولوجى وتغير المناخ

المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ في تقـديم      التقنيين  دف من هذا الفريق من الخبراء       يتمثل اله   - 1
  .معلومات ذات صلة بالتنوع البيولوجي إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

ف والهيئـات الفرعيـة      المخصص بالنتائج ذات الصلة لمؤتمر األطرا      التقنيينفريق الخبراء    ب أن يسترشد  يج  - 2
 ورقم  10رقم   التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وغيرها من الهيئات حسب الحالة وأن يستعين بالعددين              

 من السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي، والنتائج المستمدة من حلقات العمل التي عقدتها أمانـة اتفاقيـة األمـم            25
ارية بشأن تغير المناخ بمقتضى برنامج عمل نيروبي فضال عن الوثائق التي جرى تجميعها في إطار هـذا               المتحدة اإلط 

البرنامج، وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المنـاخ وتقيـيم                    
  .األلفية للنظم االيكولوجية

 المخصص وفقاً لإلجراءات المبينة في طريقة التشغيل الموحـدة للهيئـة            لتقنيينايجب أن يشكل فريق الخبراء        - 3
، وبالنظر في النتائج التي قـدمها       )، المرفق الثالث  8/10المقرر  (الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية       

ق بضعف النظم اإليكولوجية تجاه آثار تغيـر        فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ فيما يتعل          
 :تولى االختـصاصات التاليـة  يالمناخ وتدابير االستجابة لتغير المناخ في إطار برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي، وس   

مـن  تقديم المشورة العلمية والتقنية والتقييم عن إدماج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في أنشطة التخفيـف                 
  :تغير المناخ والتكيف معه، وذلك من خالل جملة أمور من بينها

تحديد األدوات ذات الصلة والمنهجيات وأمثلة عن أفضل الممارسات لتقييم التأثيرات علـى التنـوع                 )أ(
 البيولوجي وجوانب ضعف التنوع البيولوجي نتيجة لتغير المناخ؛
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هجيات تحليل قيمة التنوع البيولـوجى فـي عمليـات    تسليط األضواء على دراسات الحالة وتحديد من       )ب(

 مساندة التكيف في المجتمعات والقطاعات المعرضة لخطر تغير المناخ؛

دراسات الحالة والمبادئ العامة لتوجيه األنشطة المحلية واإلقليمية الرامية إلى خفض المخاطر             تحديد  )ج(
 على قيم التنوع البيولوجى المرتبطة بتغير المناخ؛

تحديد التأثيرات والمنافع المحتملة ألنشطة التكيف المرتبطة بالتنوع البيولـوجي، وخـصوصا فـي                )د(
البلدان النامية، ال سـيما أقـل   (المناطق التي حددت بأنها معرضة للخطر بصورة خاصة في إطار برنامج عمل نيروبي   

 ؛)البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

 للخطـر وفـي     والتعـرض تقييمات األثر   وسائل إلدماج نهج النظام اإليكولوجي في       تحديد السبل وال    )ه(
 استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ؛

تحديد التدابير التي تمكن من استعادة النظام اإليكولوجي للوضع السابق من اآلثـار الـضارة لتغيـر           )و(
 التكيـف مـع تغيـر    لتعرض للخطر وفي اسـتراتيجيات تقييمات األثر وا المناخ، والتي يمكن مراعاتها بشكل فعال في      

 المناخ؛

تحليل المنافع االجتماعية والثقافية واالقتصادية الستخدام خدمات النظام اإليكولوجي في التكيف مـع               )ز(
تغير المناخ وللمحافظة على خدمات النظام اإليكولوجي من خالل التقليل إلى أدنى حد من التـأثيرات الـضارة لتغيـر                    

 اخ على التنوع البيولوجي؛المن

  والوسائل لتحسين إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي والمعـارف التقليديـة والمحليـة            السبلاقتراح    )ح(
 للخطر والتكيف مع تغير المناخ، مـع الرجـوع بـشكل            والتعرض في عمليات تقييم األثر      المرتبطة بالتنوع البيولوجى  

 لخطر تغير المناخ؛خاص إلى المجتمعات والقطاعات المعرضة 

ـ    هالتنوع البيولوجي واستخدام    الكربون، وحفظ  لتنحيةمتعددة  تحديد فرص تقديم منافع       )ط(  ي المـستدام ف
 ؛ والتندرا والمراعيالخثراضي أ ها بما فيةيكولوجيمجموعة من النظم اإل

ي وحفظـه واسـتخدامه    الفرص المتاحة والتأثيرات السلبية الممكنة بالنسبة إلى التنوع البيولوج         تحديد  )ي(
نبعاثـات الناجمـة    المستدام، باإلضافة إلى سبل عيش المجتمعات األصلية والمحلية، والتي قد تنشأ عن أنشطة خفض اإل              

 عن إزالة الغابات وتدهورها؛

نبعاثـات  تحديد الخيارات الكفيلة بضمان أال تتعارض اإلجراءات الممكنة التي تهدف إلى خفـض اإل               )ك(
ة الغابات وتدهورها مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، بل تعمل بدالً من ذلك علـى مـساندة حفـظ                   الناجمة عن إزال  

 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

تحديد السبل التي يمكن بها لمكونات التنوع البيولوجي أن تخفض المخـاطر واألضـرار المرتبطـة        )ل(
 بآثار تغير المناخ؛

فيلة بحفز تنفيذ إجراءات التكيف التي تغزز حفظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه      تحديد الوسائل الك    )م(
 .المستدام

 بغية توفير تقرير مستكمل لتنظر فيـه   فى أسرع وقت ممكن  المخصص التقنيين عمل فريق الخبراء     بدءينبغي    - 4
المعلومـات عـن   مر األطراف؛ ولتوفير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤت         

  ذات الصلة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛هذه المداوالت إلى العمليات 
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 ويجـب أن يـضم الفريـق ممثلـين مـن            8/10يجب أن يتم اختيار الخبراء وفقاً للمرفق الثالث من المقرر             - 5
  المجتمعات األصلية والمحلية؛

 فريـق الخبـراء   الحاجة إلى الخبرة العلمية والتقنية في  أن تراعي، عند ترشيح خبرائها،األطراف علىتشجع    - 6
 مناخ وغيرها من المنظمـات     بشأن تغير ال   ةطاري اإل  األمم المتحدة   اتفاقية  بينها  من منظماتيضا من   أ  المخصص التقنيين

  . الدولية ذات الصلةة الحكوميوالعمليات
ق الجتماعات فريق الخبراء التقنيين المخصص، وبمالحظة على وجه الخصوص الحاجة إلـى  عند إعداد الوثائ    - 7

 بـشأن تغيـر   ةطاري اإل األمم المتحدة  اتفاقيةضمان المصداقية العلمية والمعلومات المناسبة من حيث الوقت إلى عمليات           
  : المالية، ومن جملة أمور، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية، شريطة توافر المواردمناخال

نبغي دعوة األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات والعمليات الحكومية الدوليـة ذات الـصلة،        ي  )أ(
عـن  مثلة  أووالمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة إلى تزويد األمين التنفيذي بآرائهم              

  ؛عالهأ 1 ة في الفقرذكورةالمود عن البنذات الصلة فضل الممارسات ومزيد من المعلومات أ
ينبغي أن يعقد فريق مخصص للمناقشة على اإلنترنت أو مؤتمر إلكتروني بدعوة من األمين التنفيذي                 )ب(

ـ  المتـصلة تحديد القضايا الرئيـسية  صص على   بلغات متعددة، وذلك لمساندة اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخ         البنود ب
  . أعاله3ة الفقر  في شروط تكليفه فيمذكورةال

  



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 182 

  
      التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة9/17المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 والسـيما   ، للبلدان النامية  ة والمالي ة الفني مساندةتقديم ال  المنظمات المعنية والوكاالت المانحة إلى       يدعو  - 1

ـ ذات االقتصاد االنتقالي،  والبلدان   النامية من بينها،  لجزرية الصغيرة   اقل البلدان نموا والدول     أ د وتنفيـذ خيـارات    لتحدي
 وتـدر   واستخدامه المـستدام  التنوع البيولوجي من حفظالتي تعزز في األراضي الجافة وشبه الرطبة     استخدام األراضي 

 إنـشاء  إشراك القطاع الخاص والشراكات العامة ومن خالل   بما في ذلك من خالل       ،الدخل للمجتمعات األصلية والمحلية   
   هذه األنشطة؛مساندةصندوق خاص ل

 األطراف على وضع مراكز وشـبكات بحـوث إقليميـة ودون إقليميـة لتبـادل البحـوث،                  يشجع  - 2
   فيما يخص األراضي الجافة وشبة الرطبة؛اوالمعلومات، والمعارف التقليدية والثقافية والتكنولوجي

ضي التي تعـزز حفـظ التنـوع البيولـوجى      األطراف على النظر في خيارات استخدام األرا    يشجع  - 3
ـ    مع اسـتعمال   ،وتطوير مواقع تجريبية   للمجتمعات األصلية والمحلية،     واستخدامه المستدام وتحقق الدخل    ام  نهـج النظ

بـشأن   العمل بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الرطبة وشبه الرطبـة و          يامجن والنظر في الروابط بين بر     اإليكولوجي
  ؛الزراعيالتنوع البيولوجي 

 الـدخول   إليـصال ر  اثومنخفضة اآل فعالة  هي آلية   لحياة البرية   المستدامة ل  اإلدارة أنب إذ يحيط علما    - 4
تخطـيط اسـتخدام   من خـالل   الحياة البرية   إدارة على تعزيز    األطراف يشجع والمحلية،   ةلمجتمعات األصلي لالمستدامة  
  ؛تحقيق االستخدام المستدام للحياة البريةلة و للحد من الصراعات بين البشر واألحياء البرياألراضي

 خدام البرية قد يكون لها ميزة نسبية على غيرها من خيارات است           لألحياء المستدامة   اإلدارة أن يالحظ  - 5
وجـود  األمطار و  المحلية مثل قلة سقوط      البيئية الظروف   المتوطنة مع  لألنواع ةف الطبيعي عمليات التكي بسبب  األراضي  
  ؛األمراض

 ثـار آلتحمـال ل كثـر  أ تكون قدلحياة البرية المستدامة ل المستخدمة لإلدارة األراضين  أ يالحظ كذلك   - 6
  ؛أعاله إليها بسبب العوامل المشار األراضيستخدام الخيارات األخرى الالمتوقعة لتغير المناخ من 

ـ يو  (UNCCD) مكافحـة التـصحر    ل  المتحـدة  األمم ةتفاقيم ال مهالدور  ال ب عترفي  - 7  تهـا خطب برح
  لتعزيز تنفيذ تلك االتفاقية؛عملها طار ذات السنوات العشر وبإ ةاالستراتيجي
، واتفاقيـة األمـم      لألمم المتحـدة   ألغذية والزراعة التعاون مع منظمة ا    األمين التنفيذي، ب   إلى يطلب  - 8

  : الصلة القيام بما يليويذوالمتعاونيين المتحدة لمكافحة التصحر والمنظمات األخرى 
نية بما في ذلـك المعـارف التقليديـة         تقتجميع ونشر قائمة بدراسات الحالة عن المعارف العلمية وال          )أ(
   إدارة التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة واستخدامه المستدام،بخصوص
  جهود المجتمعات األصـلية والمحليـة فيمـا        مساندةة أدوات ل  حقيبإجراء دراسة جدوى بشأن وضع        )ب(

 وإدارة اسـتخدام    ، وتثمين الموارد الطبيعية   ، التربة حات ومكافحة ت  ،يتعلق بالرعي المستدام وممارسات الزراعة المكيفة     
 وتحديد التهديدات التي لها أكبر األثر على التنوع البيولوجي في األراضي الجافـة      ، الكربون احتجاز و ،األراضي والمياه 

  وشبه الرطبة؛
وإدارة التربة والرعي   والتكيف معه،    تغير المناخ    التخفيف من برات في مجال    إعداد مجموعة من الخ     )ج(

  في األراضي الجافة وشبه الرطبة؛
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 واتجاهات  حالةدراسة تنسيق إجراءات اإلبالغ بين االتفاقيات ذات الصلة وتعزيز التعاون على تقييم               )د(
   لها؛ والتهديدات التي تتعرضوالتهديدات األراضي الجافة وشبه الرطبة

  لألمم المتحـدة   ألغذية والزراعة ا األمين التنفيذي أن يستكشف، بالتعاون مع منظمة         إلى  كذلك يطلب  - 9
(FAO) مكافحة التصحر ل المتحدة   األمم ةتفاقي وا (UNCCD)،            سبل تعزيز التعاون فـي مجـال الرعـي واالسـتخدام

 عـن اإلجـراءات التـي      ا تقرير أن يعد  و ،8/2ر  من المقر ) ج(11 الزراعي لألراضي الجافة وشبه الرطبة وفقا للفقرة      
، مع مراعاة السمات الخاصة لألراضي الجافة وشبه الرطبة واحتياجـات           يجب اتخاذها اتخذت بالفعل واإلجراءات التي     

ـ  لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والفنية والتكنولوجيةالسكان الذين يعيشون فيها، لكي تواصل ا    قبـل  ه النظـر في
  عقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛ان

ـ اأمانـة    األمين التنفيذي، بالتعاون مع      إلى كذلكيطلب    - 10  كافحـة التـصحر   لم المتحـدة    األمـم  ةتفاقي
(UNCCD)  ، اج اعتبارات تغير المناخ في برنامج العمل بشأن التنوع البيولـوجي لألراضـي             مضع اقتراحات إلد  أن ي

 قبـل انعقـاد   لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلميـة والفنيـة والتكنولوجيـة   نظر االجافة وشبه الرطبة، لتعرض على   
تغير المناخ والتنوع    بشأن   9/16االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، استنادا إلى عناصر اإلرشادات الواردة في المقرر            

ذلك تحديد الثغرات التي تشوب عملية التنفيـذ  تقييم لحالة تنفيذ، وك وها بالفعل برنامج العمل الحالي،      عالج التي   يالبيولوج
لغابـات واإلدارة  ل والنظر فـي أهميـة اإلدارة المـستدامة    التغلب عليها واقتراحات  قباتهذه بما في ذلك استعراض الع     
 األراضـي  تعزيز فهم دور الغابـات ذات       الحاجة إلى الجافة وشبه الرطبة و   في األراضي   المستدامة الستخدام األراضي    

   المناخ؛غير فيما يتعلق بتالجافة
 واألمن  سبل العيش  أهمية التنوع البيولوجي في األراضي الرطبة وشبه الجافة من أجل تحسين             يدرك  - 11

 تنفيـذ المكونـات الحاليـة لتغيـر     لمساندة بجهود األمانة ويرحب،  والتخفيف من حدتهتغير المناخمع تكيف الالغذائي و 
األمـم المتحـدة لمكافحـة    ج العمل المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقيـة      برنامفي  برنامج العمل و  في  المناخ  

  تعاون مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر لزيادة تعزيز هذه الجهود؛أن ي األمين التنفيذي إلى يطلبالتصحر، و
ـ       ي تقرير يالحظ مع التقدير    - 12 شترك ومـذكرة األمـين      االجتماعين السابع والثامن لفريق االتصال الم

األمين إلى   يطلبو  )UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1( خيارات تعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث       عن   التنفيذي
صحر األراضي وتغير المناخ كما يـدعو إلـى   ت/التنفيذي تعزيز التعاون وأوجه التآزر بشأن التنوع البيولوجي، وتدهور       

 القضايا  حول ومواصلة المناقشات مع فريق االتصال المشترك        ،خ والتنوع البيولوجي  تغير المنا  بشأن   9/16ذلك المقرر   
  ؛9/16على النحو المبين في المقرر 

الطبيعة التابع  المركز العالمي لرصد حفظ      لتي أجراها  الدراسة   الناتجة عن  ترسيم الحدود  خيار   يعتمد  - 13
، رهنا بإضافة الغابات االستوائية الجافـة   هذا المقرر المرفقالواردة في (UNEP-WCMC)لبرنامج األمم المتحدة للبيئة    

 معـايير علـى  تستعمل الوشبه الرطبة، التي تراعي على النحو الواجب معايير اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، و      
ـ        أساس التعريف الوارد في إطار ا      ي تتـألف المعـايير     تفاقية التنوع البيولوجي كطريقة لتحديد المناطق اإليكولوجية، الت
 األمـين التنفيـذي، بالتعـاون مـع     إلىويطلب  األراضي الجافة وشبه الرطبة عريفالبيولوجية واإليكولوجية كأساس لت 

بيـان  لالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، تحديث الخريطة الـواردة فـي المرفـق    الطبيعة المركز العالمي لرصد حفظ     
  ه الرطبة على وجه أفضل؛الغابات االستوائية الجافة وشب

14 -  التنوع البيولـوجي فيمـا      ضياعوكالة الفضاء األوروبية لتقدير تغير معدل       في   الجاري بالعمل   يقـر 
يتعلق بحجم األراضي الجافة وشبه الرطبة، بما في ذلك الخريطة النموذجية الختبار هذا النهج، ويتطلـع إلـى تحقيـق                    

 اإلضافية الالزمـة  لموارد احسبان، مع األخذ في ال2008 من سنة النصف الثاني    النتائج التي يتوقع أن تصبح متاحة في      
  لسد الثغرات التي تشوب المعلومات والبيانات؛
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 هـدف   بلـوغ  واالحتياجات والقيود التي قد تحـول دون         العقبات الرئيسية  إزاء   يعرب عن بالغ قلقه     - 15

فريقيا أللرطبة على النحو المستوحى من حلقة العمل اإلقليمية          في األراضي الجافة وشبه ا     2010التنوع البيولوجي لعام    
بـشأن  ومن حلقة العمل    المتعلقة بالتنوع البيولوجي    األخرى  واالتفاقيات  بشأن أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو واالتفاقيات        

يكولوجيـة الزراعيـة فـي      مريكا الالتينية وبلدان الكاريبي بشأن التنوع البيولـوجي للـنظم اإل          أل أوجه التآزر اإلقليمي  
  الجافة وشبه الرطبة؛األراضي 

 بأن ارتفاع معدل الفقر في األراضي الجافة وشبه الرطبة ويعتبـر أن األنـشطة الالزمـة                 وإذ يسلم   - 16
القضاء على الفقر   ( 1 الهدف   وخصوصا أهداف إنمائية لأللفية،     ةلتحسين سبل العيش في هذه األراضي تجمع بالتالي عد        

 تطوير األنشطة الواردة فـي  مواصلةإلى األمين التنفيذي   يطلب  ،  )ضمان االستدامة البيئية  ( 7 والهدف   )جاعةالمدقع والم 
ال سيما   ،(UNEP/CBD/COP/9/19)  تقريره المرحلي والنظر في مقترحاته للعمل في المستقبل         من 30 و 29الفقرتين  
، لتنظر فيها الهيئـة الفرعيـة   ام اإليكولوجيبل خدمات النظ   المتعلقة بالتقييم االقتصادي والمدفوعات المسددة مقا      األنشطة

للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، مع التركيـز علـى أن مكافحـة                  
محليـة  تباع نهج شامل يراعي أمور من ضمنها سبل عيش الشعوب ال      إضياع التنوع البيولوجي في هذه المناطق يتطلب        

   مع تغير المناخ؛كيفوالت
 مثل االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن          ،إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات المعنية      يطلب    - 17

الكوارث، لتجميع المعلومات عن آثار الجفاف على التنوع البيولوجي وإعداد اقتراحات بـشأن خيـارات إدارة التنـوع                 
ولوجية قبل انعقـاد االجتمـاع العاشـر        تكن وال والتقنيةهيئة الفرعية المشورة العلمية     البيولوجي والجفاف ليعرض على ال    

  لمؤتمر األطراف؛ 
  المرفق

  التي أجراها  الدراسة الناشئة عن لترسيم الحدودخيار 
  برنامج األمم المتحدة للبيئةل التابع المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة

برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة     التابع ل لمي لرصد حفظ الطبيعة     المركز العا استخدمت دراسة أجراها      - 1
(UNEP-WCMC)          لمنـاطق  حدود ا  مؤقت ل  ترسيمالتحليل المكاني لنظام المعلومات الجغرافية على نطاق عالمي للقيام ب

جي، كما حـدد   اتفاقية التنوع البيولو في إطار التي ينبغي أن يتضمنها برنامج العمل بشأن األراضي الجافة وشبه الرطبة            
األراضي القاحلة وشبه القاحلة، واألراضي المعشوشبة والسفانا، والمناظر        :  المخصص، وهي  ينذلك فريق الخبراء التقني   

  . في المائة من المنطقة األرضية العالمية47.39ويتضمن هذا التعريف  . الطبيعية في منطقة البحر المتوسط
 (WWF)ولوجية األرضية للصندوق العالمي لحفظ الطبيعـة        يتكون التحليل من خرائط للمناطق اإليك       - 2

وبوجه خاص، يجري تقييم استخدام معايير تقوم على التعريف بموجب اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي      . والمناطق القاحلة 
  .ومواصفات المناطق اإليكولوجية لتصنيف المناطق التي تتعدى نطاق التعاريف المناخية البيولوجية

  :تعاريف المناطق اإليكولوجية المعتمدة ألغراض هذه الخريطةفيما يلي   - 3
بعد تعريـف   لها  يمكن تعريف النظم اإليكولوجية في منطقة البحر المتوسط بشكل عام ألنها لم يحدد                )أ(

جافـة   أو مواسم صـيفية      معتدلة وممطرة وتتضمن عموما مناطق ذات مواسم شتوية       . واحد مناخي أو مناخي بيولوجي    
الغابات وأراضـي األخـشاب واألراضـي       (وتتكون من مجموعة واسعة من أنواع الموائل         . شديدة الحرارة ة أو   حار

  وتتسم بوجود جنيبات منخفضة وخشبية تتكيف مع الحرائق؛) المعشوشبة
وتـشكل  . عشابتطغى على النظم اإليكولوجية للسفانا طبقة أرضية تتكون من أعشاب وما يشبه األ               )ب(

  غير مشجرة من خالل أراضي خشبية مفتوحة على غطاء سقفي مغلق مع أعشاب أرضية؛سلسلة من نباتات 
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يمكن تعريف النظم االيكولوجية لألراضي المعشوشبة بشكل عام على أنها منـاطق تطغـى عليهـا                  )ج(
يـة  وتعتبـر فتـرات الجفـاف الدور      .  أو النباتات شبة المشعوشبة مع بعض النباتات الخشبية       ) غراميناتشي(األعشاب  

واألمطار الموسمية العالية والحرائق واألراضي التي ترعى فيها الحيوانات آكلـة األعـشاب سـمات عاديـة للـنظم                   
  .ألراضي المعشوشبة الطبيعية والسفانالاإليكولوجية 
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     المناطق المحمية9/18المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
  حمية    استعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق الم-ألف 

 على المستويات الوطنية    المناطق المحمية بشأن  بما أحرزه األطراف من تقدم في تنفيذ برنامج العمل          إذ يرحب   
أن األمر  وإذ يالحظ   ،  واإلقليمية ودون اإلقليمية، بما في ذلك استعمال آليات فعالة للتشاور والمشاركة مع جميع الشركاء             

 ، للمناطق المحمية األرضية والبحريـة     2012 و 2010 البيولوجي لعامي    يقتضي مزيدا من الجهود لتحقيق هدفي التنوع      
 بشأن المناطق المحمية،ة في برنامج العمل مذكورعلى التوالي، وكذلك األهداف األخرى ال

 منظمة حفـظ  تعاون معفي بعض المناطق بال إقليمية لحلقات عملبتنظيم األمين التنفيذي إذ يرحب مع التقدير    و
، وجمعية حفـظ  BirdLife Internationalدوق العالمي لحفظ الطبيعة، ومنظمة الحفظ الدولية، ومنظمة الطبيعة، والصن

األحياء البرية، واللجنة المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الـدولي للحفـظ، والمفوضـية األوروبيـة، والوكالـة                
حلقـات  وإذ يالحظ أن فرنسا والهند وجنوب أفريقيا وغابون،   االتحادية األلمانية لحفظ الطبيعة، وحكومات ألمانيا وكندا و       

حالـة   للبلدان المشاركة كي تتبادل المعلومات عن مهمهذه يحتاج األمر إلى عقدها في جميع المناطق وأنها محفل           العمل  
ملية لمعالجـة تلـك     الوسائل الع السبل و  التنفيذ وكذلك    وقيودتحديات   لمناقشة   المناطق المحمية، بشأن  تنفيذ برنامج العمل    

  بشأن المناطق المحمية،التحديات لتعزيز تنفيذ برنامج العمل 
  المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لالتحاد الـدولي لحفـظ الطبيعــة         بجهود رـإذ يرحب مع التقدي   و

(UNEP-WCMC)  من أجل ما يليواالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة:  
يانـات  ة البيانات فـي قاعـدة الب      نوعيمل التحقق واالستعراض لتحسين     إيجاد آليات جديدة شفافة تش      )أ(

  العالمية للمناطق المحمية؛
وضع مجموعات بيانات إضافية مرتبطة بقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية بشأن فعاليـة إدارة               )ب(

   وأهمية خزن الكربون، ضمن أمور أخرى؛، وسبل العيش المحلية،المناطق المحمية
األطـراف  شجعتها حكومة ألمانيا وبلدان أخرى، وإذ ينوه بفـرص   التي    مبادرة شبكة الحياة   جهود ب إذ يرحب و

  في هذه المبادرة،  المشاركةوالمنظمات األخرى على
 بالحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية فـي تنفيـذ برنـامج             واعترافا منه 

 بإعالن األمـم المتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب      أيضا وإذ ينوهاطق المحمية على جميع المستويات؛    العمل بشأن المن  
  األصلية،

  ات االستعراض؛أمام عملي يشكل عائقا رئيسيازال ما  للمعلومات التوافر المحدود بأن يعترف  - 1
 ئـات التمويـل  والحكومات األخرى وهي ،األطراففيها  التي حث    ،8/24 همقرر من   4 بالفقرة   ريذكّ  - 2

 للبلدان النامية، وال سيما البلدان األقـل نمـوا والـدول الجزريـة              ة الالزم ةالماليمساندة  متعددة األطراف على توفير ال    
 لتمكينهـا مـن   ،من االتفاقية) م(8 والمادة 20الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، مع مراعاة المادة      

 والقيام بعمليات اإلبالغ الالزمة، بما فـي ذلـك التقـارير            المناطق المحمية بشأن   يذ برنامج العمل  بناء القدرات ومن تنف   
المناطق المحميـة إعمـاال     بشأن  اتفاقية التنوع البيولوجي، لتمكينها من استعراض تنفيذ برنامج العمل          في إطار   الوطنية  

  ؛المناطق المحميةبشأن   من برنامج العمل2- 2للغاية 
من تحليـل الثغـرات     ،  2009في موعد أقصاخ    ،  على نحو عاجل  أن تنتهي،   ألطراف، على    ا يحث  - 3

 2012  و2010لتحقيق هدفي  والشركاء، حسب الحالة،     بصفة مستقلة أو بمساعدة تقنية ومالية من المانحين       يكولوجية  اإل
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اف األخرى في برنامج العمل بشأن      ، باإلضافة إلى األهد   حيثما يكون ذلك التحليل لم يتم بعد، وذلك على وجه االستعجال          
  ؛المناطق المحمية

  :األطراف إلى ما يلي يدعو  - 4
، التخطيط المكاني   تشجع على تطبيق األدوات وتدابير السياسة المناسبة بما في ذلك، حسب الحالة           أن    )أ(

ة األوسع نطاقـا، وفـي      المتكامل، وذلك في سبيل إدماج أفضل للمناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية والبحري            
   الفقر؛القضاء على ما يهدف إلى ي ذلكالقطاعات والخطط ذات الصلة، بما ف

تحسين فعالية إدارة المناطق المحمية     إلى  شركاء والمانحين،   ال، في تعاون مع     ا خاص تولي اهتماما أن    )ب(
 وال سـيما للبلـدان   ،تدابير بناء القدرات أمور منها   من خالل    وذلك   ،عن طريق تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية      

 رصد وتقييم التنـوع البيولـوجي     ، بما في ذلك    والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي        ،النامية
  النظم؛مستوى على مستوى المواقع و

   المناطق المحمية؛بشأن من برنامج العمل 2 يتنفيذ العنصر البرنامجإلى  ا خاصتولي اهتماماأن   )ج(
  : األطراف على ما يلييشجع  - 5
التي تم تحديـدها علـى أسـاس        مواقع  ال حسب الحالة، معلومات عن   األمين التنفيذي،   إلى   أن ترسل   )أ(

تحليل الفجوات واالستراتيجيات الوطنية الشاملة للتنوع البيولوجي والتي ترغب في تعيينها كمناطق محميـة، لغـرض                
 والمنظمات المهتمة باألمر على المعلومات لمساندة هذه الجهود؛ بغية تعبئـة مـساندة ماليـة                تسهيل حصول األطراف  

  معززة لهذه الجهود؛
 تتألف، ضمن جملة أمور، من ممثلـي      ، لجانا استشارية متعددة القطاعات قد       أن تنشئ، حسب الحالة     )ب(

لية، ومديري األراضي والمـوارد، والمنظمـات     الوكاالت واإلدارات الحكومية ذات الصلة، والمجتمعات األصلية والمح       
بـشأن   تنفيـذ برنـامج العمـل       مساندة، ل  ومؤسسات البحوث   واألكاديميات ،غير الحكومية، والقطاع الخاص، والخبراء    

  :تقديم المشورة عن كيفية إجراء ما يليالمناطق المحمية على المستويين الوطني ودون الوطني وذلك ب
 فـي   مشتركةبالتنسيق واالتصال بين مختلف المنظمات والوكاالت ال      القيام على نحو أفضل       )1(

  شؤون المناطق المحمية؛
المناطق المحميـة  بشأن المساعدة في إعداد أهداف وخطط عمل وطنية لتنفيذ برنامج العمل           )2(

في كلتا البيئتين األرضية والبحرية، في سياق االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنـوع     
  ي ووفقا للتشريع الوطني؛البيولوج

المناطق المحمية لكلتا   بشأن   ووضع إستراتيجية اتصال لبرنامج العمل       التوعية العامة زيادة    )3(
  المناطق المحمية األرضية والبحرية؛

المنـاطق  بـشأن   في تنفيذ برنامج العمـل      المحرز  تقدم  ال عن بالغرصد التنفيذ ومساندة اإل     )4(
  المحمية؛

المناطق المحمية مع البرامج األخـرى التفاقيـة    بشأن  ذ المنسق لبرنامج العمل     مساندة التنفي   )5(
   بالتنوع البيولوجي؛تعلقةاالتفاقيات األخرى الممع التنوع البيولوجي و

والكفاءة في تنفيذ برنامج العمل     مساندة برامج بناء القدرات التقنية والتمويل لتحسين الفعالية           )6(
  المناطق المحمية؛بشأن 
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ات المعارف على صعيد السياسات والتشريعات، وتحـسين ظـروف          تحديد حواجز وفجو    )7(

إرشـاد وأدوات واسـتراتيجيات     و إبتكاريةالتمكين من التنفيذ، بما في ذلك إيجاد آليات مالية        
  ؛للتنفيذ

 حيثما يكـون األمـر مناسـبا        ،ل األدوات المناسبة التي تكون مكيفة     استعماأن تضع وتسهل تبادل و      )ج(
 الظروف المحلية، بما في ذلك الممارسات التقليدية إلدارة الموارد الطبيعية التـي تقـوم بهـا المجتمعـات                   معزما،  وال

 بما في ذلـك األدوات  ، الحاجة إلى أدوات إضافيةتحديد، والالزمة، حسب الحالة  األصلية والمحلية وترجمتها إلى اللغات      
  ؛ناطق المحميةالالزمة لتقييم حالة التنوع البيولوجي في الم

  : األطراف إلى ما يلييدعو  - 6
لمناطق المحمية، التي تؤدي إلى تـشريعات        ا أنماط إدارة  وتعزيز تحسين، وحسب الضرورة، تنويع     )أ(
، حيثما يكون األمـر مناسـبا، المنظمـات         مراعاة و االعترافذلك  بما في     المالئمة، وفقا للتشريعات الوطنية  وطنية أو   

  ؛منظمات المجتمعية األخرىاألصلية والمحلية وال
 والمناطق المحمية الخاصة والمنـاطق      ، المناطق المحمية الخاضعة إلدارة مشتركة     االعتراف بإسهام   )ب(

، حيثما يكون األمر مناسبا، في النظـام الـوطني للمنـاطق            المجتمعية التي تتولى حفظها المجتمعات األصلية والمحلية      
  أخرى؛ تشريعات الوطنية أو بوسائل فعالةالمحمية من خالل االعتراف بها في ال

من المنـاطق األرضـية والبحريـة، علـى        لكل   *يكولوجية وأهمية الشبكات اإل   وضع التشجيع على   )ج(
  يمية، حيثما يكون األمر مناسبا؛المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقل

 مـع احتـرام كامـل       ،لية والمحليـة   عمليات فعالة للمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األص       إنشاء  )د(
 المناطق المحمية، بما يتمشى والقـانون الـوطني وااللتزامـات الدوليـة     إدارة في  حقوقها واعتراف كامل بمسؤولياتها   ل

  ؛السارية
الناشئة عن إنـشاء وإدارة المنـاطق       لمنافع  المنصف للتكاليف وا  تقاسم  ل ل مواصلة إعداد وتنفيذ التدابير     )ه(

 بما يتمشى والقوانين الوطنيـة      والعالميةالمحلية  المستدامة   من التنمية    عنصرا مهما ل المناطق المحمية    جعالمحمية وأن ت  
  ؛الساريةوااللتزامات الدولية 

بـشأن  إقليمية أو دون إقليمية تسهم في التنفيذ الفعال لبرنامج العمـل             مساندة إنشاء أو تعزيز محافل      )و(
ـ     ألغراض منها  دون اإلقليمي وذلك  مي و اإلقليالمناطق المحمية على المستوى      شاء منـاطق محميـة     إيجاد تعاون في إن

 فـي كلتـا البيئتـين األرضـية       ، حسبما يكون األمر مناسـبا،      وفقا للتشريع الوطني   *إيكولوجيةشبكات  عابرة للحدود و  
حمية؛ وتنسيق تنفيذ الخطط    المناطق الم بشأن  والبحرية؛ وتبادل الدروس اإلقليمية المستفادة في مجال تنفيذ برنامج العمل           

؛ وإنشاء شبكات إقليمية من أخصائيي المناطق المحمية البحرية واألرضـية لمختلـف المجـاالت      اتاإلقليمية لبناء القدر  
مختلـف  تعـاون مـع   باللمـانحين   لالمناطق المحمية؛ وعقد موائد مستديرة إقليمية       بشأن  المواضيعية من برنامج العمل     

  تعددة األطراف؛المانحين والوكاالت الم
دارة إتعزيز فعاليـة  في سبيل لى البلدان النامية إ األطراف على تسهيل وتحسين نقل التكنولوجيا    يحث  - 7

  المناطق المحمية؛

                                                   
ج العمل هذا، يستعمل مصطلح عام في بعض البلدان واألقاليم، حسب الحالة، ليشمل تطبيق نهج النظام في سياق برنام  *

ظر طبيعية أكثر اتساعا من أجل حفظ التنوع البيولوجي اأو من/اإليكولوجي الذي يدمج مناطق محمية في أراض أكثر اتساعا و
  .واستخدامه المستدام على نحو فعال
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واللجنـة المعنيـة    المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحـدة للبيئـة،             يدعو    - 8
األعضاء اآلخرين في كونسورتيوم قاعـدة البيانـات العالميـة بـشأن     وولي للحفظ، بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الد 

في تنفيـذ برنـامج العمـل       المحرز  تقدم  ال إلى مواصلة إعداد أدوات للمساعدة على رصد         ،(WDPA)المناطق المحمية   
  ؛مية عن المناطق المحميةين قائمة األمم المتحدة لمكونات قاعدة البيانات العالالمناطق المحمية واستبقاء وتحسبشأن 

 بقيمة وجود نظام تصنيف دولي موحـد        تعترف، التي   7/28 من المقرر    31الفقرة   على التأكيد   يعيد  - 9
ـ يرحـب للمناطق المحمية والمنافع من تقديم معلومات يمكن مقارنتها عبر البلدان والمناطق، ولذلك،       الجاريـة  جهود ال ب

ـ  باالتحـاد الـدولي    لتحسين نظام الفئات الخـاص       ة لالتحاد الدولي للحفظ   للجنة المعنية بالمناطق المحمية التابع     شجع وي
 في المنـاطق المحميـة       والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على تعيين فئات إدارة المناطق المحمية           ،األطراف

  ؛ المحسنة ألغراض اإلبالغتحاد الدوليال وتقديم معلومات تتمشى وفئات الديها،
ركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنـامج      شاور مع الم  بالت ، األمين التنفيذي أن يقوم    ىإليطلب    - 10

بـالغ   من عمليـة اإل    وغيرهما، وبمساندة منهما، بأن يضع، كجزء      األمم المتحدة للبيئة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،      
  ؛مات قياسيةنسقة من خالل جمع معلوغ مإبال عملية الوطني عن التنوع البيولوجي،

اد شبكات بيانات وطنية أو إقليمية في سبيل تسهيل التبادل والحصول علـى   عدعلى إ  األطراف   يشجع  - 11
 تزويـد   بما في ذلـك    ،المناطق المحمية بشأن  في تنفيذ برنامج العمل     المحرز  المعلومات عن التقدم الوطني أو اإلقليمي       
  ا يكون األمر مناسبا؛يثم ح،معلومات بالقاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية

والمجتمعـات   والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، ، والحكومات األخرى،األطراف  أيضا يشجع  - 12
، ومؤسسات ووكاالت البحـث والمؤسـسات       الوطنية والدولية المنظمات غير الحكومية    من  بمساندة  األصلية والمحلية،   
، حـسب الحالـة،     قليمية تقنية إ  مساندةشبكات  وتشكيل   نحو تنظيم     األنشطة والموارد،  ية، على تعزيز  والوكاالت األكاديم 

  :المناطق المحمية، ويكون ذلك بما يليبشأن لمساعدة البلدان على تنفيذ برنامج العمل 
  لكترونية؛إتاحة األدوات مثال عن طريق أنظمة مبتكرة مثل برامج التعلم اإل  )أ(
  والمعارف العامة؛تسهيل تقاسم المعلومات   )ب(
   دون إقليمية؛حلقات عملأو تنسيق /مساندة و  )ج(
ـ        حولإقليمية  دون  /إقليميةعقد حلقات تدريب تقني       )د( شأن  الموضوعات الرئيسية من برنامج العمـل ب

  المناطق المحمية؛
  تعزيز الشراكات وتبادل البرامج بين الوكاالت والمناطق المحمية في مختلف البلدان؛  )ه(
  زيز مؤسسات التدريب الوطنية واإلقليمية؛تع  )و(

والمنظمات األخرى ذات الـصلة  اللجنة المعنية بالمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي للحفظ،         يدعو  - 13
دراسـي   مـنهج  تعزيز المؤسسات الوطنية واإلقليمية المعنية بالتدريب على القدرات من خالل إعداد إطـار   مساندةإلى  

  المناطق المحمية؛شأن برنامج العمل ب تنفيذ علىزيز قدرات الموظفين المهنيين من أجل تعمفتوح 
 بشأن المناطق المحمية المستند إلـى       TEMATEAاستعمال نموذج   نظر في   ال األطراف على يشجع    - 14

 الـوطني  فـي التنفيـذ   (UNEP/IUCN)ي لحفظ الطبيعة دولالقضايا الصادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتحاد ال       
  ؛الصلة المتعلقة بالمناطق المحميةلمختلف االتفاقات ذات 

لبنـاء   إقليمية ودون إقليميـة  حلقات عمل   أن يعقد  ،األمين التنفيذي، شريطة توافر التمويل    إلى  يطلب    - 15
ق المنـاط بـشأن  في جميع المناطق بشأن الموضوعات الرئيسية من برنامج العمل      القدرات والستعراض التقدم المحرز     
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 ويـدعو  األطـراف،    يحـث ، وبناء عليـه،      األطراف إلى ضمان التمثيل المالئم في حلقات العمل هذه         ويدعو ،المحمية

الحكومات األخرى، والمنظمات والمانحين إلى تقديم مساندة مالية وتقنية وافية إلى األمين التنفيذي لهذه الحلقات اإلقليمية                
  ؛ودون اإلقليمية
أن يواصل وضع وإتاحة طائفة من أدوات التنفيـذ   شريطة توافر التمويل،     ،نفيذي األمين الت  إلىيطلب    - 16

 مختلفة على أن   جماهير إلى   موجهة ،المناطق المحمية بشأن  تبادل المعلومات، لخدمة برنامج العمل      غرفة  من خالل آلية    
  ؛ون هذه األدوات مترجمة إلى جميع لغات األمم المتحدةتك

عاون مـع شـركاء آخـرين،       بالت ، أن يقوم  التمويل، توافر   ةطيشر،  التنفيذي األمين   إلى يطلب أيضا   - 17
  عمل المناطق المحمية؛مل وسهل االستعمال بشأن برنامج  مركزي شاموقع إلكترونياد عدبتسهيل إ

) أ(5 إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع المعلومات المجمعة من األطراف وفقا للفقـرة               يطلب كذلك   - 18
  قرر وأن يجعل هذه المعلومات متاحة على الموقع اإللكتروني لألمانة؛من هذا الم

 في سياق المنـاطق المحميـة تـساهم فـي      لتنمية األطراف على أن تكفل أن أنشطة الحفظ وا        يشجع  - 19
 الناشـئة عـن إنـشاء وإدارة         وتحقيق التنمية المستدامة وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنـافع         ،الفقرالقضاء على   

مناطق المحمية وفقا للتشريعات والظروف الوطنية، وذلك مع المشاركة الكاملة والفعالـة مـن المجتمعـات األصـلية          ال
  ؛والمحلية وحيثما يكون األمر مناسبا، مع مراعاة نظم اإلدارة واالستخدام التقليدي لدى المجتمعات األصلية والمحلية

ل الممارسـات   مع المنظمات ذات الصلة، بتجميع أفـض تعاونبال األمين التنفيذي أن يقوم،      إلى يطلب  - 20
 وجعلها متاحة من خالل آلية غرفـة تبـادل          المقرر الحالي  في سياق    ،عمل المناطق المحمية  الحالية بشأن تنفيذ برنامج     

  المعلومات واآلليات األخرى؛
 نقطـة   مساندة ل المناطق المحمية شأن  عمل ب مج ال  األطراف تعيين نقطة اتصال وطنية لبرنا      منيطلب    - 21

 وخطط العمل الوطنية واإلقليمية     تالتفاقية لتسهيل اإلعداد والتنفيذ الفعال والمنسق الستراتيجيا      لاالتصال الوطنية التابعة    
المناطق المحمية التابع لالتفاقية وبـرامج      شأن  المتعلقة بالمناطق المحمية األرضية والبحرية، مع مراعاة برنامج العمل ب         

  ت األخرى ذات الصلة؛العمل والمقررا
 التوعية العامـة لى زيادة   إ المنظمات ذات الصلة     ويدعو األطراف   ويشجع ، األمين التنفيذي  إلى يطلب  - 22

الفقـر   القـضاء علـى    أنشطة االتصال بشأن دور وأهمية منافع المناطق المحمية في التنمية المستدامة الشاملة و             إعدادو
   اإلنسان؛كوسيلة للحفاظ على رفاه

 األطراف ويدعو المنظمات ذات الصلة إلى تعزيز البحوث والوعي حول الدور الـذي تلعبـه                يشجع  - 23
  المناطق المحمية والشبكات التوصيلية للمناطق المحمية في معالجة تغير المناخ؛

االجتماع الرابع لمجلس الحفظ العالمي التـابع لالتحـاد          األمين التنفيذي أن يسترعي انتباه       إلى يطلب  - 24
ـ        2008 تشرين األول /أكتوبرفي  في برشلونة   الذي سيعقد   دولي لحفظ الطبيعة،    ال ق  إلى تقرير االجتمـاع الثـاني للفري

 اإلسهام  مواصلةإلى   االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة      ويدعو  (UNEP/CBD/COP/9/8)العامل المعني بالمناطق المحمية     
لمحمية وعملية استعراضه التي تؤدي إلـى االجتمـاع العاشـر           المناطق ا شأن  في تعزيز القدرات لتنفيذ برنامج العمل ب      

  لمؤتمر األطراف في االتفاقية؛
ـ    المستمر ل رصد  التالية لل عملية  ال يبت في   - 52 المنـاطق المحميـة والتحـضير      شأن  تنفيذ برنامج العمل ب

  :الستعراضه المتعمق في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
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ة إلى تقديم مساندة مالية إلى البلدان النامية، وال سيما أقـل البلـدان نمـوا     على الحاج يعيد التأكيد   ذ  إو  )أ(
 األطـراف،  يحـث والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي إلجراء اإلبالغ المطلـوب؛      

   آليات فعالة للتشاور والمشاركة؛على القيام باستعراض تنفيذها الوطني لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية باستعمال
برنامج العمل بشأن المناطق المحمية باسـتعمال       ل استعراض متعمق  إلى األمين التنفيذي إعداد      يطلب  )ب(

المعلومات المتضمنة في التقارير الوطنية الرابعة، وقواعد البيانات العالمية واإلقليمية ذات الصلة ونتائج حلقات العمـل                
، ضمن جملة مصادر، وأن يقترح السبل والوسـائل          من هذا المقرر   15، حسبما ورد في الفقرة      قليميةاإلقليمية ودون اإل  

؛ وذلك لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبـل االجتمـاع العاشـر               لتعزيز تنفيذ برنامج العمل   
  لمؤتمر األطراف؛

   مختلفة، لموارد مالية وافيةمن خالل آليات ،خيارات للتعبئة العاجلة  -باء 
  توقيت المناسب لتنفيذ برنامج العملوفي ال

  إن مؤتمر األطراف،
ألن عدم كفاية الموارد المالية ما زال يشكل أحد العقبات الرئيسية أمام تنفيـذ برنـامج العمـل            إذ يشعر بالقلق    

موا، والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينهـا،  بشأن المناطق المحمية من جانب البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان ن          
  وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي،

وال سيما أقل البلدان نمـوا والـدول الجزريـة          الحاجة إلى زيادة المساندة للبلدان النامية،     على  عيد التأكيد   وإذ ي 
امج العمل بشأن المناطق المحمية، من خالل تقـديم  الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في تنفيذ برن         

   من االتفاقية،20موارد مالية جديدة وإضافية، وفقا للمادة 
  لمرفق البيئة العالمية في السير قدما في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية،بالدور الحيوي وإذ يعترف 

ى ضمان أن تكون التدابير المتعلقة بالتمويل بموجـب         باستراتيجية تعبئة الموارد ويشدد على الحاجة إل      يرحب  
  برنامج العمل بشأن المناطق المحمية تتمشى تماما مع هذه االستراتيجية؛

   بالضرورة العاجلة لتعبئة موارد مالية وافية لتنفيذ برنامج العمل من جانب جميع األطراف،وإذ يعترف
مؤسـسات  الحكومات األخـرى و   ويدعو  دمة،  وخصوصا األطراف من البلدان المتق    األطراف،  يحث    - 1

متعـددة األطـراف    ية اإلقليمية وغيرها من المؤسسات المالية       ا فيها مرفق البيئة العالمية، وبنوك التنم      الدولية بم التمويل  
ان إلى األطـراف مـن البلـد       ،ية الوافية والتي يمكن التنبؤ بها والتي تقدم في التوقيت المناسب          مالعلى تقديم المساندة ال   

 وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتـصاد االنتقـالي، لتمكـين                  النامية،
  نامج العمل بشأن المناطق المحمية؛التنفيذ الكامل لبر

 ال هـا كنولآليات السوق يمكن أن تستكمل  النهوج القائمة على بما فيها بأن اآلليات اإلبتكارية،يعترف    - 2
  نمائية؛تحل محل التمويل العام والمساعدة اإل

  :لى ما يليإاألطراف يدعو   - 3
، وأن تضع خطـط     ، كأمر ذي أولوية   تقييمات االحتياجات المالية على مستوى البلدان     بإتمام  أن تقوم     )أ(

، 21 القـرن أعمال لجدول  حفظة مالية متنوعة، بما في ذلك آليات إبتكارية، وفقا           م حسب الحالة، تمويل مستدامة تشمل،    
تواصـل استكـشاف، مـع       والـى أن     ، من االتفاقية وللمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف         20المادة  و

المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين والصالت المعززة فيمـا              
وفقـا   التي يقدمها النظام اإليكولـوجي  الخدماتاف مفهوم المدفوعات مقابل السلع وبين القطاعات، حسب الحالة، استكش    
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الناشئة عـن إدارة المنـاطق      لمنافع  لتكاليف وا المنصف ل العادل و في الحسبان التقاسم    لقانون الدولي الساري، مع األخذ      ل

 الوطنيـة  تـشريعات الومـا يتمـشى    ب، وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين مع المجتمعات األصلية والمحلية   المحمية  
   التعويضات عن التنوع البيولوجي كآلية تمويل؛إمكانيةوأن تستكشف السارية؛ وااللتزامات الدولية 

بما في ذلـك   خطة التمويل المستدامة، إلدارة وتنفيذ وفقا لظروفها المحددة، التدابير الالزمة     ،أن تضع   )ب(
ستعمال اآلليات المالية، ويـشمل ذلـك       إعداد وا حمية تشجع على االبتكار في      دارة المناطق الم  يجاد بيئات إل  إعن طريق   
ع تعيـق تنـو   قـد لحواجز التي ازالة إ تحديد، وحسب الحالة، و؛يجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص     إأمورا منها   

  طق المحمية؛مصادر الدخل للمنا
ـ لة تحـسين     عن طريق مواص   موارد المالية الأن تعزز فعالية استعمال       )ج( مـشاريع  ة مقترحـات   نوعي

  المناطق المحمية؛
، وخصوصا التكـاليف     المناطق المحمية  التي تقدمها يكولوجية  خدمات النظم اإل  سلع و أن تعزز تثمين      )د(

دمـاج  إ لتحقيـق     االقتصادية للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين،        - والمنافع االجتماعية 
ئية لأللفية،  نما الفقر وتحقيق األهداف اإل    القضاء على سهام المناطق المحمية في     إ تسهيل ول نمية الحفظ والت  أفضل لعمليات 

  من أجل تعبئة تمويل متزايد للمناطق المحمية؛
نمائية لكـل مـن المـانحين       في جداول األعمال اإل   إدارة المناطق المحمية     وتدمج تخطيط و   تعممأن    )ه(

 لكال القطاعين العام والخاص التـي يمكـن أن تحقـق      ليات المالية مكانية الكاملة لآل  باستكشاف اإل البلدان النامية، وذلك    و
  نمائية لأللفية؛األهداف اإل
 لجمع األموال من المصادر الوطنية والدولية لتنفيذ برنـامج        في هدف وطني   ، حسب الحالة،  أن تنظر   )و(

  العمل؛
ل التهديدات والضغوط الواقعة على المناطق      على تحلي  ات القدر تعزيزأن تنظر في تخصيص موارد ل       )ز(

  ؛ات واآلليات في سبيل ذلك التحليل تبادل الخبرات والتنسيق بين المنهجيإمكانية وأن تستكشف، المحمية
جهـود  دارة الفعالة للمناطق المحمية فـي سـياق         نشاء واإل أن تستكشف فرص التمويل للتصميم واإل       )ح(

رصة فريدة لحماية التنـوع     إزالة الغابات قد تشكل ف    ض  مذكّرا بذلك بأن اإلجراءات الفعالة لخف     ،  معالجة أثر تغير المناخ   
  ؛8/30ك مؤتمر األطراف في مقرره البيولوجي، كما الحظ ذل

  :البلدان المانحة على ما يليحث ي  - 4
 جـراء  المتخذة إل   عن التدابير  بالغ واإل إضافيةالمساندة المالية لتنفيذ مناطق محمية جديدة و      أن تعزز     )أ(

  ؛ 8/24 من المقرر 24من الفقرة ) د(و ) ج(و ) ب(األنشطة المبينة في الفقرات الفرعية 
الدول الجزرية الصغيرة النامية    ن البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا و       غ م بالأن تساند عملية اإل     )ب(

  ناطق المحمية؛وكذلك من البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، فيما يتعلق بالم
 لتنميـة   إليجاد برامج شـاملة ومـستهدفة     تعاون مع البلدان النامية     بالات  جراءأن تتخذ مزيدا من اإل      )ج(

 علـى   ذ البلدان النامية لبرنامج العمـل      وذلك لمساندة تنفي   فاء بأهداف ومواعيد برنامج العمل،     وللتعاون على الو   اتالقدر
السـتراتيجيات وخطـط    لتنوع البيولـوجي وا   لراتيجيات وخطط العمل الوطنية     أساس األولويات التي تم تبينها في االست      

  العمل األخرى؛
أن تتخذ خطوات معقولة لتعزيز توافر الموارد المالية والمساندة التقنية لتنفيذ برنامج العمـل بـشأن                  )د(

ـ                ة للتنـوع البيولـوجي   المناطق المحمية استنادا إلى األولويات المحددة فـي االسـتراتيجيات وخطـط العمـل الوطني
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واالستراتيجيات وخطط العمل األخرى ذات الصلة مع مراعاة إعالن باريس بشأن فعالية المعونة وبما في ذلـك تحديـد      

  اآلليات المالئمة لضمان أن تمويل المناطق المحمية يتماشى بصورة أفضل مع آليات تقديم المعونة في اإلعالن؛
دمة للمرفق العالمي للبيئة مع مراعاة غايات وأهـداف برنـامج العمـل     أن تؤيد بقوة فترة التزود القا       )ه(

والحاجة إلى تمويل جديد وإضافي لمساندة هذا العمل في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمـوا والـدول الجزريـة                
  الصغيرة النامية من بينها، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛

بلدان النامية على إعطاء األولوية لتنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحميـة             األطراف من ال   شجعي  - 5
واتخاذ خطوات معقولة لتعميم المناطق المحمية في الخطط القطاعية الوطنية وغيرها من الخطط القطاعية ذات الـصلة                 

  وفي الميزانيات المرتبطة بذلك، حيثما يكون األمر مناسبا؛ 
مساندة  والمنظمات غير الحكومية ومنظمات التمويل األخرى على         ، األطراف متعدديالمانحين  يحث    - 6

البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقـالي مـن                
  :ما يليخالل 

وال سـيما أقـل    للبلدان الناميـة،  قعهالتوقيت المناسب وعلى نحو يمكن تو    وفي   يوافال التمويل   تقديم  )أ(
 تمويل جديـد بما في ذلك  البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي،              

ـ نـشاء    وبإدارتها الفعالة، وحيثمـا يكـون األمـر مناسـبا، إ           مناطق محمية جديدة  بتعيين   بما يسمح    إضافيو شبكات ال
، ولتحـسين  شاملة وتمثيلية من الوجهة اإليكولوجية من المناطق المحمية ةقليميإ ووطنيةتمام نظم الزمة إلجية، ال اإليكولو

ة مـشتركة، والمنـاطق   دارالخاضـعة إل بما في ذلك، حسب الحالة، المناطق المحمية     ،دارة المناطق المحمية الموجودة   إ
  ؛ها المجتمعات األصلية والمحليةالمحمية الخاصة والمناطق المجتمعية التي تتولى حفظ

وآليـات التمويـل    الهبات والصناديق البيئية الوطنية     لصناديق  تقديم المساندة المالية والتقنية المعززة        )ب(
  لى الحفظ والتنمية المستدامة؛إ تهدفالتي للمناطق المحمية،   األخرىالطويل األجل

مالية، والخطط الماليـة المـستدامة لـنظم المنـاطق          ء تقييمات لالحتياجات ال   جرا المقترحات إل  تأييد  )ج(
  لمناطق المحمية؛التي تقدمها ا يكولوجي اإلع وخدمات النظامسلالمحمية، وتثمين 

توفير التعاون المالي والتقني لوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل ماليـة للـنظم الوطنيـة مـن                  )د(
  المناطق المحمية؛

  ى الدور الذي تلعبه المناطق المحمية في معالجة تغير المناخ؛مساندة المشاريع التي تدل عل  )ه(
   المقترحات الخاصة بإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان النامية؛مساندة  )و(
دارة المنـاطق المحميـة   إنشاء وإ في والمحلية للمشاركة األصليةلمجتمعات  في ا  القدراتبناء  مساندة    )ز(

  مستوى عيشهم؛لى تحسين إسعيا 
فـي  واستخدامه المـستدام    المعارف التقليدية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي       مساندة اإلبقاء وصيانة      )ح(

  المناطق المحمية؛إدارة 
  : األمين التنفيذي ما يليإلى يطلب  - 7
  أن يشجع على أهمية تمويل المناطق المحمية؛  )أ(
 المتعمق لبرنامج العمل بشأن المناطق المحميـة وهـو   أن يعد تقريرا مرحليا كجزء من االستعراض      )ب(

ـ  المعلومات ال  استنادا إلى االستعراض الذي سيقوم به االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف،          فـي  ة مـن األطـراف      مقدم
  ؛تقاريرها الوطنية الرابعة
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يز بصفة خاصـة     االقتصادية للمناطق المحمية، مع الترك     - أن يجمع معلومات لتقييم القيم االجتماعية       )ج(

على المساهمة في القضاء على الفقر وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، استنادا إلى المقترحات المقدمة مـن األطـراف                  
  والحكومات األخرى وكذلك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين؛

اتفاقيـة  بلدان بشأن برنـامج عمـل       مساندة خطوات ال   " بعنوان UNDP/GEFبمشروع الـ   يرحب    - 8
   المشروع؛كى ذلإل إقليم أفريقيا محدودية توصل بلدان يالحظ و" المناطق المحمية شأن بالتنوع البيولوجي 

  :لى ما يليإمرفق البيئة العالمية يدعو   - 9
المجـال  للمناطق المحمية مـن ضـمن        يةمالموارد  أن يواصل تقديم، وتسهيل الوصول السهل إلى          )أ(

 بعنوان UNDP/GEF  مشروع بما في ذلك مشاريع المرفق، مثل     ،  لمركزي للتنوع البيولوجي في مرفق البيئة العالمية      ا
 مـساندة  تقـديم لوذلـك   ،"المناطق المحميـة شأن  باتفاقية التنوع البيولوجيمساندة خطوات البلدان بشأن برنامج عمل      " 

 مـع مراعـاة     ، والبلدان ذات االقتـصاد االنتقـالي      ،وأقل البلدان نموا   النامية، والدول الجزرية الصغيرة     ،للبلدان النامية 
  ألهداف الواردة في برنامج العمل؛الغايات وا
معالجـة   المقترحات التي تقيم الدليل على الدور الذي تلعبه المناطق المحمية في             أن ينظر في مساندة     )ب(

  تغير المناخ؛
  يات مرفق البيئة العالمية في المستقبل المنظور؛أن يضمن أن المناطق المحمية تظل من أولو  )ج(

 رئيس مؤتمر األطراف أن يبعث برسالة بون بشأن تمويل التنوع البيولـوجي إلـى الجهـات                 يدعو  - 10
المانحة المناسبة، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، مرفق البيئة العالمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتـصادي    

  ؛(G8)دان الثمانية ومجموعة البل
 10إعماال للفقرة   قليمية المتعلقة بالمناطق المحمية،      اإل حلقة العمل ستضافة  الكوادور  إبعرض  يرحب    - 11
  .8/24من المقرر 
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  للنظم اإليكولوجية للمياه الداخليةالتنوع البيولوجي     19/ 9المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

نب األطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في تحقيق تغطيـة           بالتقدم المحرز من جا    مع التقدير  يرحب  - 1
أكثر شموال لألراضي الرطبة بحيث تساند طائفة أوسع من التنوع البيولوجي للمياه الداخلية من خـالل تعيـين مواقـع                   

ـ         ويحيط علما رامسار؛   ي ذلـك،   بنتائج االجتماع التاسع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار في هذا الخصوص، بما ف
إطار مفاهيمي لالستخدام الحكيم لألراضي الرطبة وحفـظ طابعهـا         ("، المرفق ألف    1- 9ضمن جملة أمور، القرارات     

إطار استراتيجي منقح وخطوط إرشادية إلعداد قائمـة األراضـي الرطبـة ذات             ("، المرفق باء    1- 9  ، و ")اإليكولوجي
 لألطراف  ويعبر عن امتنانه  ؛  ")الثقافية لألراضي الرطبة في الحسبان    أخذ القيم    ("21- 9  و") األهمية الدولية في المستقبل   

 الصادر عن االجتماع السابع لمؤتمر األطراف       7/4 من المقرر    30 و   29المتعاقدة في اتفاقية رامسار لمعالجة الفقرتين       
قع رامسار، حـسبما هـو     اتفاقية رامسار إلى مواصلة استعراض معايير تعيين موا        ويدعوفي اتفاقية التنوع البيولوجي؛     

 7/4مـن المقـرر     ) أ(29السمات المذكورة في الفقرة     لتجربة العملية بخصوص تطبيقها فيما يتعلق ب      مالئم، في ضوء ا   
  الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛

الـنظم   بالعمل الجاري التفاقية رامسار بـشأن تخـصيص وإدارة الميـاه لحفـظ وظـائف                 يرحب  - 2
خطـوط  (" 1- 8دولي بشأن إدارة الموارد المائية، الذي بادر به القـرار   والتعاون ال   وتوفير سلعها وخدماتها   إليكولوجيةا

 األطـراف والحكومـات     ويـشجع  ،)"إرشادية لتخصيص وإدارة المياه لحفظ الوظائف اإليكولوجية لألراضي الرطبـة         
 المرفق جيم  1- 9م، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، القرار         األخرى على استخدام اإلرشادات الموجودة، حسبما هو مالئ       

خطوط إرشادية بشأن التعاون الـدولي      (" 19- 7والقرار  ) "إطار متكامل التفاقية رامسار بشأن إرشادات تتعلق بالمياه       "(
  الصادرين عن اتفاقية رامسار؛) "بموجب اتفاقية رامسار

ن الدولي بشأن إدارة موارد الميـاه لتنفيـذ برنـامج    أهمية تحسين الترتيبات فيما يخص التعاو  يالحظ  - 3
 يالحـظ كـذلك  ، 22، الفقـرة   8/27بالمقرر  إذ يذكر   العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، و        

بما في ذلـك الـصكوك   (وجود صكوك أخرى للتعاون الدولي تعمل على المستوى اإلقليمي والمتعدد األطراف والثنائي           
 األطراف والحكومات األخرى، حسب االقتـضاء وكلمـا    يحث، و )UNEP/CBD/COP/9/INF/4المذكورة في الوثيقة    

كان ذلك ضروريا، على تعزيز ترتيبات التعاون الدولي ذات الصلة بإدارة المجاري المائية الداخلية والمسطحات المائية                 
 المتمثل في تحقيق خفـض كبيـر فـي         2010 بلوغ هدف عام      من االتفاقية وكإسهام نحو    5الداخلية بما يتفق مع المادة      

  معدل ضياع التنوع البيولوجي؛
بين اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي واتفاقيـة رامـسار           ) 2010- 2007(خطة العمل المشتركة    يؤيد    - 4

)UNEP/CBD/SBSTTA/13/5؛)، المرفق  
إلـى  لـه   المي لرصد الحفظ التـابع      المركز الع اتفاقية رامسار، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة و      يدعو    - 5

  ؛مواصلة عملهم المشترك بشأن اإلبالغ المتجانس بين اتفاقية رامسار واتفاقية التنوع البيولوجي
ـ             يدعو    - 6 رير اأمانة اتفاقية رامسار، بالتعاون مع األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، إلى رفع تق

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية      إلى اجتماع تعقده ا   س وآثاره    اإلبالغ المتجان  بشأنعن التقدم المحرز    
  قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

ما يترتب عـن ذلـك    بضعف النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية أمام تأثير تغير المناخ، و واعترافا منه   - 7
 بشأن األراضي الرطبة وتغير المناخ      والمزمعاقية رامسار الجاري     بعمل اتف  يرحبتحسين إدارتها،   من حاجة تدعو إلى     

 العاشر، إلى النظر في اإلجراءات المالئمة المتعلقة باألراضي         مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار، في اجتماعه       ويدعو
ر والتعاون بين اتفاقيـة   التآز أوجهالرطبة والمياه والتنوع البيولوجي وتغير المناخ من أجل تحقيق مزيد من التحسين في    

  .تغير المناخب عملهما المعنيرامسار واتفاقية التنوع البيولوجي في 
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      التنوع البيولوجي البحري والساحلي9/20المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
لتنـوع  احفـظ  بفي حـل المـسائل المتعلقـة     للجمعية العامة لألمم المتحدةالدور الرئيسي  علىإذ يعيد التأكيد    

  ، الوطنيةالوالية دودحفي المناطق الواقعة خارج  مستدامالواستخدامه ولوجي البحري البي
الطابع العالمي والموحد التفاقية األمم المتحدة لقـانون        على   قد شدد  60/30قرار الجمعية العامة    بأن  ر  إذ يذكّ و

تنفذ فيه جميع األنشطة في المحيطـات        يجب أن  االتفاقية تحدد اإلطار القانوني الذي       هذهأن  على  البحار، وأكد من جديد     
لبيئـة  المعني باه على النحو الذي اعترف به أيضا مؤتمر األمم المتحدة   سالمت على   فاظ من الضروري الح   ه وأن ،والبحار

  ،21 من جدول أعمال القرن 17  والتنمية في الفصل
 التنـوع  حفـظ مـا فـي   مه دورا تـؤدي 3740بشأن البيئة والتنمية بأن المبادئ المعتمدة في إعالن ريو  وإذ يقر 

  ؛المستدامالبيولوجي البحري واستخدامه 
، الذي يحدد مسؤولية الدول عن ضمان األنشطة التـي          3 أن أهداف االتفاقية والمبدأ الوارد في المادة         وإذ يرى 

  طنية؛ تقع خارج حدود الوالية الومناطقلبيئة الدول األخرى أو لتخضع لواليتها ومراقبتها، ال تلحق أضرارا 
 بشأن خيارات للتعاون إلنشاء مناطق محمية بحرية في المنـاطق البحريـة             8/24 هبالقسم في مقرر  وإذ يذكّر   

أن التفاقيـة التنـوع      منه، التي أدرك فيها مؤتمر األطراف        42الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، وخصوصا الفقرة        
 من خالل التركيـز     ،لمحمية البحرية خارج حدود الوالية الوطنية      فيما يتعلق بالمناطق ا    دعمفي  را رئيسيا   والبيولوجي د 

 ،التقنية والمشورة ذات الصلة بالتنوع البيولـوجي البحـري        المعلومات  على توفير المعلومات العلمية، وحسب المالئم،       
  ؛2010 هدف عام تحقيقي وتحوطم االيكولوجي والنهج الاوتطبيق نهج النظ

تطبيق األدوات خارج وداخل الوالية الوطنية      ، التي اعترفت بأن     8/24 ن المقرر  م 38 بالفقرة   وإذ يذكّر أيضا  
  ؛ بحقوق والتزامات الدول الساحلية بمقتضى القانون الدوليوال مساس فيهينبغي أن يكون متجانسا ومتوافقا ومكمال 

  العامـل غيـر الرسـمي   لفريق ل لالجتماع الثانيانشاركت المسان الرئيأصدرهالبيان المشترك الذي    ب يذكّروإذ  
في المنـاطق   واستخدامه المستدام   لتنوع البيولوجي البحري    احفظ  لقة ب دراسة المسائل المتع  المخصص ل  العضويةلمفتوح  ا

علميـة لتحديـد   اللمعـايير  ل عن التأييـد  أعربالذي و،  الجمعية العامة  أنشأتهي  ذ الوطنية، ال  الوالية حدودالواقعة خارج   
في سياق اتفاقيـه التنـوع      والتي أعدت    الحماية إلى التي تحتاج    ةبيولوجيال أو ةيكولوجياإل هميةذات األ  المناطق البحرية 

  البيولوجي،
ولويـة لحفـظ   ذات األ بملخص واستعراض أفضل الدراسات العلمية المتاحة عن المناطق      علماً يحيط  - 1

، وهو االستعراض الذي جرى عمالً بـالفقرة        ة الوطني ة حدود الوالي  الواقعة خارج التنوع البيولوجي في المناطق البحرية      
  ؛8/24من المقرر ) أ(44

 األمـين التنفيـذي،     إلـى  يطلب دور منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،        وإذ يأخذ في الحسبان     - 2
، أن  المعنيـة المنظمـات ، ومع األطراف، والحكومات األخـرى، و  لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة  بالتعاون مع   

والـصيد غيـر المـستدام،    صيد األسماكتأثيرات الممارسات التدميرية لع ويلخص المعلومات العلمية المتاحة عن      يجم ،
، وأن   والموائل البحريـة   على التنوع البيولوجي البحري    (IUU) المنظم غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير     والصيد  

قبـل  للمشورة العلميـة والفنيـة والتكنولوجيـة        لهيئة الفرعية   قده ل الذي ستع  قادمالجتماع  االنظر  ليتيح هذه المعلومات،    
  ؛االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

                                                   
. ، المجلد األول1992حزيران / يونيو14-3 المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، تقرير مؤتمر األمم   37

  .، المرفق األول1، القرار )والتصويب E.93.I.8  المبيع األمم المتحدة، رقممنشورات (القرارات التي اتخذها المؤتمر
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أن يـسعى إلـى      إلى األمـين التنفيـذي       يطلب دور المنظمة البحرية الدولية،      وإذ يأخذ في الحسبان     - 3
حريـة الدوليـة، والمنظمـات    ، بالتشاور مع المنظمـة الب الحصول على آراء األطراف والحكومات األخرى، وأن يقوم   

األخرى ذات الصلة، والمجتمعات المحلية واألصلية، بتجميع وتلخيص المعلومات العلميـة المتاحـة عـن التـأثيرات                 
نظـر  تيح هذه المعلومـات ل    ، وأن ي  على التنوع البيولوجي البحري   المحتملة للتخصيب المباشر للمحيطات بفعل اإلنسان       

االجتمـاع العاشـر لمـؤتمر      قبـل    للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة       الهيئة الفرعية الذي ستعقده    قادمالجتماع  اال
  األطراف؛

األخـرى والمنظمـات ذات      والحكومات   ، األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع األطراف        إلى يطلب  - 4
 على التنـوع البيولـوجي   تهاريأثتحمض وتالعلمية المتاحة عن تعرض المحيطات لل، بتجميع وتلخيص المعلومات     الصلة

للتنـوع  للشعب المرجانية في الميـاه البـاردة و       خطيرا  حمض قد حدد بوصفه تهديداً      ت، ألن ال   البحرية البحري والموائل 
للمـشورة العلميـة    الهيئة الفرعية الذي ستعقده قادمالجتماع االنظر ، وأن يتيح هذه المعلومات لالبيولوجي البحري اآلخر 

  ر لمؤتمر األطراف؛قبل االجتماع العاشلوجية والتقنية والتكنو
الواقعة خارج   التي تتضمن معلومات عن المناطق البحرية        لمكانية باستعراض قواعد البيانات ا    يرحب  - 5

المركز العـالمي لرصـد حفـظ      التي أعدت بالتعاون مع     41(IMap)38 ةالتفاعليالوالية الوطنية، وبوضع الخريطة     حدود  
 إلـى األمـين التنفيـذي،       طلـب يو ،8/24من المقرر   ) ج(44 عمالً بالفقرة    ،ج األمم المتحدة للبيئة   الطبيعة التابع لبرنام  

المنظمة البحرية الدوليـة،    أن يدعو   ،  المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة         بالتعاون مع   
 حـسب   ، بما في ذلك إدماجهـا     (IMap) ةتفاعلييطة ال  للخر  أوسع استعمالإلى ترويج   والمنظمات األخرى ذات الصلة،     

 ، ضمن صالحيات اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        ، في قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية، وأن يواصل         ة،حالال
، وإدراج معلومات عن وظائف النظام اإليكولوجي ومدى التواصل، والتهديدات والموائـل    تحديث المعلومات ذات الصلة   

معنيـة األخـرى، حـسب    الوالمنظمات لألمم المتحدة   الروابط األخرى مع منظمة األغذية والزراعة       و مود المياه، في ع 
  الحالة؛

 البحـار  قـاع  بالتقرير عن التصنيف العالمي للجغرافيا البيولوجية للمحيطات المفتوحـة و   علما يحيط  - 6
(UNEP/CBD/COP/9/INF/44)  ،تعقـده   قـادم طالع في اجتماع     هذا التقرير لإل    إلى األمين التنفيذي أن يتيح     ويطلب

  ؛لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافا
 التـأثيرات الـضارة    أو إعدادها لمنـع وتخفيـف       /و بمختلف الخيارات الجاري تطبيقها       علماً يحيط  - 7

  ؛8/21 من المقرر 5على النحو المشار إليه في الفقرة المختارة في قاع البحار، لألنشطة البشرية على الموائل 
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك فريـق األمـم المتحـدة                 يدعو  - 8

ـ               تخدامه العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واس
نيـة  تقالوالية الوطنية، إلى التعاون على مواصلة تطوير إرشـادات علميـة و      حدود  المستدام في المناطق الواقعة خارج      

لتنفيذ عمليات تقييم األثر البيئي وعمليات التقييم البيئي االستراتيجي لألنشطة والعمليات التي تخضع لوالياتها وسيطرتها               
ة على التنوع البيولوجي البحري خارج الوالية الوطنية، مع األخذ في االعتبـار             كبير ةقد يكون لها تأثيرات ضار    والتي  

، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمات األخرى ذات الصلة، بغية ضمان           لألمم المتحدة  لزراعة واألغذية اأعمال منظمة   
إلى مؤتمر األطراف فـي     تقريرا   ترفعأن  أن هذه األنشطة تخضع لتنظيم يجعلها ال تقوض سالمة النظام اإليكولوجي، و           

   في هذا الصدد؛المحرزاجتماعه العاشر عن التقدم 

                                                   
ة خريطالمستخدمة في هذه الد والمعالم الجغرافية الموا تعنيال ": على ما يليينص  المسؤولية إقرار بإخالء هناك  38

 القانوني وضعبشأن ال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة اإلعراب عن أي رأي كان من جانب المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة
 ."UNEP-WCMC, 2007 ©. اأبعادهحدودها أو فيما يتعلق بترسيم ألي بلد أو إقليم أو منطقة أو 
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ـ  ألثـر  بالحاجة إلى بناء القدرات للبلدان النامية، بغية تنفيذ األحكام القائمة لتقيـيم ا              علما يحيط   - 9  ي البيئ

حـدود الواليـة   خارج الواقعة  المناطق في يئ البيألثرالتحديات والصعوبات في تنفيذ عمليات تقييم اكذلك تنفيذا كامال، و 
  الوطنية؛

 األحكام ذات الصلة    حسبان، ومع األخذ في ال     من هذا المقرر   9 و   8 تحقيق أغراض الفقرتين     لغرض  –10
تشمل خبراء من مختلف    للخبراء،  ، يقرر عد حلقة عمل       واتفاقية التنوع البيولوجي   قانون البحار لاتفاقية األمم المتحدة    في  

 ألثـر  ذات الـصلة بتقيـيم ا   والتقنيةمات ذات الصلة، مع تمثيل إقليمي وقطاعي متوازن، لمناقشة الجوانب العلمية          المنظ
ـ          حدود خارج   الواقعة في المناطق    يالبيئ تقنيـة،   والة الوالية الوطنية، بغية المساهمة في إعداد هـذه اإلرشـادات العلمي

  ؛ والوطنيةواإلقليميةالقطاعية  على المستويات ي البيئثرألتقييم اذات الصلة بة جارياستنادا إلى الجهود ال
منظمة األغذية والزراعـة     ، ومن ضمنها   ذات الصلة   والحكومات والمنظمات  ، األطراف أيضا عويد  - 11
اللجنة األوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة        و ، شؤون المحيطات وقانون البحار في األمم المتحدة       وشعبة،  لألمم المتحدة 

تطـوير  مواصـلة   إلى التعـاون علـى      ،   والمنظمة البحرية الدولية   ،ة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة      التابع
 قاع البحـار، وأن تقـدم   مختارة في لألنشطة البشرية على موائل ضارة التأثيراتوتطبيق خيارات فعالة لمنع وتخفيف ال 

 إلـى   طلبيو من إعداد وتطبيق هذه الخيارات،       المستفادةالدروس  معلومات عن خبراتها ودراسات الحالة التي أجرتها و       
 المعلومات من خـالل آليـة غرفـة تبـادل           هذهع وينشر    أن يجم  ،ذات الصلة األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات      

  معلومات ووسائل االتصال األخرى؛ال
حلقة عمل الخبـراء المعنيـة      ل ليةماالوالمساندة   ةستضافاال على لحكومة البرتغال    عن امتنانه  ربيع  - 12

 إلى الحماية، التي عقـدت فـي        تحتاجبالمعايير اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي          
عرب عـن شـكره للحكومـات والمنظمـات     ي كما ،2007تشرين األول / أكتوبر4إلى   2زور بالبرتغال، من   جزر األ 
  ؛مثليهاعلى رعاية مشاركة ماألخرى 

جية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي     يكولو بتقرير حلقة عمل الخبراء المعنية بالمعايير اإل       يرحب  - 13
   إلى الحماية؛تحتاجللمناطق البحرية التي 

 المقرر، لتحديـد المنـاطق البحريـة المهمـة          ا المعايير العلمية، الواردة في المرفق األول بهذ       يعتمد  - 14
، لتـصميم   العلمية، الواردة في المرفق الثاني بهذا المقـرر رشادات إلى الحماية، واإل   تحتاجوجياً والتي   بيولأو  يكولوجياً  إ

المعنيـة بالمعـايير    الخبـراء   ية للمناطق البحرية المحمية، على النحو الذي أوصت بـه حلقـة عمـل               تمثيلالشبكات ال 
 إلى األمين التنفيـذي  ويطلب ،حمايةال إلى   تحتاج التي   اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية      

امة لألمـم المتحـدة ذات   عمليات الجمعية العإلى إحالة هذه المعلومات، الواردة في المرفقين األول والثاني بهذا المقرر،      
  الصلة؛

عملي، قد تكون    بأنه عند إتاحة المعلومات العلمية الجديدة، وكذلك الخبرات والنتائج من التطبيق ال            يقر  - 15
هناك حاجة إلجراء استعراض علمي لهذه المعايير الواردة في المرفق األول واإلرشادات العلمية الواردة فـي المرفـق                  

 الهيئة الفرعية المعنيـة     الذي ستعقده  قادمالجتماع  االهذا االستعراض في    ل النظر في الحاجة إلى إنشاء آلية        ويقررالثاني،  
  الجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛ة والتكنولوجية بعد ابالمشورة العلمية والفني

 التي ينبغي اعتبارها عند إعداد الـشبكات التمثيليـة للمنـاطق            يةلخطوات األربع األول  ا ب  علما حيطي  - 16
المعنيـة  الخبـراء   عمـل    على النحو الذي أوصت به حلقـة      بهذا المقرر،    الثالثالبحرية المحمية، الواردة في المرفق      

 إلى األمين   ويطلب ،حمايةال إلى   تحتاجر اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي          بالمعايي
  مة لألمم المتحدة ذات الصلة؛عمليات الجمعية العا الى التنفيذي إحالة هذه المعلومات
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 األخرىوالمنظمات  ة  ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحد     ، والحكومات األخرى  ، األطراف عويد   - 17
 الواردة في المرفـق العلمية المعايير استخدام الخبرة المكتسبة من وإلى موافاة األمين التنفيذي بآرائها بشأن،  ذات الصلة،   

والخطوات األربع األوليـة الـواردة فـي المرفـق          الثاني،  واإلرشادات العلمية الواردة في المرفق       ، بهذا المقرر  األول
لى األطراف وذلك في إطار الجهود الراميـة إلـى   إها تيحع هذه اآلراء وي األمين التنفيذي أن يجم   إلىطلب  يو3942،الثالث

  ؛ واإلرشادات العلمية والخطواتتحسين هذه المعايير
، حـسب الحالـة   تطبيـق،   لى  إ والمنظمات ذات الصلة ِ    ، الحكومات األخرى  ويدعو ،فااألطريحث    - 18

والخطـوات   المرفـق الثـاني،      ، واإلرشادات العلمية الواردة في    بهذا التقرير فق األول   الواردة في المر    العلمية المعايير
أو المهددة من الناحية اإليكولوجية والبيولوجية التي       /مة و الث، لتحديد المناطق البحرية المه    األولية الواردة في المرفق الث    

 واإلدارة، بما فـي ذلـك   الحفظ العامة وتنفيذ تدابير   مساعدة العمليات ذات الصلة داخل الجمعية      بغيةحماية،  التحتاج إلى   
قانون البحار، ومع   لإنشاء شبكات تمثيلية للمناطق البحرية المحمية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة                

لوطنية مـع مالحظـة     التسليم بأن هذه المعايير قد تتطلب إلى تكييف من األطراف، إذا ما اختارت تطبيقها في واليتها ا                
  أنها ستقوم بذلك فيما يخص السياسات والمعايير الوطنية؛

والحكومـات   ،من مختلف األطرافوتقنيين  خبراء علميين   عقد حلقة عمل خبراء، تشمل       كذلك قرري  - 19
متاحة في  والمنظمات ذات الصلة، مع مشاركة إقليمية وقطاعية متوازنة واستخدام أفضل المعلومات والبيانات ال            األخرى  

 تطوير نظـم التـصنيف الجغرافـي        مواصلةبشأن استخدام و  والتقنية   تقديم اإلرشادات العلمية     في سبيل الوقت الراهن،   
 الوالية الوطنية، التي تستوفي المعايير العلمية الـواردة         حدود بشأن تحديد المناطق الواقعة خارج       وإرشاداتالبيولوجي،  

 التقدم المحرز بشأن تحديد المناطق الواقعة       لخيص حلقة العمل هذه باستعراض وت     ومتقوس.  بهذا المقرر  في المرفق األول  
، والخبرة فـي اسـتخدام    بهذا المقرر الوالية الوطنية التي تسوفي المعايير العلمية الواردة في المرفق األول      حدودخارج  

ا علـى المـستوى القطـاعي واإلقليمـي     لجهود المبذولة حاليتجميع لنظام التصنيف الجغرافي البيولوجي، اعتمادا على   
الفرعيـة   الهيئـة   الذي سـتعقده   قادمالجتماع  اال هذه لنظر  األمين التنفيذي إحالة نتائج حلقة العمل        إلى ويطلبوالوطني،  

للمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بغية مساعدة الجمعية العامـة لألمـم          
وال يجوز لحلقة العمل هذه أن تنظر في القضايا المتعلقة باإلدارة بل وتكتفي بتقديم معلومات وإرشادات علميـة             . متحدةال
  ؛ نيةتقو

ـ ذات الصلة إلى تقديم المعلومات ذات الصلة         والمنظمات   األخرىوالحكومات   ،األطراف يدعو  - 20 ن ع
 إلـى   2010التقدم نحو تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعـام         عن  أعاله و  19في الفقرة   أهداف حلقة العمل المشار إليها      

 األمين التنفيذي لجمعها وتقديمها إلى حلقة عمل الخبراء؛

وفقـا   باألعمال التي أجريت بموجب اتفاقات واتفاقيات إقليمية إلنشاء هذه الشبكات،            يعترف ويرحب   - 21
  ة؛قائمن الهيئات ال التعاون على بناء القدرات فيما بيجعيشو للقانون الدولي،

 التنـوع   لحماية تركز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة      والتي  ة القوية التي تم جمعها       باألدل يقر  - 22
لنهج التحـوطي والقـانون   وفقا ل إلى الحماية، تحتاجية التي رحبفي قاع البحار والمناطق المختارة في موائل   البيولوجي  

   ؛م المتحدة لقانون البحار اتفاقية األمبما في ذلكالدولي، 
على القيام بمزيد من البحوث لتحـسين        ذات الصلة  األخرى والمنظمات    الحكوماتو األطراف،   يحث  - 23

،  إلى الحماية  تحتاجالتي   والمناطق البحرية    في قاع البحار  مختارة   موائل   ، وخصوصا في  تنوع البيولوجي البحري  الفهم  
ائم جرد وخطوط أساس الستعمالها فـي تقيـيم حالـة واتجاهـات التنـوع        بما في ذلك على وجه الخصوص، إعداد قو       

                                                   
  .أى أحد األطراف أنه ينبغي إدراج أيضا االقتراحات بشأن سبل التنسيق واإلدارة والمراقبة في هذه المناطقر    39
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، ضمن جملة أمور، واالنتباه بصفة خاصة إلى النظم اإليكولوجية والموائل الحرجة             البحري والموائل البحرية   البيولوجي

  ؛غير المعروفة نسبياً
 فـي   ات القـدر  تنمية على   إلى التعاون  ذات الصلة  والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يناشد  - 24
قتـصاد  اال ذاتالبلـدان  ، وكـذلك   من بينهـا الناميةأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة    ال سيما    و ،البلدان النامية 

 واإلرشادات العلمية الواردة في المرفق      بهذا المقرر لعلمية الواردة في المرفق األول       تطبيق المعايير ا   ، من أجل  نتقالياال
  ؛البحريةي المناطق لألنشطة البشرية ف التأثيرات الضارةتخفيف لوالثاني، 

ال و، البلـدان الناميـة  التعاون مع لى  ع ذات الصلة  والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يناشد  - 25
تها اتعزيز قـدر ل ،نتقالياالقتصاد اال ذاتالبلدان ، وكذلك  من بينهاالناميةأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة    سيما  

التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام، بما      العلمية والتقنية والتكنولوجية للمشاركة في األنشطة الرامية إلى حفظ          
   والمبادرات التعاونية اإلقليمية ودون اإلقليمية؛،والمشاركة في البحوثفي ذلك من خالل التدريب المتخصص 

قـاً  وفمشاركة التامة والفعالة من جانب المجتمعات األصلية والمحليـة،          ال شجيع ت إلى األطراف   يدعو  - 26
إعـالن  أيـضا    وذلك مع مراعاة     ؛ة، عند إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة      ساريللتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ال    

  4043؛حقوق الشعوب األصليةاألمم المتحدة بشأن 
األصـلية  نية والتكنولوجيـة للمجتمعـات      تقة والعلمية وال   األطراف إلى إدخال المعارف التقليدي     يدعو  - 27

من االتفاقية، وضمان إدخال المعايير االجتماعية والثقافيـة والجوانـب األخـرى لتحديـد              ) ي(8والمحلية، وفقا للمادة    
  ؛إنشاء وإدارة المناطق المحمية البحريةباإلضافة إلى المناطق البحرية التي تحتاج إلى الحماية، 

 19 بالعرض المقدم من حكومة كندا الستضافة حلقة عمل الخبراء المشار إليها فـي الفقـرة                 يرحب  - 28
  .أعاله، وبعرض حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية بتقديم تمويل مشترك لهذه الحلقة

  

                                                   
  .، المرفق2007أيلول / سبتمبر13 الصادر في 61/295قرار الجمعية العامة   40



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 201 
 

  المرفق األول
  4144ى الحماية في موائل عرض المحيطات وقاع البحارإلتحتاج المعايير العلمية لتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً والتي 

  
 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار

  أو الندرةالطابع الفريدا
 

 أنواع أو مجموعات أو  علىمناطق تحتوي
من الوحيدة (" فريدة )1(مجتمعات متوطنة 

توجد فقط في عدد قليل  (نادرة وأ ،")نوعها
 أو أنواع أو مجموعات أو )من المواقع

نظم موائل أو  )2(أو /، ومجتمعات متوطنة
إيكولوجية فريدة من نوعها أو نادرة أو 

أو  سمات جيومورفولوجية )3 (أو/ و؛مميزة
 أوقيانوغرافية فريدة أو غير مألوفة

  ال عوض عنها  =
الضياع يعني احتمال   =

لتنوع أو أي لتام لختفاء ااال
لى سمة، أو تقليل التنوع ع

 أي مستوى

  مياه عرض المحيطات
بحر سارغاسو، عمود تايلور، 

  والممرات المالحية بين كتل الجليد
  

  موائل قاع البحار
المجتمعات المتوطنة حول الحلقات 

المرجانية المغمورة، والفتحات 
، والتالل البحرية ؛الحرارية المائية

األعماق وشبه المنخفضات في 
 السحيقة

الطابع ر  في تقديخطر التحيز  =
 توافر الفريد اعتمادا على

  المعلومات
النطاقات اعتماد السمات على   =

السمات الفريدة في أن بمعنى 
نطاق ما قد تكون سمات 

 في نطاق آخر، مألوفة 
 منظور اعتمادوبالتالي يجب 

 إقليميعالمي و

األهمية الخاصة ألطوار 
 تاريخ حياة األنواع

الظروف البيولوجية والالأحيائية  رها وازدهامناطق مطلوبة لبقاء مجموعة
عندما تقترن بقيود فسيولوجية 

تميل محددة لألنواع وأفضليات 
األقاليم بعض أجزاء إلى جعل 

البحرية أنسب ألطوار حياة 
 معينة عن األجزاء ووظائف
 األخرى

 تربية مناطق )1( : علىمناطق تحتوي
مناطق  وأ، أو التسرئةومناطق التكاثر 

ئل ألنواع صغار موا وأ ،حضانة
أخرى مهمة ك، أو مناطق اسماأل

 )2(ألطوار تاريخ حياة األنواع؛ أو 
التغذية، مناطق (موائل ألنواع مهاجرة 

طرق  الراحة، ووي أوالشتأو البيات 
 )الهجرةوالتربية والتحسير 

التواصل بين أطوار تاريخ   =
: الحياة، والروابط بين المناطق

التفاعالت التغذوية، والنقل 
لمادي، وعلوم البحار ا

الفيزيائية، وتاريخ حياة 
  األنواع

تشمل مصادر المعلومات على   =
سبيل المثال االستشعار عن 

بعد، والتتبع باألقمار 
ناعية، والبيانات طصاال

والصيد التاريخية عن الصيد 
  .، ونظام رصد السفنالعرضي

أو /التوزيع المكاني والزمني و  =
 .تجمع األنواع

                                                   
 .8/24المقرر ب من المرفق الثاني 1المشار إليها في الفقرة   41



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 202 

  
 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار

قة لألنواع أهمية المنط
أو الموائل المهددة أو /و

المعرضة للخطر أو 
 المتناقصة

 استعادة موئل لبقاء أو تحتوي علىطق امن
أنواع مهددة أو معرضة للخطر أو متناقصة 

هذه من تجمعات كبيرة أو منطقة فيها 
 .األنواع

هذه واسترداد عادة ستضمان ا
 .األنواع والموائل

موائل أو ال/ة لألنواع ويويالمناطق الح
 أو المهددة أو المعرضة للخطر
 )1(: المتناقصة التي تحتوي على

، كاثر التربية، ومناطق التمناطق
ومناطق الحضانة وموائل صغار 

األسماك أو أي مناطق أخرى مهمة 
 )2(ألطوار تاريخ حياة األنواع؛ أو 

للتغذية، أو (موائل األنواع المهاجرة 
طرق  أو الراحة ووي الشتالبيات
 ).ية والتحسير والهجرةالترب

تتضمن أنواعاً تعيش في   =
  نطاقات جغرافية شاسعة

 يقتضتفي حاالت كثيرة   =
 إعادة توطين األنواع عادةاالست

في مناطق تنتمي إلى نطاقها 
  .التاريخي

تشمل مصادر المعلومات على   =
االستشعار عن : سبيل المثال

بعد، والتتبع باألقمار 
 ناعية، وبيانات الصيدطصاال

، وبيانات والصيد العرضي
 .(VMS) نظام رصد السفن

الضعف أو الهشاشة أو 
الحساسية أو بطء 

 االنتعاش

نسبة عالية نسبياً من على مناطق تحتوي 
 أو أو المواطن الحيويةالموائل الحساسة 

شديدة التعرض (هشة وظيفياً النواع األ
للتدهور أو النضوب من جراء األنشطة 

أو بطيئة ) الطبيعيةالبشرية أو الظواهر 
 .االنتعاش

لى درجة الخطر تشير إالمعايير 
الذي سيحدث إذا لم تتم السيطرة 

 وأعلى األنشطة البشرية  الفعالة
في المنطقة الظواهر الطبيعية، 

أو إذا استمرت هذه أو المكون، 
غير األنشطة والظواهر بمعدل 

 .مستدام

  هشاشة األنواع
 استجابة من تاريخ تستنتج  =

واع أو المجموعات في األن
  .للتقلبات الشديدةمناطق مشابهة 

أنواع ضعيفة الخصوبة وبطيئة   =
النمو ويقتضي نضوجها الجنسي 

وقتاً طويالً، واألنواع المعمرة 
  ).أسماك القرش وغيرهامثل (

أنواع لها نسيج يوفر لها موائل   =
الشعاب ، مثل للتوالد الحياتي

 المياه العميقة، ية فيمرجانال
سفنج، والكائنات البحرية واإل

 في شالنباتية، واألنواع التي تعي
  .المياه العميقة

  ئلاهشاشة المو
مناطق مغطاة بالجليد وفيها   =

  .مجموعات تتأثر بتلوث السفن
  

التفاعالت بين الهشاشة وتأثير   =
األنشطة البشرية والظواهر 

 الطبيعية
التعريف الراهن يركز على   =

أفكار محددة بشأن المواقع 
 النظر في األنواع ويتطلب

 كثيرة التحرك
تباع هذه المعايير على إيمكن   =

 بذاتها، أو مقترنة أنها قائمة
 .بمعايير أخرى
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 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار
جعل يحمض المحيطات قد ت  =

موائل البحار العميقة أكثر 
زيد من يهشاشة من غيرها، وقد 

 للتغيرات التي ضار الثراأل
  .نسانيدخلها اإل

أنواع أو مجموعات أو على مناطق تحتوي   اإلنتاجية البيولوجية
مجتمعات ذات إنتاجية بيولوجية طبيعية 

  .عالية نسبياً

مهم في تغذية النظم الدور ال
نمو اإليكولوجية وزيادة معدالت 

  كاثرالتالكائنات وقدرتها على 

 مناطق الجبهات  =
 التيارات الصاعدة  =
 الفتحات الحرارية المائية  =
التالل  الكائنات النباتية في  =

  البحرية

 بمعدل نمو هايمكن قياس  =
الكائنات البحرية ومجموعاتها، 

إما بتثبيت الكربون 
الالعضوي بالتمثيل الضوئي 

 وإما من ،أو بالتمثيل الكيميائي
خالل ابتالع الفرائس، والمواد 
العضوية الذائبة أو الجسيمات 

 العضوية
ها من منتجات ستنتاجيمكن ا  =

ل لون االستشعار عن بعد، مث
القائمة على ذج االمحيط أو النم

 العملية
البيانات سالسل يمكن استخدام   =

 ،د األسماكيالزمنية لمصا
 حذريجب توخي الولكن 
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 اعتبارات التطبيق األمثلة  األساس المنطقي  التعريف  المعيار
 تحتوي على تنوع أعلى نسبيا ةمنطق  التنوع البيولوجي

 أو لنظم اإليكولوجية أو الموائلل
المجتمعات أو األنواع، أو فيها تنوع جيني 

  .عال

 للتطور واإلبقاء على صمود مهمة
  األنواع البحرية والنظم اإليكولوجية

 التالل البحرية  =
 لتقاءاالالجبهات ومناطق   =
ية مرجانالشعاب المجتمعات   =

  المياه الباردةفي
مجتمعات أسفنج المياه   =

  العميقة

العالقة ب التنوع النظر فييجب   =
  البيئة المحيطةإلى

بدال إمؤشرات التنوع ال تراعي   =
 األنواع

 تجديد راعيمؤشرات التنوع ال ت  =
سهم في قيمة التي تاألنواع 
، وبالتالي فإنها قد ال المؤشر

تبرز مناطق مهمة لألنواع 
 مثل األنواع قلق،المثيرة لل
 المهددة

 على أساس نوع استنتاجهيمكن   =
الً لتنوع الموئل بوصفه بدي

األنواع في المناطق التي لم تجمع 
 عن التنوع منها عينات كثيفة

 .البيولوجي
ها درجة عالية نسبياً من الطبيعية ب ةطقمن  الطبيعيةالسمات 

بسبب نقص أو قلة مستوى األنشطة 
  البشرية المزعجة أو المؤدية إلى التدهور

حماية المناطق ذات الهياكل   =
قرب والعمليات والوظائف األ

 إلى الطبيعة
ظ على هذه المناطق االحف  =

 بوصفها مواقع مرجعية
حماية وتعزيز صمود النظام   =

  اإليكولوجي

والموائل معظم النظم اإليكولوجية 
تعطي أمثلة على مستويات 

الطبيعية، السمات متفاوتة من 
التي والقصد هو اختيار األمثلة 

 .طبيعيةتتميز بأكثر سمات 

وية للمناطق ينبغي إعطاء األول  =
ذات المستوى المنخفض من 

 للمناطق المحيطة الضطراباتا
 بها

ينبغي إيالء االعتبار للمناطق   =
التي لم يتبق فيها مناطق طبيعية، 

،  بنجاحهاعادتأو مناطق تم است
بما في ذلك إعادة توطين 

 .األنواع
تباع هذه المعايير على أنها إيمكن   =

 قائمة بذاتها، أو مقترنة بمعايير
 .أخرى
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  المرفق الثاني
  إرشادات علمية الختيار المناطق الالزمة

   ذلكية من المناطق البحرية المحمية، بما فيتمثيلإلنشاء شبكة 
  4245عرض المحيطات وقاع البحارمياه موائل 

الخصائص 
 والمكونات المطلوبة

 للشبكة

  االعتبارات المحددة المنطبقة على الموقع التعريف
 )اراتضمن عدة اعتب(

مناطق مهمة 
 إيكولوجياً وبيولوجياً

المناطق المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً هي مناطق 
مميزة جغرافياً أو بحرياً وتقدم خدمات مهمة إلى 

نوع واحد أو أكثر أو مجموعة واحدة أو أكثر 
من نظام إيكولوجي، أو تقدم هذه الخدمات إلى 

النظام اإليكولوجي بأسره، وذلك بالمقارنة 
المناطق المحيطة األخرى أو المناطق ذات ب

السمات اإليكولوجية المشابهة، أو المناطق التي 
 ة في المرفق األولمذكورتفي بالمعايير ال

 .9/20بالمقرر 

  أو الندرةالطابع الفريد  =
 األهمية الخاصة ألطوار تاريخ حياة األنواع  =
أو الموائل المهددة أو /أهمية لألنواع و  =

 طر أو المتناقصةالمعرضة للخ
العرضة للخطر، أو الهشاشة، أو الحساسية أو   =

 بطء االنتعاش
 اإلنتاجية البيولوجية  =
 التنوع البيولوجي  =
 الطبيعيةالسمات   =

ية عندما تتكون من مناطق تمثيلتصبح الشبكة  ي التمثيلالطابع 
تمثل مختلف التقسيمات الفرعية البيوجغرافية 

والبحار اإلقليمية التي  العالميةلمجمل المحيطات 
تعبر بقدر معقول عن النطاق الكامل للنظم 

، بما في ذلك تنوع األحيائيات ةاإليكولوجي
 .والموائل في تلك النظم اإليكولوجية البحرية

، ا بيوجغرافي موئالتغطيمجموعة كاملة من األمثلة 
 النسبية لألنواع ؛ والصحةيا؛ مجتمعاأو تصنيف

 التي ظلت بال )الموائل(الموئل  و؛والمجتمعات
 .الطبيعية السماتو نسبيا؛، مساس

التواصل في تصميم الشبكة يتيح عدة روابط  التواصل
تستفيد من خاللها المواقع المحمية من تبادل 

وظيفية الروابط الأو األنواع، ويتيح /الشرانق و
أي أن الشبكة . مع مواقع شبكات أخرى

اآلخر تجعل كل موقع يستفيد من المتواصلة 
 .ويفيده

 وطرق ؛ واالختناقات المادية؛ والدوامات؛التيارات
 والروابط ؛ والمخلفات؛ وتشتت األنواع؛الهجرة

 مثل ،ويمكن أيضاً إدراج المواقع المنعزلة. الوظيفية
 .مجتمعات التالل البحرية

 استنساخ السمات
 اإليكولوجية

استنساخ السمات اإليكولوجية يعني أن أكثر من 
تضمن أمثلة على سمة معينة في منطقة موقع سي

يقصد به " اتسم "مصطلحو. بيوجغرافية معينة
التي " ت اإليكولوجيةعمليااألنواع، والموائل، وال"

توجد في الطبيعة في أي منطقة بيوجغرافية 
 .معينة

 الطبيعي، وإمكانية باين، والتعدم اليقين أوجه مراعاة
ينا تظهر تباولعل السمات التي . حدوث كوارث

 تتطلب أقل أو السمات المعرفة بدقة قد طبيعيا
المتأصل ذات التباين ن السمات ماستنساخاً أقل 

 .عموميةال بعبارات بالغةالشديد أو السمات المعرفة 

المواقع المالئمة 
 والصالحة للبقاء

 تشير إلى أنالمواقع المالئمة والصالحة للبقاء 
 أن جميع المواقع الموجودة في الشبكة ينبغي

تكون بحجم وحماية كافيين لضمان استمرار 
) أو السمات(البقاء اإليكولوجي وسالمة السمة 

 .التي اختيرت لها هذه المواقع

 ؛حجمالالمالءمة والصالحية للبقاء تعتمدان على 
 ؛ وصمود السمات؛ والمناطق العازلة؛شكلالو
 والصعوبات ؛)السياق( والبيئة المحيطة لتهديدات؛وا

 / والتداعيات؛العمليات/ونطاق السمات ؛المادية
 .التكاتف

                                                   
 .8/24المقرر بمن المرفق الثاني  3لمشار إليها في الفقرة ا  42
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  المرفق الثالث

  ية تمثيل التي ينبغي اعتبارها عند إعداد شبكات يةالخطوات األربع األول
  للمناطق البحرية المحمية

ة فـي   مـذكور تباع المعـايير ال   إينبغي   . بيولوجياً وأ العلمي لمجموعة أولية من المناطق المهمة إيكولوجياً         حديدالت  -1
وينبغـي   . وتطبيق الـنهج التحـوطي     ،مع إقامة االعتبار ألفضل المعلومات العلمية المتاحة      ،  9/20بالمقرر  المرفق األول   

 على أسـاس الفهـم بـأن   ،  فعالرف بقيمتها اإليكولوجيةت على إنشاء مجموعة أولية من المواقع المع       هذه العملية التركيز في   
  .ل على المزيد من المعلوماتبعد الحصويمكن إضافتها مواقع أخرى 

ينبغي أن يعبر هذا النظـام   . للمجتمعاتأو / و أو نظام تصنيف لموئلبيولوجي جغرافينظام تصنيف اختيار  /نشاءإ  -2
 علـى الفـصل    هذه الخطوة تنطويوسوف.  السمات اإليكولوجية الرئيسية في داخل المنطقة   تناولعن نطاق التطبيق، وأن ي    

  . عرض المحيطات وقاع البحار- لبين مملكتين على األق
 تضاف إلى أو الكمية لتحديد المواقع التي س     / النوعية و  ساليباستعمال األ يجب   أعاله،   2و   1 تين الخطو استنادا إلى   -3

لتعرضـها  اإليكولوجية المعتـرف بهـا أو       إدارتها، إقامة االعتبار ألهميتها     لنظر في تعزيز     ويجب عند اختيارها ل    . الشبكة
  .هااستنساخوتواصلها و ي التمثيلالنظر في طابعها اإليكولوجي من خالل تجانسالمعالجة متطلبات للخطر، و

ناطق  ينبغي إقامة االعتبار لحجمها وشكلها وحدودها وسماتها كم        . للبقاء تهاوصالحيالمواقع المختارة    الءمةتقييم م   -4
  . ومالءمة نظام إدارة الموقععازلة
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  لبيولوجي الجزريالتنوع ا    9/21المقرر 
  ، إن مؤتمر األطراف

 )UNEP/CBD/COP/9/19(ضـيعية  ابمذكرة األمين التنفيذي عن برامج العمل المورحب مع التقدير ي  -1
 يرحـب ، و)UNEP/CBD/COP/9/INF/6(الواردة في الوثيقة ) 2010-2008(واستراتيجية الشراكة العالمية بشأن الجزر   

ي مع األطراف والشركاء اآلخرين للدفع قدماً بعملية تنفيذ برنـامج العمـل بـشأن التنـوع      بالعمل الذي أنجزه األمين التنفيذ    
، بما في ذلك إنشاء بوابة إلكترونية للجزر، وتنظيم حلقة عمـل   )، المرفق 8/1المقرر  (البيولوجي الجزري في إطار االتفاقية      

 المحتملين بالنسبة إلى كل هدف من أهداف برنـامج    بشأن تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على الجزر وتجميع قائمة للشركاء         
  العمل؛

بالمبادرات واإلنجازات التي قامت بها األطراف والمجموعات الرئيسية في إطار برنامج العمـل             يعترف    -2
بشأن التنوع البيولوجي الجزري، من خالل االلتزامات الطوعية الوطنيـة واإلقليميـة والمتعـددة البلـدان، مثـل تحـدي                    

نيزيا، وتحدي منطقة البحر الكاريبي، ومبادرة مثلث الشعاب المرجانية، والمنطقة المحمية لجزر فينيكس، مع التـذكير       ميكرو
 بأن برنامج العمل ينطبق على جميع الجزر، بغض النظر عن موقعها وتاريخها الجغرافي السياسي؛

برنامج العمـل    ة من اآلليات لتنفيذ    كواحد )GLISPA( باستراتيجية الشراكة العالمية بشأن الجزر     يعترف  -3
 بمساهمة بعض األطراف والمنظمات على تقديمها المساندة إلنشاء آليـة تنـسيق،       يرحببشأن التنوع البيولوجي الجزري، و    

 األطراف، والمنظمات والوكاالت المانحة األخرى على تقديم المزيد من المساندة لهذه اآللية؛  يدعوو

ا، في شراكة مع منظمة حفظ الطبيعة، على استضافة حلقة عمل تقنية للجزر، في               نيوزيلند بمبادرةيرحب    -4
إطار برنامج العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية، لعرض الدروس المستفادة من مبادرة األنواع الغازية في المحيط الهـادئ                  

  وتوفير الفرصة لتبادل الخبرات؛
تد في جميع أنحاء العالم، ما كان ذلك ممكناً ومالئمـاً، ومـن              على أنه ينبغي للعمل التعاوني أن يم       يشدد  -5

خالل النهج والبرامج اإلقليمية أيضا، ويشجع استعمال، حسب االقتضاء، النهج الجغرافي البيولوجي عند تنفيذ برنامج عمـل          
 التنوع البيولوجي الجزري؛

التخفيـف  وشطة التكيف مع تغير المنـاخ    على أن إدارة األنواع الغريبة الغازية والقضاء عليها، وأن        يشدد    -6
من حدته، وإنشاء مناطق بحرية محمية وإدارتها، وبناء القدرات، وإمكانية الوصول والتقاسـم العـادل والمنـصف للفوائـد           

  الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، والتخفيف من حدة الفقر، تتطلب جهودا خاصة في عملية تنفيذ برنامج العمل؛ 
 بين أمانة برنامج البيئـة اإلقليمـي للمحـيط          2003األمين التنفيذي على تنقيح مذكرة التفاهم لعام         يشجع  -7

الهادئ وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بغية إدراج أنشطة محددة مشتركة بشأن الجزر، واألنواع الغريبة الغازية، واآلثـار                 
شطة، وبناء القدرات والسياحة، ومساندة تنفيذ االستراتيجيات وخطـط         الناجمة عن تغير المناخ، والتمويل الطويل األجل لألن       

  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 البلدان المانحة، ومصارف التنمية اإلقليمية والمؤسسات المالية األخرى إلـى مـساعدة األطـراف               يدعو  -8

ة يمكن الوصول إليها ومناسـبة التوقيـت      الجزرية واألطراف التي تشتمل على جزر عن طريق توفير موارد إضافية ووافي           
  لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري؛

بالتقدم المحرز حتى اآلن في فترة التزود الرابعة لمرفق البيئة العالمية بشأن توفير الموارد لتنفيـذ                يرحب    -9
حالف منطقة المحيط الهادئ المعنـي باسـتدامة        برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري، ال سيما من خالل برنامج ت           



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 208 

 
 قـد  )SIDS( أنه على الرغم من أن الدول الجزرية الصغيرة النامية           يالحظ ، ولكنه )GEF-PAS(التابع لمرفق البيئة العالمية     

ـ        ن مرفـق  كانت استباقية في تحديد األولويات وفي التعهد بااللتزامات، فإنه ينبغي لعملية الحصول على األموال الالزمـة م
  البيئة العالمية أن تكون أكثر تبسيطاً وإسراعاً في فترة التجديد الخامس؛

إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تضطلع باستعراض متعمـق             يطلب    -10
 حالتهإل العاشر لمؤتمر األطراف،     لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري في إحدى اجتماعاتها التي تعقب االجتماع           

 .ر عشي الحادهاجتماعمؤتمر األطراف في لنظر 
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  ،8/3المسائل الناشئة عن المقرر  :المبادرة العالمية للتصنيف  9/22المقرر 
  بما في ذلك إعداد مواد قابلة للتسليم موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية

  إن مؤتمر األطراف،
 األنشطة المضطلع بها في إطار المبادرة العالمية للتصنيف مع التشريعات الوطنيـة             بأنه ينبغي أال تتعارض     يقر إذ

  للبلد األصلي،
 بالتقدم المحرز في إعداد قوائم مرجعية وطنية وعالمية على نطاق واسـع بـاألنواع المعروفـة،                 يرحب  -1

 التصنيفية المتاحة، كخطوة نحو إقامـة       تعرض أسماءها العلمية الصحيحة، بما في ذلك المرادفات، استنادا إلى أفضل الصيغ           
جميع المنظمـات المـشتركة علـى       ويشجع  سجل عالمي من النباتات والحيوانات والكائنات المجهرية والكائنات األخرى،          

مواصلة تطوير ونشر أدوات وأساليب، وجمع البيانات، وجمع العينات المرجعية والحفاظ عليها، وبناء القدرات ذات الـصلة              
 لالستراتيجية العالميـة    1 للنباتات، وأيضاً بما يتوافق مع الهدف        2010ستكمال العمل على نحو مثالي بحلول سنة        من أجل ا  

 لجميع الكائنات األخرى، مع إضافة األسماء الجديدة لالستمرار في هذا العمل إلى ما بعـد     2012لحفظ النبات، وبحلول سنة     
  هذين التاريخين؛

 شـبكة   ويشجعز نحو إنشاء صندوق خاص ممكن للمبادرة العالمية للتصنيف،           بالتقدم المحر  يرحب أيضا   -2
 واللجنة التوجيهية المؤقتة التابعة للصندوق الخاص للمبادرة العالمية للتـصنيف  (BioNet International)البيولوجيا الدولية 

مع مراعاة األهـداف المتعلقـة      ،  2010على مواصلة السعي إلى مصادر تمويل مالئمة من أجل تشغيل الصندوق قبل سنة              
ببناء القدرات وتشجيع نقل التكنولوجيا والمساهمة في حدوث تراكم متسارع للمعرفة فيما يخص تنوع األنواع فـي البلـدان،         
بما في ذلك تلك التي بها مستويات عالية من التنوع البيولوجي، من خالل جملة أمور منها إصدار قوائم جرد لألنـواع فـي                  

تي جرى تعيينها من قبل الحكومات الوطنية الخاصة كمناطق ذات أولوية، وإنشاء صندوق استئماني مـن خـالل                المناطق ال 
لجنة توجيهية تعكس التوازن اإلقليمي في أقرب وقت ممكن، ورفع تقرير عن التقدم المحرز إلى االجتماع العاشر لمـؤتمر                   

  األطراف؛
ويحـيط  مؤسسات التصنيف في تحقيق أهداف االتفاقيـة        بدور وأهمية مجموعات التاريخ الطبيعي و     يقر    -3

تـشرين األول   / أكتـوبر  19 إلـى    18 بمناقشات إعالن بوفون المعتمد في الندوة الدولية التي عقدت في باريس مـن               علماً
)UNEP/CBD/COP/9/20/Add.2؛)، المرفق األول  

  ،2010صل إلى ما بعد سنة  أن أنشطة بناء القدرات المتعلقة بالتصنيف يمكن أن تتواوإذ يالحظ  -4
 المواد القابلة للتسليم الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية الواردة في المرفق بهذا المقرر، وذلك كنتـائج                 يؤيد  )أ(

  ذات صلة لبرنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف؛
عة فـي برنـامج      األخرى والمنظمات المعنية إلى تنفيذ األنشطة المزم       الحكوماتويدعو   األطراف،   يحث  )ب(

العمل من أجل إنتاج النتائج المتوقعة بطريقة مناسبة من حيث التوقيت وتوفير المعلومات، حسب االقتضاء، باللغات المحليـة      
  بما في ذلك أسماء األنواع المستخدمة محلياً؛

ألطراف وإلـى   إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن هذه المسائل إلى االجتماع العاشر لمؤتمر ا     يطلب  )ج(
  اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 على الحاجة إلى األنشطة المتعلقة ببناء القدرات وتعبئة األموال لصالحها، بما في ذلك التدريب فـي                يشدد  -5
 سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الـصغيرة الناميـة مـن بينهـا،               مجال التصنيف، وخصوصا في البلدان النامية، وال      
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والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، من أجل تمكينها من تنفيذ األنشطة المزمعة لتحقيق ورصد التقدم المحـرز نحـو النتـائج                    

  المتوقعة؛
الجهات المانحة األخـرى    ألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ومنظمات التمويل و        ا يدعو  -6

إلى تقديم مساندة وافية إلعداد قائمة مرجعية متاحة على نطاق واسع باألنواع المعروفة بعرض أسمائها العلميـة الـصحيحة                  
ومرادفاتها، وتقديم مساندة في الوقت المناسب للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من                  

ا، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، باإلضافة إلى البلدان ذات المستويات العالية من التنوع البيولوجي، حسب الحالة، مـن    بينه
أجل تنفيذ األنشطة المزمعة الواردة في المرفق الثاني بهذا المقرر، بما في ذلك بناء القدرات البشرية والجهازية والمؤسـسية                 

  ذات الصلة؛
مين التنفيذي إعداد أنشطة مزمعة بشأن التنوع البيولوجي الجـزري والمنـاطق المحميـة               إلى األ  يطلب  -7

بالتشاور مع آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف من أجل وضع برنامج عمل المبادرة بشكل كامل، يقوم علـى األنـشطة                    
  ؛8/3المحددة في المقرر 

رد لتنفيذ األنشطة الواردة فـي برنـامج عمـل المبـادرة          إلى األمين التنفيذي أن يدرج تعبئة الموا       يطلب  -8
العالمية للتصنيف كبند للمناقشة في اجتماعات الجهات المانحة المحتملة في المستقبل، التي قد تعقد، حسب االقتـضاء، علـى        

ألخرى قبل االجتمـاع    هوامش اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واجتماعات الهيئات الفرعية ا           
  .العاشر لمؤتمر األطراف

  مرفق
  مواد قابلة للتسليم موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في كل واحد من 

  األنشطة المقررة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف
طريق مساهمة قد يتحقق التنفيذ الناجح لما يلي من المواد القابلة للتسليم الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية عن 

ويجري اقتراح الجهات الفاعلة المقترحة لألنشطة الفردية والنتائج من . األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية
والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة مدعوة أيضاً للمساهمة كجهات فاعلة . خالل آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف

  .محتملة
مـن   والقدرات على التصنيف على األصعدة الوطني واإلقليمي والعـالمي،           يم احتياجات التصنيف  تقي : 1 الهدف التشغيلي 

  تنفيذ االتفاقيةأجل 
  ، وتحديد األولوياتقطري على أساس  تقييمات احتياجات التصنيف :1النشاط المزمع 
ة العالمية للتصنيف بحلول نهاية سنة      إعداد حزمة لمساندة التقييم إلتاحتها من خالل بوابة المبادر          1-1-1الناتج 
 (BioNET-INTERNATIONAL)، استنادا إلى التقييمات التي نفذت بشأن موقع شبكة البيولوجيا الدوليـة           2009

األطراف، وشبكة البيولوجيا الدولية، وآلية تنـسيق المبـادرة      : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  على اإلنترنت 
  .ر ذلك من القائمين بتجميع تقييمات احتياجات التصنيفالعالمية للتصنيف، وغي

 في المائـة  10االنتهاء من إجراء تقييم الحتياجات التصنيف في قطاع واحد على األقل بواسطة        2-1-1الناتج 
وقد تـشمل الجهـات   . 2012 في المائة من األطراف بحلول سنة   25، وبواسطة   2010من األطراف بحلول سنة     

 األطراف، بمساعدة من مؤسسات وشبكات التصنيف ومن نقاط االتصال الوطنية للمبادرة العالمية             الفاعلة المقترحة 
  .للتصنيف
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  تقييمات االحتياجات اإلقليمية للتصنيف، وتحديد األولويات : 2النشاط المزمع 
 فرعي من أقاليم األمم  من تنفيذ تقييم إقليمي رائد على األقل في إقليم2009االنتهاء بحلول نهاية سنة   1- 2- 1الناتج 

.  المتحدة، ضمن تنفيذ أحد القضايا المواضيعية أو القضايا المشتركة بين القطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
ويمكن عرض النتائج والدروس المستفادة على االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 

شبكة البيولوجيا الدولية، وكونسورتيوم : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة. واسطة آلية غرفة تبادل المعلوماتمع نشرها ب
، وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات Species 2000 و ،(CBOL)رموز األعمدة المتوازية من أجل الحياة 

 .(ITIS)التصنيف 

  لتصنيفلتياجات العالمية  تقييم االح :3النشاط المزمع 
 من إجراء تقييمات لالحتياجات العالمية للتصنيف لما ال يقـل           2009االنتهاء بحلول نهاية سنة       1-3-1الناتج 

وقد تشمل الجهات   .  عن مجالين مواضيعيين أو قضيتين مشتركة بين القطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي            
، والمرفق العـالمي  (CABI)ا الدولية، والمركز الدولي للعلوم البيولوجية التطبيقية  شبكة البيولوجي : الفاعلة المقترحة 

، والمراكـز الدوليـة للبحـوث       (IUCN)، واالتحاد العالمي لحفظ الطبيعـة       (GBIF)لمعلومات التنوع البيولوجي    
  .(IARCs)الزراعية 

  التوعية العامة والتثقيف:   4النشاط المزمع 
شر حزمة موارد تشمل معلومات وأفكار أساسية للدعاية بـين مجموعـات مـستهدفة              إعداد ون   1-4-1الناتج 

آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف، والمبـادرة       : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2009بحلول نهاية سنة    
  .قية وآلية غرفة تبادل المعلومات لالتفا(CEPA)العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة 

تنظيم معرض واحد على األقل في مؤسسة وطنية للتصنيف، عن أهمية علم التصنيف مع ذكـر          2-4-1الناتج 
وقـد تـشمل    . ، على أن يكون المعرض ماديا مع وجود على الشبكة         2010المبادرة العالمية للتصنيف بحلول سنة      

 المبـادرة العالميـة لالتـصال والتثقيـف         األطراف، والهيئات ذات الصلة المشتركة في     : الجهات الفاعلة المقترحة  
  . للشركاء العلميينHerbariaوالتوعية العامة، والمتاحف الوطنية وكونسورتيوم 

تزويد الصفحات القطرية اإللكترونية بقوائم األنواع وتحديد المـواد الخاصـة بعـالم الحيـوان                 3-4-1الناتج 
من المعلومات المتاحة في أدبيات مثل معلومات خـط         مأخوذة   (2015والنبات على المستوى الوطني بحلول سنة       

األطراف، والمرفق العالمي لمعلومـات التنـوع       : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    ).  األساس لمزيد من البحث   
 وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامـل لمعلومـات التـصنيف    Species 2000 و ، وشركاؤه، (GBIF)البيولوجي 

(ITIS).  
النظم والهياكل األساسية الالزمـة   الموارد البشرية و   توفير نقطة تركيز للمساعدة على إيجاد وصيانة      :  2شغيلي  ف الت الهد

  للحصول على العينات البيولوجية التي هي أساس المعرفة التصنيفية ولجمعها وحفظها
  وصل إلى المعلومات التصنيفية وتوليدهابناء القدرات على الصعيدين العالمي واإلقليمي لمساندة الت:  5النشاط المزمع 
إنشاء سجل إلكتروني إليداعات المجموعات البيولوجية التي تقدم محددات عالمية فريـدة لهـذه               1-5-2الناتج 

المجموعات، والبدء في تحليل عن البلدان واألقاليم التي تفتقر إلى البنية األساسية للمجموعات الضرورية بحلـول                
، GBIFو  ،  CBOL و ،)FAO(منظمـة األغذيـة والزراعـة       : ل الجهات الفاعلة المقترحة   وقد تشم .  2012سنة  
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، وكتالوج الحياة التابع للنظـام المتكامـل لمعلومـات    Species 2000و ، MOSAIC، و NSCA، و CETAF و

  .(ITIS)التصنيف 
رات فـي مجـال     على جميع األطراف إعداد أولويات وخطط عمل وطنية وإقليمية لبناء القـد             2-5-2الناتج 

وقـد تـشمل الجهـات     .، استنادا إلى تقييمات االحتياجات الوطنية واإلقليمية للتصنيف2012التصنيف بحلول سنة  
منظمة األغذية والزراعة، والحكومات الوطنية، بمساعدة من مؤسسات وشبكات التصنيف ونقاط           : الفاعلة المقترحة 

  .ية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيفاالتصال الوطنية للمبادرة العالمية للتصنيف وآل
زيادة وظائف لخبراء التصنيف على المدى الطويل بهدف إنشاء خبرة تصنيفية مالئمة لجميـع                 3-5-2الناتج 

.  2020المجموعات الرئيسية للكائنات في جميع األقاليم، ولمضاعفة قوة العمل في مجال التصنيف بحلـول سـنة                 
  .جميع األطراف والبلدان ومنظمة األغذية والزراعة: ترحةوقد تشمل الجهات الفاعلة المق

الكائنات المـستنبتة كمـصادر   /إعداد وتشجيع المعايير الدولية لحفظ وتخزين العينات البيولوجية        4-5-2الناتج 
منظمة األغذية والزراعة،    :وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2012للدراسات في مجال التصنيف بحلول سنة       

 التابع لمنظمـة  (GSF)سسات التصنيف، وآلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، والمرفق العالمي للعلوم    ومؤ
، وشبكة البيولوجيا الدوليـة، والجماعـة االستـشارية للبحـوث     (OECD)التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي     

، والمنظمـة األوروبيـة   (WFCC)ستنبات البكتيري  ، واالتحاد العالمي لمجموعات اال    (CGIAR)الزراعية الدولية   
  .(ECCO)المعنية بمجموعات االستنبات البكتيري 

إعداد وحفظ المجموعات التصنيفية كبنية أساسية للمعرفـة األساسـية لتنفيـذ اتفاقيـة التنـوع                  5-5-2الناتج 
مركز مؤسسي واحد على     بالحفاظ على أو الوصول إلى       2020البيولوجي مع تحديد هدف لكل طرف بحلول سنة         

وقـد تـشمل    . األقل للجودة في مجال التصنيف على المستوى الوطني، أو، حسب الحالة، على المستوى اإلقليمي             
منظمة األغذية والزراعة، والحكومـات الوطنيـة، ومؤسـسات وشـبكات التـصنيف،       :الجهات الفاعلة المقترحة 

  .ECCO، و WFCC ، و، وشبكة البيولوجيا الدوليةEDIT، و CGIAR، و GSF و
تعريف جميع المجموعات المرجعية الوطنية للتنوع البيولوجي في جميع األطراف بحلول سـنة            6-5-2الناتج 
  .وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة جميع األطراف والبلدان ومنظمة األغذية والزراعة.  2010
  في مجال التصنيف تعزيز الشبكات القائمة للتعاون اإلقليمي  :6النشاط المزمع 
إدراج جميع مؤسسات التصنيف في الشبكات المناسبة من أجل تقييم وبناء القدرات بحلول سـنة          1-6-2الناتج 
شبكة البيولوجيا الدولية، وشبكات التصنيف األخرى، والمؤسـسات        : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2012

  .ECCO، و WFCC، و (CGIAR)لبحوث الزراعية الدولية ، والجماعة االستشارية لGSFالوطنية للتصنيف، و 
تعزيز شبكات التعاون التقني في مجال التصنيف في عشرة أقاليم فرعية لألمـم المتحـدة مـن                 2-6-2الناتج 

وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحـة شـبكة   .  2009خالل إصدار كتيب عن أفضل الممارسات بحلول نهاية سنة        
  .البيولوجيا الدولية

تحديد المواقع اإلقليمية لرموز األعمدة المتوازية للحامض النووي مع مراعـاة المبـادرات ذات      3-6-2الناتج 
الصلة األخرى ودمجها في شبكة المختبرات الرائدة التابعة لكونسورتيوم رموز األعمدة المتوازية من أجل الحيـاة                

(CBOL)     وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة    .  2010سنة ، على حسب الحالة وفقاً للتشريعات الوطنية بحلول :
  .CBOLالحكومات الوطنية، و 
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 مع منح األولويـة  ؛نظم محسنة وفعالة للحصول على معلومات التصنيف/ةتيسير وجود هياكل أساسي  :  3 الهدف التشغيلي 
  لضمان حصول بلدان المنشأ على معلومات عن عناصر تنوعها البيولوجي

  معلومات التصنيفضع نظام عالمي منسق لو : 7النشاط المزمع 
وضع معيار مقبول دوليا عن أوصاف مستوى المجموعـات لتمكـين توضـيح المجموعـات                 2-7-3الناتج 

: وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة  .   قبل إدراج جميع العينات في قاعدة البيانات       2012الموجودة بحلول سنة    
GBIF و ،TDWGو ، Genbank/EMBL/DDBJ.  

إصدار قائمة مرجعية تتاح على نطاق واسع باألنواع المعروفة، كخطوة نحـو إصـدار سـجل       3-7-3لناتج ا
وقد تشمل الجهات الفاعلة    .  2012عالمي للنباتات والحيوانات والكائنات المجهرية والكائنات األخرى، بحلول سنة          

، (ITIS)تكامـل لمعلومـات التـصنيف     وكتالوج الحياة التـابع للنظـام الم  Species 2000، و GBIF: المقترحة
  .، وشبكة البيولوجيا الدولية(EOL)ومؤسسات التصنيف، ودائرة معارف الحياة 

وقـد تـشمل الجهـات الفاعلـة     .  2008إتاحة سجالت رقمية لمليار عينة بحلول نهاية سـنة          4-7-3الناتج 
  .، ومؤسسات حفظ المجموعاتGBIF: المقترحة

معدل األرقمة ألدبيات التصنيف، مع دمج صالت مترابطة بسيطة وفعالة لموقـع        زيادة وسائل و    5-7-3الناتج 
المحتوى البيولوجي وسهولة الوصول إليها؛ والتفاعل البيني بين جميع المشاريع البيولوجية الرئيـسية؛ وتـشكيلها               

جي في ستة ماليين صفحة     وستتاح العالمات من برنامج مكتبة تراث التنوع البيولو       .  المناسبة وفقا لمعايير البيانات  
؛ وخمس وعشرون مليون صـفحة      2009؛ وخمس عشر مليون صفحة بحلول نهاية سنة         2008بحلول نهاية سنة    
مكتبة تراث التنوع البيولـوجي، والمكتبـات فـي    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2010بحلول نهاية سنة    

، (SciELO)، والمكتبة العلمية اإللكترونيـة      BiodivHeritage، و   AnimalBaseمؤسسات التصنيف الرئيسية، و     
، باإلضافة إلـى المحافـل األخـرى التـي يمكـن      )(IJSEM)المسائل اإللكترونية (وجمعية علوم الجراثيم العامة    

  .الوصول إليها بسهولة
بيـرة،  إعداد ما ال يقل عن خمس معالجات تصنيفية إلكترونية تغطي المجموعات التصنيفية الك              6-7-3الناتج 

وقـد  .  من أجل تمكين المقارنة بـين فوائـدها  2010أو النظم اإليكولوجية أو األقاليم على أن تستكمل بحلول سنة      
، INOTAXA ، و EDIT، و   (CATE)تشمل الجهات الفاعلة المقترحة إنشاء مشروع إلكتروني لعلـم التـصنيف            

  . Plozi.org و
، مفتوحا ويسهل الوصول إليـه      (GSIS)ي لمعلومات األنواع    إعداد نموذج تجريبي للنظام العالم      7-7-3الناتج 

، ونسخة شاملة لهذا النظام مع معلومات عن جميـع          2010بحلول سنة   " 2010مبادرة بوتسدام لسنة    "حسب طلب   
، Fishbase ، و (EOL)دائرة معـارف الحيـاة      : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2020األنواع بحلول سنة    

 وكتـالوج الحيـاة التـابع للنظـام المتكامـل      Species 2000و ، وشبكة البيولوجيا الدولية،GBIF، و TDWG و
  . (ITIS)لمعلومات التصنيف 

إعداد نظام لألنواع على المواقع اإللكترونية، مـع إشـراك المجتمعـات، وبرنـامج لنموهـا                  8-7-3الناتج 
، Fishbase ، و (EOL)دائرة معارف الحياة    : رحةوقد تشمل الجهات الفاعلة المقت    .  2010واستدامتها بحلول سنة    
  .(ITIS) وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف Species 2000و، وشبكة البيولوجيا الدولية
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تأهيل نظام أو أكثر من النظم تأهيال مستداما مع صالت ومراجـع للمفـاتيح، واألدلـة وأدوات        9-7-3الناتج 

: وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة    .  2012ألخرى، من أجل تغطية جميع األقاليم، بحلول سنة         تحديد الهوية ا  
EOL والمركز الدولي لفسيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات ،(ICIPE) ،و ، وشبكة البيولوجيا الدوليـةSpecies 2000 

  .(ITIS)وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف 
 القيام، في إطار برامج العمل المواضيعية الرئيسية لالتفاقية، بإدراج األهداف التـصنيفية الرئيـسية               : 4 تشغيليالهدف ال 
   المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناتهخدامحفظ واالستاللمعلومات الالزمة التخاذ القرار في مجال لتوليد ا

   التنوع البيولوجي للغابات :8النشاط المزمع 
، إصدار قائمة جرد باألنواع ذات القيم االقتـصادية واإليكولوجيـة للتنـوع             2015بحلول سنة     1-8-4الناتج 

البيولوجي للغابات، وحالة حفظها، وإيكولوجيتها، وتوزيعها، بما في ذلك المؤشرات المحتملة للتنوع البيولوجي في              
الحكومات الوطنيـة، وإدارات    :  المقترحة وقد تشمل الجهات الفاعلة   .  باطن األرض، والنظم المالئمة ألخذ العينات     

، وبرنامج بيولوجيا وخصوبة التربة المدارية التابع للجماعة االستـشارية          GBIFالغابات، ومؤسسات التصنيف، و     
  .(CGIAR)للبحوث الزراعية الدولية 

 عليها من خالل    إنشاء آلية لمعالجة البيانات عن انتشار الغابات وبيانات العينات يمكن الحصول            2-8-4الناتج 
وقـد تـشمل الجهـات الفاعلـة        .  2010، من أجل تسهيل عمل قائمة الجرد، وذلك بحلول سنة           TDWGمعايير  

 وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامـل لمعلومـات التـصنيف    Species 2000و ،TDWG ، وGBIF: المقترحة
(ITIS) والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة ،(WCMC)امج األمم المتحدة للبيئة التابع لبرن.  
  التنوع البيولوجي البحري والساحلي : 9النشاط المزمع 
إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهويـة األخـرى لالفقريـات                 1-9-4الناتج 

شمل الجهـات   وقد ت . ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010الموجودة في غابات المنغروف، بحلول سنة       
، OBIS، وخبراء التـصنيف، وتعـداد الحيـاة البحريـة، و            EOL و ،منظمة األغذية والزراعة  : الفاعلة المقترحة 

،  وآليـة غرفـة تبـادل    (ITIS) وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومـات التـصنيف   Species 2000 و
  .المعلومات

وقـد تـشمل   .  2012ية للطحالب البحرية بحلـول سـنة    إصدار دليل عن المجموعات الرئيس      2-9-4الناتج 
  .OBISمؤسسات التصنيف، و و ،منظمة األغذية والزراعة: الجهات الفاعلة المقترحة

   التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة: 10النشاط المزمع 
ة واإليكولوجيـة للتنـوع      ، إصدار قائمة جرد باألنواع ذات القيم االقتـصادي        2015بحلول سنة     1-10-4الناتج 

البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، وحالة حفظها، وإيكولوجيتها، وتوزيعها، بمـا فـي ذلـك المؤشـرات                 
: وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  المحتملة للتنوع البيولوجي في باطن األرض، والنظم المالئمة ألخذ العينات         

   ؛GBIFيف، و الحكومات الوطنية ، ومؤسسات التصن
إصدار وتجربة حقيبة أدوات واحدة لتحديد الهوية لموئل واحد من موائل األراضي الجافة، بمـا              2-10-4الناتج 

: وقد تشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة    .2012في ذلك الطفيليات والكائنات الحية القشرية األخرى، بحلول سنة      
IPCC.  
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  مياه الداخلية التنوع البيولوجي لل -11النشاط المزمع 
إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهوية األخرى ألسماك الميـاه                1-11-4الناتج 

منظمـة  : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010العذبة، بحلول سنة    
  .آلية غرفة تبادل المعلومات، وخبراء التصنيف، وEOL  و،األغذية والزراعة

البدء في تحليل للفجوات على أساس عالمي في أدلة تحديد الهوية بالنسبة ألسماك المياه العذبـة                  2-11-4الناتج 
، وخبراء التـصنيف،    EOL  و ،منظمة األغذية والزراعة  : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    . 2010بحلول سنة   

  .وآلية غرفة تبادل المعلومات
   التنوع البيولوجي الزراعي :12نشاط المزمع ال

إقامة مركز لتبادل المعلومات عن أدلة التصنيف وأدوات تحديد الهويـة األخـرى للملقحـات،                 1-12-4الناتج 
منظمة األغذيـة  : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة  .  ، يكون مزودا بجميع المعلومات المتاحة     2010بحلول سنة   

، وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومـات التـصنيف   Species 2000، و GBIF ، وEOLوالزراعة، و 
(ITIS) و ،CBOLو شبكة البيولوجيا الدولية، وخبراء التصنيف، وآلية غرفة تبادل المعلومات ،.  
اعلـة  وقد تـشمل الجهـات الف  .  2012إنتاج مفاتيح لجميع أجناس النحل في العالم بحلول سنة        2-12-4الناتج 

  .منظمة األغذية والزراعة ومؤسسات التصنيف: المقترحة
، باعتبارها  2010إعداد وإجراء اختبار لرموز األعمدة المتوازية للحامض النووي بحلول سنة             3-12-4الناتج 

لغرض التفتيش الزراعي علـى     ) مثل ذبابة الفاكهة أو الحشرات ذات القشور      (نظام تحديد  هوية األنواع التجريبية       
، وشبكة البيولوجيا الدولية، وخبـراء      CBOLالحكومات الوطنية، و    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  لحدودا

  . التصنيف
    التنوع البيولوجي للجبال - 13النشاط المزمع 
وقد تشمل  . 2012إقامة قوائم عمل للكائنات المعروف تواجدها في المناطق الجبلية بحلول سنة              1-13-4الناتج 

  .GMBA، و GBIF: لجهات الفاعلة المقترحةا
استعمال بيانات تواجد العينات، وتحديد المخاطر من تغير المناخ على المناطق المحميـة فـي                 2-13-4الناتج 

وقـد  .  2010 بحلول سـنة  أقاليم الجبال، وتقديم معلومات لخفض أثر تغير المناخ على المناطق المحمية الصغيرة        
  .CONABIO، والمؤسسات اإليكولوجية، و GBIF: لمقترحةتشمل الجهات الفاعلة ا

 مناطق ذات أولوية لتحسين البحوث في مجال التنوع البيولوجي للجبال في           10 إلى   6تحديد من     3-13-4الناتج 
الحكومات الوطنية، والمؤسـسات    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2010 بحلول سنة    كل قارة من القارات   

  .اإليكولوجية
  التنوع البيولوجي الجزري: 14النشاط المزمع 
تقديم مساهمة تصنيفية حسب الحاجة لألهداف والغايات على النحو المحدد في برنـامج العمـل                1-14-4الناتج 

 التـي يتعـين   10 و8 و6 و4-1، وعلى وجه التحديد لألهـداف  )، المرفق 8/1(بشأن التنوع البيولوجي الجزري     
الحكومات الوطنية، ومؤسسات التصنيف، والوكـاالت  : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة. 2010تحقيقها بحلول سنة   

  .المتخصصة
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وضع مشروعات، بالتعاون مع آلية تنسيق المبادرة الدولية للتصنيف، لتقييم ورصـد األنـواع                2-14-4الناتج 

ثار تغير المنـاخ واألنـواع الغريبـة        المؤشرة للتنوع البيولوجي الجزري، وتحديد األولوية للمشروعات المعنية بآ        
  .شبكة البيولوجيا الدولية، وPACINET: وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة .2012الغازية بحلول سنة 

قطاعـات  ال بشأن القضايا المشتركة بـين العمل برنامج إدراج األهداف التصنيفية الرئيسية في إطار        : 5 الهدف التشغيلي 
لتنـوع البيولـوجي    واالستخدام المـستدام ل   حفظ  ال في مجال     القرار لصنعزمة  توليد المعلومات الال  في االتفاقية، من أجل     

  ومكوناته
  الحصول وتقاسم المنافع:  15المزمع  النشاط

تقديم خطوط إرشادية عن منافع التصنيف في سياق الحصول على المـوارد الجينيـة وتقاسـم                  1-15-5الناتج 
تعلقة بااللتزامات الدولية السارية المتصلة بالموافقة المسبقة عن علم واتفاقـات نقـل   المنافع، وعرض المتطلبات الم   

: وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة   .المواد على مؤسسات التصنيف بحلول االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف       
  . الحكومات الوطنية، واالتفاقية، ومؤسسات التصنيف

ية للسلطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنيـة للمبـادرة العالميـة            عقد حلقة عمل دول     2-15-5الناتج 
للتصنيف والحصول وتقاسم المنافع لمناقشة العقبات التي تواجه النقل الدولي للمواد البيولوجيـة لألغـراض غيـر           

ة المسبقة عن علم فـي      المتصلة بالموافق  التجارية للبحوث، بما يتفق مع القانون الدولي وااللتزامات الدولية السارية         
وقت ال يتجاوز موعد اجتماع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمـؤتمر                

، NSCA، و   CETAF ، و    EDIT  و الحكومات الوطنية، واألمانـة،   : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  األطراف
، وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل Species 2000و لبيولوجيا الدولية، شبكة ا، و CBOLومؤسسات التصنيف، و
  .(ITIS)لمعلومات التصنيف 

وضع معلومات يتم الوصول إليها بسهولة ووضوح بخصوص التشريعات الوطنيـة والوسـائل            3-15-5الناتج 
مسائل أخرى ذات أهمية بالنـسبة      الكفيلة بالحصول على تصاريح متعلقة بالجمع والتحرك عبر الحدود والبحوث و          

وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة     .2010إلى العمل المعني بالعينات في سياق المبادرة العالمية للتصنيف بحلول سنة       
األطراف، من خالل نقاط االتصال التفاقية التنوع البيولوجي، والسلطات الوطنيـة المختـصة، وآليـة               : المقترحة

  .غرفة تبادل المعلومات
   األنواع الغريبة الغازية:  16  المزمعالنشاط

وقـد   .2010معلومات عن األنواع الغريبة الغازية في جميع البلدان بحلـول سـنة         /تقديم قوائم   1-16-5الناتج 
 Speciesو، GISIN، وشبكة البيولوجيـا الدوليـة، و   IUCN-ISSG، و GBIF: تشمل الجهات الفاعلة المقترحة

  .(ITIS)لنظام المتكامل لمعلومات التصنيف  وكتالوج الحياة التابع ل2000
أدوات تحديد الهوية، بمـا فـي ذلـك         (، تقديم المعلومات المتعلقة بالتصنيف      2012بحلول سنة     2-16-5الناتج 

لمسؤولي الجمارك وخدمات الحجر الصحي بـشأن األنـواع       ) المفاتيح ورموز األعمدة المتوازية للحامض النووي     
 الحكومـات الوطنيـة،  : وقد تشمل الجهات الفاعلـة المقترحـة   .تويين الوطني واإلقليميالغريبة الغازية على المس  

، IUCN-ISSGو  الغازيـة،   والبرنـامج العـالمي لألنـواع   ،(BioNet International)شبكة البيولوجيا الدولية  و
  . CABI و
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ازيـة وإعـداد معلومـات      تحديد األنواع التي يحتمل بدرجة عالية أن تصبح أنواعا غريبـة غ             3-16-5الناتج 
 كأنشطة إضافية   8/3، حسبما تم وصفه في المرفق بالمقرر        2012الحجر الصحي بحلول سنة     /لمسؤولي الجمارك 

، GISIN، و )GISP(الغازيـة   البرنـامج العـالمي لألنـواع   : وقد تشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة     .  مزمعة
، (ITIS)التابع للنظام المتكامل لمعلومـات التـصنيف   ، وكتالوج الحياة Species 2000، وGBIF، و Fishbase و

  .وشبكة البيولوجيا الدولية
إتمام النظام اإللكتروني لمعلومات األنواع الغريبة الغازية الفعلية والمحتملة بالنسبة لكـل قـارة                4-16-5الناتج 

وقد تشمل الجهـات    . 2010 سنة   بحلول من القارات وتقييم تهديدات األنواع الغريبة الغازية المحتملة في المستقبل         
، وكتالوج الحياة التـابع  Species 2000، وGISIN، و )GISP(الغازية  البرنامج العالمي لألنواع: الفاعلة المقترحة

، وقاعدة البيانات العالمية لألنواع الغازية، والمجموعة المتخصصة في         (ITIS)للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف     
  .ابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةالت) SSG(سمك القرش 

تجميع وإدارة التصنيف المحدث لجميع األنواع الغازية المعروفة، طبقـا لطلـب االسـتراتيجية           8-16-5الناتج 
: وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة    .  2010 بحلول سنة  )GISP(العالمية للبرنامج العالمي لألنواع الغازية      

 Species 2000  و،GBIF، و CABI و ،وشبكة البيولوجيـا الدوليـة   ،)GISP(الغازية  البرنامج العالمي لألنواع
  .(ITIS)وكتالوج الحياة التابع للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف 

لهوية األنواع الغريبة الغازية، على وجه التفـضيل        ) تشمل الدقة والسرعة  (إعداد بروتوكوالت     9-16-5الناتج 
.  ذات الصلة بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموجودة بالفعل والتي يتم تطويرها حاليـا    بالبناء على المعايير    

االتفاقيـة الدوليـة    : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة    .  2010وينبغي الموافقة على البروتوكوالت بحلول سنة       
 وكتالوج الحياة التابع Species 2000 وجيا الدولية، ولوقاية النباتات، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وشبكة البيول

  .(ITIS)للنظام المتكامل لمعلومات التصنيف 
والمتعلقة بمسار   إصدار ونشر المفاتيح العملية لتحديد الهوية لألنواع الغريبة الغازية المعروفة             10-16-5الناتج 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتـات، وشـبكة       : قترحةوقد تشمل الجهات الفاعلة الم    .  2010رئيسي للغزو بحلول سنة     
  . البيولوجيا الدولية

  )ي(8 مساندة تنفيذ المادة   – 17النشاط المزمع 
العمل مع المجتمعات األصلية، لتعريف المعرفة التصنيفية األصلية التي ستدرج فـي تـصميم                 1-17-5الناتج 

المتـصلة بالموافقـة     لقانون الدولي وااللتزامات الدولية السارية    ، بما يتفق مع ا    2020األسماء العالمية بحلول سنة     
  .GBIF: وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة.  المسبقة عن علم

اتفاقية التنوع البيولوجي في مجال التقييم، بمـا فـي      في إطار   عمل  ال مساندة نهج النظام اإليكولوجي و      – 18النشاط المزمع   
  لرصد والمؤشراتذلك عمليات تقييم األثر، وا

الجغرافية المرجعية المرقمنة وبيانات المراقبة فيما يتعلق، علـى     وضع أدوات الستخدام العينات     1-18-5الناتج 
سبيل المثال، بتوزيع الخرائط ونماذج المكامن اإليكولوجية، وإتاحتها للمستخدمين في سياق عمليات التقييم بحلـول               

  .GBIF:  المقترحةوقد تشمل الجهات الفاعلة.  2012سنة 
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   المناطق المحمية  – 19النشاط المزمع 
توفير قوائم جرد لكل منطقة من المناطق المحمية على األقل للثدييات، والطيور، والزواحـف،                1-19-5الناتج 

وقد تـشمل   )).  ج(44و  ) أ(44، الفقرتان   8/24المقرر   (2010بحلول سنة    والبرمائيات، واألسماك، والفراشات  
  .األطراف والحكومات: ت الفاعلة المقترحةالجها

أتمتة وضع قوائم أنواع القائمة الحمراء لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة التـابع لالتحـاد الـدولي           2-19-5الناتج 
، ولجميـع المنـاطق   2010بحلـول   ب، ومن الفئة الثانيـة   -1أ، و   -1للحفظ لجميع المناطق المحمية من الفئتين       

  .GBIFاالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة و : وقد تشمل الجهات الفاعلة المقترحة.  2016المحمية بحلول 
، إقامة مشروع تجريبي لبيان تحديد هوية الموائل وتحديـد أولويـة إنـشاء              2009بحلول سنة     3-19-5الناتج 

ميـة، وذلـك   من خالل رسم خرائط توزيع األنواع على المستويات المحلية والوطنيـة واإلقلي  مناطق محمية جديدة 
األطـراف،  : وقد تـشمل الجهـات الفاعلـة المقترحـة         .لتحديدها ونشرها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات       

  .المؤسسات اإليكولوجية/ومؤسسات التصنيف
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   المسؤولية والجبر التعويضي   9/23المقرر 

  ، في اتفاقية التنوع البيولوجيإن مؤتمر األطراف
  ،8/29 و7/17 و6/11بمقرراته إذ يذكّر 

لمتعلقة بالضرر الذي يلحـق     ن المعلومات التقنية ا   ع بالتقرير التجميعي الذي أعده األمين التنفيذي        يرحب  -1
 وكذلك المعلومـات    ،بالتنوع البيولوجي والنهوج المتبعة لتقييم واستعادة الوضع السابق للضرر الذي لحق بالتنوع البيولوجي            

  ؛)UNEP/CBD/COP/9/20/Add.1( محليةال/بشأن التدابير والخبرات الوطنية
 آلية غرفة تبادل المعلومات     من خالل  إلى األمين التنفيذي إتاحة التقرير التجميعي على نطاق واسع           يطلب  -2

التابعة لالتفاقية لتمكين األطراف من استخدام التقرير في حالة اتخاذها لقرار بإعداد نظم تشريعية وسياسات عامـة وتـدابير                
  ية؛إدارية وطن
 4مذكورة فـي الفقـرة    الذات الصلة  والحكومات والمنظمات الدولية     ،على مناشدته لألطراف  يعيد التأكيد     -3
تعاون بغية تعزيز القدرات على المستوى الوطني بالعالقة إلى التدابير الرامية إلـى تجنـب إلحـاق                  أن ت  8/29من المقرر   

يعية والسياسات العامة والتدابير اإلدارية الوطنيـة بـشأن المـسؤولية      الضرر بالتنوع البيولوجي، ووضع وتنفيذ النظم التشر      
  والجبر التعويضي، وتقديم الموارد المالية الالزمة لهذا الغرض؛

مزيد من العمل في هذا المجال كجزء من نظره فـي            اجتماعه العاشر في الحاجة إلى        النظر خالل  يقرر  -4
 .2020-2011 برنامج العمل المتعدد السنوات للفترة لكوكذستراتيجية المنقحة والمحدثة، الخطة اال

  
  لمساواة بين الجنسين    خطة عمل ل9/24المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
  بما قام به األمين التنفيذي من وضع خطة عمل للمساواة بين الجنسين في إطار اتفاقية التنـوع البيولـوجي                   يرحب

UNEP/CBD/COP/9/INF/12/Rev.1.)( ،تنفيذ األمانة للخطةمساندةراف إلى  األطويدعو .  
  

      التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية9/25المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

تلعبه اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية في التشجيع على تنفيذ األهداف الثالثة التفاقيـة              إلى الدور المهم الذي   بالنظر  
  ،7/30 من المقرر 13 إلى 11الفقرات من في  البيولوجي، حسبما أشار إليه التنوع

 على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب مهما للتنمية في سياق األهداف اإلنمائية لأللفية، ونتـائج مـؤتمر           وإذ يشدد 
 ويسانده التعاون بين بلـدان الـشمال        ، الذي يكمـله  2005القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمي لسنة          

  والجنوب، وأن آليات التعاون الثالثي تكون غالبا ذات فاعلية خاصة،
 تقرير اجتماع الخبراء لتبادل األفكار بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي عقدته أمانـة          وإذ يالحظ مع التقدير   

، والذي  (UNEP/CBD/COP/9/INF/11) 2006تشرين الثاني   /فمبر نو 8 إلى   6من  في مونتريال   اتفاقية التنوع البيولوجي    
  أعد مسودة إطار للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي،
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 للقيام، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات والبـرامج     البلدان النامية بمبادرة   علما   يحيط  -1

ل، بإعداد خطة عمل متعددة السنوات      تمويمثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ورهنا بتوافر ال        ،والهيئات األخرى ذات الصلة   
، استنادا إلى إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنـوع البيولـوجي، علـى            من أجل التنمية   بشأن التنوع البيولوجي  

  ؛UNEP/CBD/COP/9/INF/11النحو الوارد في الوثيقة 
طراف من البلدان النامية على االشتراك في التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن مسألة التنـوع            األيشجع    -2

 وإدماج شواغل التنوع البيولوجي فـي اتفاقـات التعـاون           ،البيولوجي، الذي يكمـله ويسانده التعاون بين الشمال والجنوب       
  اإلقليمية ودون اإلقليمية واألنشطة المرتبطة بها؛

طراف على إنشاء، حسب الحالة، شراكات تعاونية ألصحاب مصلحة متعددين بـين األطـراف              األ يشجع  -3
والبلدان األخرى على المستويين دون اإلقليمي واإلقليمي لمعالجة شواغل التنوع البيولوجي على المستويات اإلقليميـة ودون          

  اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية؛
والمنظمات اإلقليمية والدولية إلى مساندة تنظيم منتدى للتعاون فيمـا   األخرى، األطراف والحكومات    يدعو  -4

بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية على هوامش االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع                  
  البيولوجي في ناغويا، اليابان؛

قليمية والدولية إلى مساندة التعاون فيما بـين بلـدان   األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات اإل يدعو    -5
الجنوب عن طريق تسهيل المشاريع والبرامج الرامية إلى حفظ مشترك واستخدام مستدام للنظم اإليكولوجية العابرة للحـدود                 

  لمواصلة اإلسهام نحو وقف ضياع التنوع البيولوجي؛
داد خطة عمل متعددة السنوات بشأن التنوع البيولـوجي   إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن إع      يطلب  -6

  .لتطويرها في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيمن أجل التنمية 
  

  التشجيع على إشراك قطاع األعمال    9/26المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
  ،8/17 بمقرره إذ يذكّر

مبادرة الرئاسة البرتغالية لمجلس االتحاد األوروبي لعقد مؤتمر رفيع المستوى بشأن قطـاع              وإذ يالحظ مع التقدير   
  ،2007تشرين الثاني /األعمال والتنوع البيولوجي في نوفمبر

 بجهود ألمانيا، بما فيها من خالل مبادرتها بشأن قطاع األعمال والتنـوع البيولـوجي، لحـشد دوائـر                   وإذ يرحب 
  اسع لمؤتمر األطراف،األعمال لالجتماع الت
، "2010قطاع األعمال وتحدي التنوع البيولـوجي  " بمساندة هولندا لتنظيم اجتماع غير رسمي ثالث عن   وإذ يرحب 

من أجل مواصلة إعداد األفكار التي يمكن متابعتها من خالل االتفاقية أو استخدامها لمساندة أهـداف االتفاقيـة، مـن أجـل               
  ،2010 التنوع البيولوجي، كوسيلة للعمل نحو بلوغ هدف عام إشراك قطاع األعمال في قضايا
   جهود األمانة إلشراك دوائر األعمال، بما في ذلك تعيين نقطة اتصال لقطاع األعمال،وإذ يالحظ مع التقدير
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تمـع  باآلثار المحتملة للعمليات التجارية على التنوع البيولوجي وبالدور الذي تحتاج دوائر األعمـال والمج         وإذ يقر 
  المدني إلى أدائه لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية على جميع المستويات،

 األطراف، حسب االقتضاء، إلى تحسين مستوى العمل والتعاون لتعزيز إشراك دوائر األعمال، بما              يدعو  -1
ام والخاص، في تنفيـذ  في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ال سيما من خالل تطوير الشراكات بين القطاعين الع 

  األهداف الثالثة لالتفاقية؛
   األطراف على زيادة الوعي بشأن دراسة جدوى التنوع البيولوجي؛يحث  -2
المؤسسات المالية العامة والخاصة على إدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع االسـتثمارات     يشجع    -3

  لألعمال التجارية؛وعلى إنشاء خطط استثمار لتعزيز األنشطة المستدامة 
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمـات ذات الـصلة إلـى           ويدعو،  مرفق البيئة العالمية   يطلب إلى   -4

ذات  واألطـراف   من بينها، نمواً والدول الجزرية الصغيرة الناميةأقل البلدانمساندة بناء القدرات في البلدان النامية، ال سيما        
  شراك مجتمع األعمال في تنفيذ االتفاقية؛ من أجل إ،االقتصاد االنتقالي

 بإطار اإلجراءات ذات األولوية التي تقوم األمانة بتنفيذه والوارد في المرفق بهذا المقـرر، وذلـك        يرحب  -5
 إلى األمين التنفيذي، حسبما يكون األمر ممكنا ومالئما، أن يأخذ في الحسبان المبـادرات ذات                ويطلبرهناً بتوافر الموارد،    

  .ة من جانب األطراف والمنظماتالصل
  المرفق

  2010-2008إطار لإلجراءات ذات األولوية بشأن قطاع األعمال، 
بينما أحرز تقدم ملحوظ في حشد مجتمع األعمال بصدد قضايا التنوع البيولوجي منذ االجتمـاع الثـامن لمـؤتمر                     -1

صغيرة ومتوسطة الحجم، كان مـدركا للـروابط بـين    األطراف، إال أن عددا قليال نسبيا من الشركات، ال سيما المؤسسات            
ومع مراعـاة ذلـك     .  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي أو ألهمية قطاع األعمال في المفاوضات الجارية في إطار االتفاقية             

فـي الفتـرة   ، تتناول المذكرة الحالية اإلجراءات ذات األولوية التي يجب أن تقوم األمانـة بتنفيــذها           8/17وتنفيذاً للمقرر   
2008-2010:  

  إعداد دراسة جدوى التنوع البيولوجي لقطاع األعمال والترويج لها:  1مجال األولوية رقم 
االستمرار في جمع ونشر المعلومات عن دراسة جدوى التنوع البيولوجي، بما في ذلك التجارب التي تولدت فـي                    -2

ية غرفة تبادل المعلومات والنشرة اإلخبارية التفاقية التنوع البيولوجي         إطار مبادرة األونكتاد للتجارة البيولوجية، من خالل آل       
  بشأن قطاع األعمال ومحافل األعمال المهمة؛

وضع خيارات لدمج التنوع البيولوجي في مناهج التدريس األساسية، بما في ذلك من خالل إعداد دراسات الحالـة                    -3
  .ومواد التدريس األخرى

  شر األدوات وأفضل الممارساتن:  2مجال األولوية رقم 
، )ISEAL(القيام، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، مثل التحالف الدولي االجتماعي والبيئي لالعتماد والتوسـيم                 -4

بجمع معلومات عن استعمال الخطط الطوعية الدولية إلصدار الشهادات وعن األثر الناجم عنها نحو تنفيذ أهـداف االتفاقيـة           
وتتـضمن األنـشطة    .   تبادل المعلومات والمساعدة التقنية للتشجيع على استعمال أوسع ألفضل الممارسات          وتطوير أدوات 

  :كذلك ما يلي
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جمع معلومات، خاصة ما يتعلق منها بالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والخبـرات والممارسـات                )أ(

  طراف بتطويرها وتنفيذها؛التي تعزز االستخدام المستدام للموارد البيولوجية والتي قامت األ
  إتاحة المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛  )ب(

القيام، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، مثل بـرامج األعمـال وتعويـضات التنـوع البيولـوجي                    -5
(BBOP)  بـشأن تعويـضات التنـوع      منهجيات؛ وأدوات وخطوط إرشـادية      ) ب(دراسات الحالة؛   ) أ: (أو إتاحة /، بجمع و

  أطر السياسة الوطنية واإلقليمية ذات الصلة؛) ج(البيولوجي، و
  نشر األدوات وأفضل الممارسات الخاصة بالشركات المشاركة في التجارة البيولوجية؛  -6
جمع ونشر معلومات عن سياسات المشتريات التي تتماشى وأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، بما فـي ذلـك مـن             -7

  .خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والنشرة اإلخبارية لالتفاقية بشأن قطاع األعمال
  

  تفاقات البيئية متعددة األطراف والمنظمات األخرى    التعاون فيما بين اال9/27قرر الم

  إن مؤتمر األطراف
اإلقليمية األخرى فـضال     بتدعيم التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية و        مع التقدير  يرحب  -1

، ضمن جملة أمور، االتفاق الذي تم التوصل إليه مع لجـان  يالحظعن إشراك أصحاب المصلحة المعنيين، وفي هذا الصدد،        
  األمم المتحدة االقتصادية اإلقليمية؛

 7فقا للفقـرة     الهيئات العلمية والتقنية الفرعية في اتفاقيات ريو الثالث إلى تعزيز التعاون المتبادل و             يدعو  -2
تمر األطراف في اتفاقية األمـم المتحـدة   ؤ الصادر عن مCP.8/13 من المقرر 2 بالفقرة وإذ يحيط علما  ،  8/16من مقرره   

 الصادر عن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، بطريقـة          COP.5/7 من المقرر    5اإلطارية بشأن تغير المناخ، وبالفقرة      
  وترتيبات اإلدارة الرشيدة والبرامج المتفق عليها؛تتسق مع اختصاصات كل منها، 

 الذي يؤديه فريق االتصال لالتفاقيات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي فـي استكـشاف                بالدور المهم ينوه    -3
الخيارات الرامية الى تعزيز أوجه التآزر، وتجنب ازدواجية الجهود وتحسين التنفيذ المتماسك لالتفاقيات المتعلقـة بـالتنوع                 

 الرؤساء التنفيذيين ألمانات كل من اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األنواع المهاجرة، واتفاقية اإلتجـار               يشجعالبيولوجي،  
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، واتفاقيـة التـراث                

 ية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، إلى االجتماع على أساس أكثر انتظاما؛العالمي، والمعاهدة الدول

 فريق االتصال لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى دراسة تقرير الفريـق العامـل المـشترك         يدعو  -4
 28-25تقرير اجتماعه الثالث في رومـا        (المخصص لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين اتفاقيات بازل وروتردام وستكهولم         

  بغية تحديد الخيارات الرامية إلى تحسين التعاون فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛) 2008آذار /مارس

 الهيئات العلمية في االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفريق االتصال لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع             يدعو  -5
بيولوجي إلى أن تعالج في اجتماعاتها القادمة الخيارات الرامية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بالعمل في القضايا المـشتركة       ال

بين القطاعات مثل تغير المناخ واألنواع الغريبة الغازية، بطريقة تتسق مع اختصاصات كل منها، وترتيبات اإلدارة الرشيدة                 
 األمين التنفيذي إبالغ فريق االتصال المشترك التفاقيـات ريـو بهـذا ويـدعوها إلـى              ب إلى يطلووالبرامج المتفق عليها،    

  المشاركة في المناقشات ذات الصلة؛
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 وهـو شـراكة   -) الكونـسورتيوم ( بإنشاء كونسورتيوم لألطراف العلمية بشأن التنوع البيولوجي  يرحب  -6
الحدائق النباتية الملكية، كيوي، والمتحـف الـوطني        (علمية رئيسية   تعاونية بين اتفاقية التنوع البيولوجي، وثماني مؤسسات        

السيثسويني للتاريخ الطبيعي والمتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي، والمعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، واللجنـة          
ية األلمانية لحفظ الطبيعة والهيئـة الوطنيـة   الوطنية لحفظ وتنمية الحياة البرية في المملكة العربية السعودية، والوكالة االتحاد          

 للترويج للتنفيـذ الفعـال التفاقيـة التنـوع       -) المكسيكية للمعرفة واستخدام التنوع البيولوجي ومتحف الطبيعة في مونتريال        
ى القضايا  البيولوجي، وحسب الحالة، بروتوكول قرطاجنة التابع لها من خالل تنظيم أنشطة التدريب والتثقيف التي تركز عل               

   الشركاء العلميين اآلخرين على االنضمام لهذا الكونسورتيوم؛ويشجعالتقنية والعلمية ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية، 
 مـن  8 للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لما يقدمه من دعـم لتنفيـذ الفقـرة    عن تقديره  يعرب  -7

ات االتصال المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التـصحر              ذات الصلة بترتيب   8/16المقرر  
  في مقر األمم المتحدة، ويدعو المدير التنفيذي إلى تجديد هذه الترتيبات لفترة السنتين القادمة؛

 التـي وقعـت معهـا     إلى األمين التنفيذي مواصلة االتصال مع االتفاقيات، والمنظمات والمبادرات    يطلب  -8
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالفعل أو في طريقها إلى توقيع مذكرات تعاون، بما في ذلك وعلى وجه الخـصوص اتفاقيـة               

واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبيـر الثقـافي، بغيـة           ) 2003(حماية التراث الثقافي غير الملموس التابعة لليونسكو        
  ذ االتفاقية وفقا  لمقررات مؤتمر األطراف، بما في ذلك وضع أنشطة مشتركة حسب مقتضى الحال؛احراز تقدم في تنفي

 األمين التنفيذي مواصلة التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومبادرة التعاون بـشأن الـصحة               إلىيطلب    -9
ايا ذات الـصلة بـالتنوع      ، فضال عن المنظمات المعنية لدعم عمل األطـراف فـي القـض            (COHAB)والتنوع البيولوجي   

البيولوجي والصحة المشار إليها أعاله بما في ذلك من خالل تطوير مجموعة األدوات التى وضعت فى إطار االتفاقية التـى              
  يمكن استخدامها في بناء القدرات وزيادة التوعية في قطاع الصحة؛

الهيئات ذات الصلة في منظمة التجارة       األمين التنفيذي أن يجدد طلباته بشأن صفة المراقب في           يطلب إلى   -10
  العالمية وأن يواصل، ويعزز كذلك من، االتصال والتعاون مع منظمة التجارة العالمية؛

 األمين التنفيذي مواصلة تعزيز التعاون مع العمليات اإلقليمية واإلقليمية الدوليـة ذات الـصلة               يطلب إلى   -11
  لمستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛بغية الترويج لتنفيذ أهداف االتفاقية على ا

 األطراف على إقامة تعاون وثيق على المستوى الوطني بـين نقـاط االتـصال التفاقيـة التنـوع                   يحث  -12
البيولوجي وجهات االتصال لالتفاقيات األخرى ذات الصلة لكي تتمكن الحكومات من وضع نهج تآزريـة ومتـساوقة بـين              

  .االتفاقيات
 المـستندة إلـى     TAMATEAحكومات المنظمات األخرى على االستفادة من نماذج         األطراف وال  يشجع  -13

القضايا لدى وضع وتنفيذ األنشطة التي تساند بعضها البعض بين االتفاقيات المتعلق بالتنوع البيولوجي مـن أجـل تحـسين                    
  .االتساق في تنفيذ هذه االتفاقيات

الشتراك مع الهيئات والعمليات اإلقليمية لتعزيز تنفيـذ         المنظمات الشريكة والمنظمات األخرى إلى ا      يدعو  -14
  .(IYB)األنشطة ذات المصلحة المتبادلة، وال سيما تلك التي تدعم التحضير للسنة الدولية للتنوع البيولوجي 
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      التشجيع على إشراك المدن والسلطات المحلية9/28المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
، 1992 لعام األمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية     المعتمد في مؤتمر     21  القرن عمال من جدول أ   28 بالفصل   رإذ يذكّ 

 الجهـات  نـضم ت(" من الخطة االستراتيجية التفاقية التنـوع البيولـوجي   4-4 والهدف  ة،السلطات المحلي المدن و بشأن دور   
 التنوع البيولوجي في خططهـا      شواغلدمج   ، عاملين على   لتنفيذ االتفاقية  ات شراك الرئيسيين إلى الفاعلة وأصحاب المصلحة    

  ،")والمشتركة بين القطاعاتوبرامجها وسياساتها القطاعية 
بينما تقع مسؤوليات تنفيذ االتفاقية على عاتق األطراف في المقام األول، فهنـاك أسـباب متعـددة                  ،وإذ يالحظ أنه  

  :ا في ذلك ما يليللتشجيع على إشراك المدن والسلطات المحلية في تنفيذ االتفاقية، بم
إن المعدل المتسارع للتحضر يركز بشكل متزايد، ال سيما في البلدان النامية، على عملية صـنع القـرار             )أ(

  والموارد في المدن، ويهيئ فرصاً لتحسين إدارة استهالك الموارد التي تؤثر على التنوع البيولوجي؛ 
م اإليكولوجي واسـتخدامه المـستدام فـي تعزيـز      يمكن أن تسهم تجارب المناطق الحضرية لحفظ النظا         )ب(

  السياسات الوطنية واالستراتيجيات اإلقليمية وجداول األعمال العالمية بشأن التنوع البيولوجي؛ 
تلعب المدن والسلطات المحلية دوراً حاسماً في تصميم وتنفيـذ أدوات اسـتخدام األراضـي وتخطـيط                   )ج(

والبنية األساسية الحضرية، وتشجيع االستثمار، وحمالت توعية المستهلك، وتنطـوي          المناطق، والخطوط اإلرشادية للتنمية     
جميعها على آثار مباشرة على التنوع البيولوجي، وال سيما على المياه، وتغير المنـاخ، والمنـاطق المحميـة، والزراعـة                    

  امة؛والغابات، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، واالتصال والتثقيف والتوعية الع
علـى المـستوى   التنوع البيولوجي ومستخدمي   ديريمعلى اتصال مباشرة ب    المدن والسلطات المحلية     إن  )د(

 المحلي وتمارس عليهم نفوذا مباشرا؛

، التي تحث األطراف، عند إعداد وتنفيذ وتنقيح االسـتراتيجيات          9/8المقرر  من  ) ق(8الفقرة   علىوإذ يعيد التأكيد    
تنوع البيولوجي، واإلقليمية، إذا كان ذلك مالئما، واألدوات المماثلة لـدى تنفيـذ األهـداف الثالثـة                وخطط العمل الوطنية لل   

، وذلـك  لتنوع البيولوجيلوطنية لعمل االستراتيجيات وخطط الالالتفاقية، بتشجيع ومساندة العمل على المستوى المحلي لتنفيذ  
يات التخطيط على المستوى دون الـوطني والمحلـي، والقيـام، فـي     بإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في التقييمات وعمل 

أو خطط عمل دون وطنية ومحلية للتنوع البيولوجي، تتمشى مـع االسـتراتيجيات        /الحاالت المالئمة، بإعداد استراتيجيات و    
  وخطط العمل الوطنية؛

 28 إلـى  26يبـا، البرازيـل، مـن    عقد في كوريتنباالجتماع المعني بالمدن والتنوع البيولوجي الم  حيط علما إذ ي و
السلطات المحلية في الجهود العالمية المبذولـة  المدن و، والذي سلط الضوء على األهمية الحيوية إلشراك        2007 آذار/مارس

  لتحقيق تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية،
مم المتحدة للتربيـة والعلـم      منظمة األ وللمستوطنات البشرية،    األمم المتحدة    مركز المساهمة التي قدمها     وإذ يالحظ 

والثقافة، ووحدة البيئة الحضرية في برنامج األمم المتحدة للبيئة، ووكاالت ومنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة، في إشـراك             
المدن الرئيسية وتشجيع تبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي الحضري، وأهميـة المبـادرات                

 الحكومات المحلية من أجل االستدامة ومشروعها بـشأن         – )ICLEI(المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية       مثل   الطوعية
 التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعـة،  2010، ومبادرة العد التنازلي إلى عام )LAB(العمل المحلي لخدمة التنوع البيولوجي  

 وعنـصره   )WMCCC(، ومجلس العمداء العالمي بشأن تغير المناخ        )UCLG( المتحدة ومنظمة المدن والحكومات المحلية   
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، ومجموعة المدن األربعين القياديـة فـي        )”Metropolis“( والرابطة العالمية للحواضر الكبرى    المعني بالتنوع البيولوجي،  
  ءة من خالل العمل المحلي،، ضمن هيئات أخرى، وذلك في معالجة قضايا التنوع البيولوجي بكفا)C40(مجال حماية المناخ 
التي تبقى أيـضاً مراجـع عالميـة          التفاقية التنوع البيولوجي،   من أهمية لتعاون بين المدن الرئيسية     ما ل  وإذ يدرك 

بفضل مبادراتها في مجال التنوع البيولوجي الحضري، مثل بون، باعتبارها المدينة المستضيفة لالجتماع التاسـع لمـؤتمر                 
لمؤتمر األطراف، وناغويا، باعتبارها ممثلة عن المـدن         باعتبارها المدينة المستضيفة لالجتماع الثامن     األطراف، وكوريتيبا، 

اتفاقيـة التنـوع     لمؤتمر األطراف، ومونتريال باعتبارها المدينة المستـضيفة ألمانـة         المرشحة الستضافة االجتماع العاشر   
  البيولوجي،

 إلـى  26 من ، ألمانياعقد في بون  ن بشأن المدن والتنوع البيولوجي، الم     ءامؤتمر العمد  بالمساهمة التي قدمها     وإذ يقر 
والمجلس الدولي للمبادرات البيئية     )InWent(، والذي نظمته مدينة بون والمنظمة الدولية لبناء القدرات          2008 أيار/ مايو 27

  اف في اتفاقية التنوع البيولوجي، قبل عقد الجزء الرفيع المستوى من االجتماع التاسع لمؤتمر األطر)ICLEI(المحلية 
 فـي كوريتيبـا،     2007آذار  /باإلعالن بشأن المدن والتنوع البيولوجي، المعتمد في مـارس        يحيط علما     -1

   مدينة ومنظمة دولية؛24البرازيل بواسطة 
  بترويج األحداث الدولية الرئيسية لالستدامة الحضرية والمدن الصديقة للتنوع البيولـوجي، مثـل             يرحب  -2

، 2008حزيـران  /يونيو 25 إلى 23الذي سيعقد في سنغافورة، من ") المدن المفعمة بالحياة والنشاط ("مؤتمر قمة مدن العالم     
 31أيـار إلـى     / مايو 1الذي سيعقد في شنغهاي، الصين، من       ") مدينة أفضل، حياة أفضل    ("2010والمعرض العالمي لسنة    

  ؛2010تشرين األول /أكتوبر
 وفقا للتشريع الوطني، على االعتراف بدور المدن والسلطات المحلية في اسـتراتيجياتها       األطراف، يشجع  -3

وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، من أجل تسهيل اعتماد المدن والسلطات المحلية للممارسات التي تساند تنفيذ هـذه                  
ة للتنوع البيولوجي تتمـشى واالسـتراتيجيات       االستراتيجيات وخطط العمل، ومساندة إعداد استراتيجيات وخطط عمل محلي        

  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 فـي   المـشتركة اإلقليميـة والدوليـة     اإلنمائية  وكاالت والبنوك   الواألخرى   والحكومات   ، األطراف يدعو  -4

لتنـوع البيولـوجي فـي هـذه        إدماج اعتبارات ا  إلى   األساسية للمدن والسلطات المحلية،      بنيةالمشاريع التي تتضمن تنمية ال    
التنـوع البيولـوجي لـصالح      بشأن  بناء القدرات وبرامج    لعمليات محددة   ل استكشاف خيارات وحسبما هو مالئم،    المشاريع،  
   المحليين عن تنفيذها وصيانتها؛ المسؤولين

والـسلطات  المدن  األطراف، والحكومات األخرى والوكاالت اإلنمائية الدولية إلى مساندة ومساعدة           يدعو  -5
لثالثـة  هداف االمحلية في تشجيع وترويج الممارسات واألنشطة واإلبتكارات لدى المجتمعات األصلية والمحلية التي تساند األ        

  ؛2010وبلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام التفاقية التنوع البيولوجي 
  :طة التالية األطراف إلى إشراك مدنها وسلطاتها المحلية، حسب الحالة، في األنشيدعو  -6
تطبيق األدوات والخطوط اإلرشادية ذات الصلة التي أعدت في إطار االتفاقية بغية المساهمة فـي بلـوغ                   )أ(

  األهداف الثالثة لالتفاقية وغاياتها وأهدافها؛
تجميع معلومات عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، بما في ذلك إبـالغ الحكومـات الوطنيـة بـأي                    )ب(

  .شطة قد تسهم في أهداف اتفاقية التنوع البيولوجيالتزامات وأن
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      عمليات االتفاقية9/29المقرر 

  إن مؤتمر األطراف
  ،8/10بمقرره إذ يذكّر 

   الحاجة إلى تعزيز فعالية وتبسيط عمليات االتفاقية بغية تعزيز تنفيذ االتفاقية،يدركإذ و
      مؤتمر األطراف-أوال 

 بالتشاور مع المكتب، أن يواصل تنقيح الجدول الزمني المؤقـت الجتماعـات    إلى األمين التنفيذي،   يطلب  -1
  ، مع مراعاة المقررات التي اتخذت في اجتماعه التاسع؛)(UNEP/CBD/COP/9/INF/35 2010االتفاقية حتى عام 

 بوصفه إسهاما مفيـدا فـي عمليـة         )UNEP/CBD/COP/9/22/Add.1( بتقرير األمين التنفيذي     يرحب  -2
النظر في وتيرة انعقاد اجتماعات المؤتمر وهيئاته الفرعية، وهو التقرير المتعلق بالخيارات بشأن الجدول الزمنـي                مواصلة  

  ؛2010لالجتماعات وتنظيم عمل مؤتمر األطراف بعد عام 
 من هذا المقرر علـى النحـو الـالزم    2 إلى األمين التنفيذي تحديث التقرير المشار إليه في الفقرة          يطلب  -3

حته لنظر الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ في اجتماعه الثالث، وإحالته إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر                 وإتا
مع مراعاة العالقة بين وتيرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية ومراجعة وتحـديث الخطـة االسـتراتيجية        

  ؛2022-2011ترة وكذلك برنامج العمل المتعدد السنوات للف
 بالعمـل مـع البلـدان    8/10 مـن المقـرر   4 من جديد طلبه إلى األمين التنفيذي الوارد في الفقرة   يؤكد  -4

  المستضيفة لالجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف لضمان فعالية الجزء الوزاري وما يحققه من ثمار؛
 والتكنولوجية، وأعـضاء المكتـب، واألفرقـة         األطراف، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية      يذكّر  -5

العاملة، وأفرقة الخبراء التقنيين المخصصة واألمين التنفيذي، بأن تأخذ في االعتبار الكامل أحكام مختلف المقررات الـسابقة              
ماعاتـه  لمؤتمر األطراف ووثائق االتفاقية األخرى ذات الصلة لدى التوصية باعتماد أية مقررات لمؤتمر األطراف فـي اجت              

  المقبلة، من أجل تجنب أي ازدواجية في المقررات؛
      الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية-ثانيا 

  ل الموحدةتشغي    عناصر إضافية لطريقة ال- ألف 
ـ              رإذ يذكّ  دها مـؤتمر    بطريقة التشغيل الموحدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة التـي اعتم

  ،8/10األطراف في المقرر 
 إلى األمين التنفيذي تيسير زيادة تبادل المعلومات بين مكتب الهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                يطلب  -6

والتقنية والتكنولوجية ومكتب مؤتمر األطراف من خالل عدة وسائل من بينها دعـوة رئـيس الهيئـة الفرعيـة لحـضور                     
  ف ذات الصلة؛اجتماعات مكتب مؤتمر األطرا

 األطراف إلى المشاركة بنشاط في عملية استعراض النظراء للوثائق ذات الصلة بالهيئـة الفرعيـة                يناشد  -7
للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التي يعدها األمين التنفيذي وضمان ضم الخبراء المؤهلين فـي المجـاالت المتعلقـة                  

  ة الفرعية في وفودهم، حيثما يكون ذلك مالئما؛بالبنود الواردة على جدول أعمال الهيئ
  التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ  - باء 
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 من االتفاقية، يجوز لمؤتمر األطراف أن يوسع من مهـام وصـالحيات             25 من المادة    3 بأنه، وفقا للفقرة     يذكّر إذ
  ،والتقنية والتكنولوجية رعية للمشورة العلمية الفوتنظيم وطريقة تشغيل الهيئة

تفي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية      ، س 8/10 من المرفق الثالث بالمقرر      1أيضا بأنه، وفقا للفقرة     وإذ يذكّر   
  ،والتكنولوجية بتكليفها تحت سلطة مؤتمر األطراف وطبقا لتوجيهاته وبناء على طلبه

طبق النظام الداخلي الجتماعـات مـؤتمر       ني،  8/10 من المرفق الثالث بالمقرر      5ا للفقرة    بأنه، وفق  كذلك وإذ يذكّر 
 على اجتماعات الهيئـة  ،26 ةمادال من 5 تعديالت، طبقا للفقرة مع إدخال ما يلزم من   ،األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي    

  ،الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
ة إلى تخفيض عدد بنود جدول األعمال التي تنظر فيها الهيئة الفرعية خالل كل اجتماع مـن أجـل    الحاجب إذ ينوه و

  ،)8/10المقرر ب المرفق الثالث من 14الفقرة  (تحسين فعالية مداوالتها
، فـإن إحـدى الوظـائف       8/10من المرفق الثالث بالمقرر     " ألف"من التذييل   ) د( بأنه، وفقا للفقرة     وإذ يذكّر أيضا  

 التنـوع  بحفـظ  الجديدة والناشـئة المتعلقـة    القضاياتحديد   هي   والتقنية والتكنولوجية  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية   محددة ل ال
  المستدام،البيولوجي واستخدامه 

ة في المرفـق الثالـث بـالمقرر        مذكورطريقة التشغيل ال   ب وأ على أن هذا المقرر ال يخل بالنظام الداخلي          وإذ يشدد 
8/10،  

 بعد كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر       ، إلى األمين التنفيذي أن يخطر األطراف والمنظمات المعنية        طلبي  -8
 11بشأن قضايا جديدة وناشئة استنادا إلى المعلومات المطلوبة في الفقـرة            المقدمة   المقترحات   ضافةخر موعد إل  آاألطراف ب 

  ؛جميع المذكور أدناه، إضافتها إلى الت12ة في الفقرة مذكورأدناه والمعايير ال
 وأن يخطـر األطـراف      ،الشكل الذي قدمت به   ب المقترحات القيام بتجميع األمين التنفيذي    إلى   يطلب أيضا   -9

 12ة في الفقـرة  مذكوروالمنظمات المعنية بإمكانية تقديم معلومات وآراء تتعلق بالمقترحات مع األخذ في الحسبان المعايير ال     
  أدناه؛

ة مـستلم  األصلية والمعلومـات واآلراء ال     مقترحاتع ال ألمين التنفيذي أن يعد وثيقة تجم     اإلى   كذلك يطلب  -10
  ؛والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلميةكي تنظر فيها 

 أن تكون المقترحات المتعلقة بالقضايا الناشئة مصحوبة، إذا كان األمر ممكنـا، بمعلومـات عـن                 يقرر  -11
  :األمور التالية

بمـا فـي    (والتقنية والتكنولوجية للمشورة العلميةلماذا تحتاج القضية إلى اهتمام عاجل من الهيئة الفرعية    )أ(
  ؛) على التنوع البيولوجيهاريثأ تيةذلك كيف

  ؛ )مع ذكر المواد ذات الصلة(على تحقيق أهداف االتفاقية القضية كيف تؤثر   )ب(
   التي يمكن أن تساهم في حل القضية؛المشتركة بين القطاعاتيا أو القضا/برامج العمل المواضيعية و  )ج(
  لقضية؛لمعالجة ا المعنيةالمنظمات الجاري بالفعل من جانب عمل ال  )د(
  خضعت الستعراض النظراء؛ ويفضل من مواد ، للمعلوماتموثوقةمصادر   )ه(
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ـ القضايا بيان أنه ينبغي استخدام المعايير التالية ل يقرر كذلك   -12  التنـوع  بحفـظ دة والناشـئة المتعلقـة    الجدي

  :المستدامالبيولوجي واستخدامه 
  أهمية القضية لتنفيذ أهداف االتفاقية وبرامج عملها القائمة؛  )أ(
  همة على التنوع البيولوجي؛مدليل جديد على اآلثار غير المتوقعة وال  )ب(
قضية فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ الفعـال          ال الذي تسببه رب حدوث الخطر    أو ق /لقضيةالطابع الملح لمعالجة ا     )ج(

   الفعلي والمحتمل على التنوع البيولوجي؛األثر مدى باإلضافة إلىلالتفاقية 
لية واالنتشار المحتمل، بما في ذلك معدل انتشار القضية المحددة المتعلقـة بحفـظ              فعالتغطية الجغرافية ال    )د(

  التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
 اآلثـار الـسلبية   أو التوافر المحدود لألدوات التي تساعد على تقييد أو تخفيـف    دوات  األ ابغيدليل على     )ه(

  للقضية المحددة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
   الفعلي والمحتمل للقضية المحددة على رفاه اإلنسان؛حجم األثر  )و(
بالعالقـة  الرفاه االقتـصادي    على  لقطاعات اإلنتاجية و   األثر الفعلي والمحتمل للقضية المحددة على ا       حجم  )ز(

  ؛حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامإلى 
وأن المقترحـات،  وتنـاقش  تستعرض أن  والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية    منيطلب    -13

نظـر  وأن تقدم هذا التحليل ل     التقني مع خيارات للعمل،    وتفسر التحليل العلمي و    الناشئةالجديدة و  تحدد، حسب الحالة، القضايا   
  ؛مؤتمر األطراف

  راتمقرسحب ال    - ثالثا
  :يقرر  -14

استعراض وسحب، إذا كان األمر مناسبا، المقررات وعناصر المقررات، مع مراعـاة تفـادي سـحب                  )أ(
 بعد ثماني سنوات من اعتمادها؛المبادئ اإلرشادية والمقررات التي لم تنفذ أو تدرج في مقررات الحقة، وذلك 

  أن يعيد النظر في توقيت االستعراض في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛  )ب(
فيما يتعلق بالمعايير المتعلقة باستعراض المقررات وعناصر المقررات وسحبها، أن يعمل األمين التنفيذي               )ج(

 ي واالستعراضات الالحقة؛وفقا للشكل السابق المعتمد استنادا إلى االستعراض التجريب

 إلى األمين التنفيذي أن يقدم مقترحات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر بخصوص سـحب               يطلب  -15
، وكذلك المقترحات الواردة في مذكرة األمين التنفيذي عـن          المقررات وعناصر المقررات التي اتخذت في اجتماعه السادس       

 األطراف، والحكومات والمنظمات الدولية المعنية بهذه المقترحـات         يبلغ وأن   (UNEP/CBD/COP/9/22)عمليات االتفاقية   
  قبل ستة أشهر على األقل من اجتماعه العاشر؛

إلى األمين التنفيذي أن يواصل ممارسة أسلوب إبقاء النص الكامل لجميع المقررات على الموقـع               يطلب    -16
  اصر المقررات التي تم سحبها؛اإللكتروني لألمانة، مع اإلشارة إلى المقررات وعن
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  قبول عضوية الهيئات والوكاالت في اجتماعات االتفاقية    - رابعا
هيئة أو وكالة، سـواء كانـت حكوميـة أو غيـر             الخطوات المرفقة بهذا المقرر لقبول أي         اعتماد يقرر  -17

، من االتفاقية وال بالمـادة  5، الفقرة 23المادة ، مع اإلقرار بأن ذلك ال يخل بفي اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي   حكومية،
   من النظام الداخلي؛7

      مسائل أخرى-خامسا 
علما باالستعراض والمراجعة الجاريين للترتيبات اإلدارة بين برنامج األمم المتحدة للبيئـة وأمانـة               طييح  -18

 مـن   فيهـا ن التنفيذي على االنتهاء من المراجعة  للنظـر      المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة واألمي       ويحثاالتفاقية  
 األمين التنفيذي إبالغ إلى ويطلب ،8/10 و7/33 و4/17 مع مراعاة المقررات  ،جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر     

  ؛الرئيس والمكتب فيما بين االجتماعين التاسع والعاشر لمؤتمر األطراف بالتقدم المحرز في هذه المسألة
 والوسائل للترويج بنشاط أكبر الستخدام المبـادئ        سبل األمين التنفيذي بشأن ال    ات بتوصي كذلك علما   طييح  -19

األمـين التنفيـذي أن يتخـذ هـذه     إلى  ويطلب ،والخطوط اإلرشادية وغير ذلك من األدوات التي وضعت في إطار االتفاقية 
ر استخدام حلقات العمل المعنية ببناء القدرات وغير ذلـك مـن             بما في ذلك مواصلة تيسي     ، رهنا بتوافر الموارد   ،اإلجراءات

 الترويج لزيادة استخدام مبادئ االتفاقية وخطوطها اإلرشادية        ية بغ ،األنشطة التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ برامج عمل االتفاقية        
تيـسير  إلى  نظمات غير الحكومية     ووكاالت األمم المتحدة والم    ، العمليات الحكومية الدولية األخرى    ويدعو ،وأدواتها األخرى 
  .استخدامها كذلك

  المرفق
  خطوات لقبول عضوية الهيئات والوكاالت المؤهلة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية،

  بصفة مراقب إلى اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية
  .ام الداخلي من النظ7 من االتفاقية والمادة 5، الفقرة 23هذه الخطوات ال تخل بالمادة   -1
ينبغي لكل هيئة أو وكالة مهتمة أن تبلغ األمانة برغبتها في أن تمثل بصفة مراقب في اجتماعات مـؤتمر           -2

قواعدها أو اختصاصاتها، وكذلك أي معلومات أخرى ذات        / قوانينها/ األطراف وهيئاته الفرعية، وأن تدرج نظامها األساسي      
  صلة؛

يئات والوكاالت التي أبلغت األمانة برغبتها في أن تمثل، وقدمت المعلومات           يعد األمين التنفيذي قائمة باله      -3
وسـوف تقـدم    . ويقدم األمين التنفيذي هذه القائمة إلى كل اجتماع لمؤتمر األطراف للعلـم           .  أعاله 2المشار إليها في الفقرة     

  .القائمة أيضا قبل االجتماع إلى مكتب مؤتمر األطراف للعلم

لقائمة، ال يتعين على الهيئة أو الوكالة إعادة تقديم المعلومات التي قدمت بمقتضى الفقرة              عندما تدرج في ا     -4
 والتي قد تؤثر فـي   2وينبغي للهيئات والوكاالت إبالغ األمانة عن أي تغيير في المعلومات المقدمة بموجب الفقرة              .  أعاله 2

  .انضمامها بصفة مراقب
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  ني وآلية غرفة تبادل المعلومات    التعاون العلمي والتق9/30المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
وترجمته ) موقع الويب (التفاقية  اإللكتروني ل موقع  ال جهود األمين التنفيذي الرامية إلى تحسين        إذ يالحظ مع التقدير   

  سبانية،إلى اللغتين الفرنسية واأل
ي بالتشاور مع اللجنة االستـشارية       التي أعدها األمين التنفيذ    )UNEP/CBD/COP/9/23( في المذكرة    وبعد النظر 

  غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات،
ستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات يعوقه القدرات والمـوارد المحـدودة            أن التنفيذ الكامل للخطة اال     وإذ يدرك 

  المتاحة على المستويين الوطني والعالمي،
ية الخاصـة   ة على النحو المبين في مبادئها اإلرشاد      غير الرسمي  تمديد صالحيات اللجنة االستشارية      يقرر  -1

 بالتشغيل، واستعراضها في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

األطراف، حيثما يكون األمر مناسبا، على اتخاذ الخطوات التالية بغية وضع آليات وطنيـة قويـة                يشجع    -2
 :ومستدامة لتبادل المعلومات

ال وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات في أسرع وقت ممكن، إن لم تكن قد قامت بـذلك                 تعيين نقطة اتص    )أ(
 ، مع الخبرة المالئمة لتنسيق وتنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية؛2/3 من المقرر 7من قبل، حسبما تقتضيه الفقرة 

 يكون األمر مناسبا، ويفضل أن تـشكل       ستراتيجية تنفيذ وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات، حيثما       اإعداد    )ب(
  ستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، استنادا إلى االحتياجات المحددة؛ستراتيجية عنصرا من االهذه اال

سـتراتيجياتها  ا وسيلة رئيسية لتنفيذ واستعراض ا     وضع آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية لديها بوصفه         )ج(
 ية للتنوع البيولوجي؛وخطط عملها الوطن

تطوير الصالت بين آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية والـشبكات القائمـة، ووضـع آليـات لتبـادل                    )د(
المعلومات مع قواعد البيانات الوطنية ذات الصلة، واستخدام، حين ينطبق األمر وحيثما يكون مناسبا، المعـايير المفتوحـة                   

 الراسخة؛

ما يكون مناسبا، لتنسيق عملية وضع آلية غرفة تبادل المعلومات، مثـل لجنـة              إنشاء هيكل وطني، حسب     )ھ(
 ة بالتنوع البيولوجي وأصحاب المصلحة؛تعلقتوجيهية مشتركة بين المؤسسات بمشاركة المنظمات الم

تعبئة وتخصيص الموارد لتعزيز القدرات المؤسسية من أجل تنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومـات الوطنيـة           )و(
 تدامة عملياتها؛واس

، وإدارة محتويـات الموقـع      تحديد األدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بجمع واستعراض ونشر المعلومات          )ز(
 ؛تصالأنشطة االاإللكتروني، و

مة للمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني وتعزيزهـا مـن          مهتحديد المصادر ال    )ح(
لومات الوطنية، وإن لم يكن ذلك قد تم بالفعل، تقديم المعلومات األساسية أوال عن نقاط االتـصال                 خالل آلية غرفة تبادل المع    

 التنوع البيولوجي في البلد؛عن الوطنية و



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 231 
 

تشجيع استخدام آلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية كأداة للتحاور مع المجتمـع المـدني والمجموعـات                  )ط(
 الرئيسية وأصحاب المصلحة؛

لية غرفة تبادل المعلومـات أيـضا باللغـة      اإللكتروني آل موقع  الما يكون األمر منطبقا وممكنا، إتاحة       حيث  )ي(
الوطنية أو اللغات المحلية، وتوزيع المواد ذات الصلة على المستوى الوطني، بما فـي ذلـك علـى المجتمعـات األصـلية            

  والمحلية في أشكال وبلغات مناسبة؛
 :ذين لديهم معلومات تتعلق بالتنوع البيولوجي على ما يلي الشركاء المعنيين اليشجع  -3

  تعيين جهة اتصال تقنية أو نقطة اتصال مناسبة آللية غرفة تبادل المعلومات؛  )أ(
طالع على المعلومات التي يقتنوها من خالل آليـة غرفـة تبـادل             البحث عن سبل تجعل من الممكن اإل        )ب(

  المعلومات، وذلك بالتعاون مع األمانة؛
 بغيـة تقـديم     ،المساهمة في إنشاء آليات إقليمية أو دون إقليمية أو مواضيعية لغرفة تبـادل المعلومـات                )ج(

، وتسهيل التعاون العلمي والتقني، بما في ذلك التعاون فـي           عرفة آلليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية، وتقاسم الم       مساندةال
  وجيا؛مجال العلوم واالبتكارات فضال عن نقل التكنول

 األطراف، والحكومات األخرى، والوكاالت المعنية والجهات المانحة األخرى إلى تـوفير المـوارد    يدعو  -4
االقتـصاد   نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميـة، والبلـدان ذات     نلتمكين األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدا        

  ستراتيجية تعاون منظمة بين األطراف؛اعاله وتعزيز  من االضطالع باألنشطة المذكورة أاالنتقالي
 العالمية والجهات المانحة األخرى على مواصلة تقديم التمويل إلى األطراف من البلدان             ةمرفق البيئ يحث    -5

وضـع   نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية مـن أجـل               نالنامية، وال سيما أقل البلدا    
 آليات غرفة تبادل المعلومات لديها والمحافظة عليها؛

  : إلى األمين التنفيذي أنيطلب  -6
ية الخطـوط اإلرشـاد   ينشئ تدريجيا قاعدة معارف، لتسهيل الوصول إلى المراجع ذات الـصلة، مثـل                )أ(

 ستراتيجيات والتقارير والمعلومات األخرى؛واال

 األفكار حـول  وتبادلطراف من البقاء على اتصال، وتقاسم األفكار يعد أدوات للتعاون من أجل تمكين األ     )ب(
 التعاون يكون فعاال ألقصى درجة في حالة توافر الحوافز المناسبة مثل مواضيع             اكيفية تنفيذ االتفاقية؛ مع مراعاة أن مثل هذ       

  المناقشة المحددة بوضوح واألهداف الواضحة وذلك لتشجيع المشاركة؛
، تحلـيال   (CHM-IAC)  مع اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات         يقدم، بالتشاور   )ج(

مفصال عن نطاق ومدى تعقيد النظام المحتمل لتقديم البيانات على االنترنت لتقاسم المعارف والخبـرات، وإذا كـان األمـر                  
  ف المهتمة باألمر؛ممكنا ومناسبا، أن يعد نموذجا لالستعراض والحصول على تعليقات من األطرا

يعد، إذا كان األمر مناسبا وممكنا، نماذج ومفردات عامة لنظم معلومات آلية غرفة تبادل المعلومات بغية                  )د(
  زيادة الوضوح وسهولة االستخدام والفعالية والتشغيل المتبادل وتوفير إمكانية مقارنة البيانات؛

لية غرفة تبادل المعلومات، مثل تكنولوجيا المعلومـات،        يعزز قدرات األمانة في المجاالت ذات الصلة بآ         )ھ(
، وإدارة المعارف وخدمات المعلومات الحديثة األخرى، مع التركيز على المجـاالت ذات       )الويبمواقع  (اإللكترونيةمواقع  الو

  األولوية المحددة في هذه الفقرة؛
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  يتيحه بجميع لغات األمم المتحدة؛التفاقية، ويسهل سبل الوصول إليه، واإللكتروني لموقع اليحسن   )و(
إنشاء آلية وطنية لغرفة تبادل المعلومات لديها، بمـا         على  دة  عمسال إلى األطراف ل   مساندةيقدم التوجيه وال    )ز(

في ذلك من خالل المنظمات الموجودة حاليا والتي تعمل على المستوى الوطني أو اإلقليمـي، واسـتنادا إلـى االحتياجـات          
  ببناء قدرات البلدان النامية؛الخاصة المتعلقة 

  :يواصل التعاون مع المنظمات الشريكة الرئيسية، وال سيما  )ح(
 آليـة غرفـة تبـادل    مـساندة  من أجل التنفيذ الوطني وأوجه التآزر اتفاقيات ريو األخرى لبناء       )1(

  المعلومات؛
  ولوجي؛المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي إلدارة بيانات التنوع البي  )2(
 وإدارة  يبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمؤسسات المتصلة به للمسائل المتعلقة بالتنوع البيولـوج             )3(

  المعارف؛
آلية غرفة تبادل    مساندة ودون اإلقليمية التي لديها خبرة وتكليف صادر إليها ل         ةالمنظمات اإلقليمي   )4(

  المعلومات؛
، واالتـصال، والتثقيـف،   2010ولوجيا، ومؤشرات عـام  المنظمات العاملة في مجال نقل التكن   )5(

  والتوعية العامة؛
ستراتيجية التحضير للسنة الدولية للتنوع البيولوجي التي اعتمـدت بموجـب المقـرر             ايأخذ في الحسبان      )ط(

  ؛2010عند مواصلة إعداد الخدمات التي تقدمها آلية غرفة تبادل المعلومات حتى عام  9/33
 لمـا  ةآلية غرفة تبادل المعلومات في التحليالت التي تُعد لتنقيح الخطة اإلستراتيجية لالتفاقي   ينظر في دور      )ي(

  ؛2010بعد عام 
 واللجنـة   (CHM-IAC) اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات       يسهل التعاون بين      )ك(

 من أجل مواصلة تطوير غرفة تبـادل        (CEPA-IAC)  العامة االستشارية غير الرسمية المعنية باالتصال والتثقيف والتوعية      
  .المعلومات كأداة لتنفيذ األنشطة المتعلقة باالتصال والتثقيف والتوعية العامة
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  اآللية المالية    9/31المقرر 
     االستعراض الثالث لفاعلية اآللية المالية-ألف 

   إن مؤتمر األطراف
 االتفاقية،، من 3، الفقرة 21 بالمادة ذكّرإذ ي

  بمذكرة التفاهم الموقعة بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية،  أيضاًذكّروإذ ي

ــة العالميــة المقــدم إلــى االجتمــاع التاســع لمــؤتمر األطــراف   تقريــر ضاوبعــد اســتعر مرفــق البيئ
(UNEP/CBD/COP/9/9) ،  

  ة اآللية المالية لالتفاقية، في التقرير المستقل عن االستعراض الثالث لفعالينظرالوبعد 

   لتحسين كفاءة وفعالية واستجابة اآللية المالية؛البيئة العالمية تدابير اإلصالح التي أدخلها مرفق يالحظ  -1
شاف السبل والوسائل لتحسين فعالية تقديم اإلرشاد لآللية المالية، بما في ذلـك أطـار               مواصلة استك يقرر    -2

يات البرامج المتصلة باستخدام موارد مرفق البيئة العالمية في التنوع البيولوجي، والذي يتـزامن        السنوات األربع المتعلق بأول   
  مرفق البيئة العالمية؛اإلستئماني ل صندوقمع فترات التزود لل

  :فعالية اآللية الماليةمرفق البيئة العالمية اتخاذ اإلجراءات التالية في سبيل تحسين  مجلس يطلب إلى  -3
 عملية اإلبالغ القائمة على النتائج فيما يتعلق بمساهمة المرفق فـي تمويـل التكـاليف اإلضـافية          تحسين  )أ(

  لتحقيق أهداف االتفاقية، بما في ذلك مساهمة المرفق في تمويل الزيادة في التكاليف وتوجيه التمويل المشترك؛
ألوليات البرامج المتعلقة باستخدام     تإبالغ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف عن تنفيذ إطار األربع سنوا           )ب(

  موارد مرفق البيئة العالمية في التنوع البيولوجي؛
  أهداف االتفاقية؛ الموارد لتحقيقوتوجيه مرفق البيئة العالمية في تعبئة تعزيز دور   )ج(
 ،ناميـة الـدول الجزريـة الـصغيرة ال      معالجة قيود القدرات، في األطراف من البلدان النامية، وال سيما             )د(

  ر تخصيص الموارد؛اطإتنفيذ فيما يتعلق ب، ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان كذلك  و،نمواًاألقل البلدان و
إعداد مجموعات بيانات وأدوات بيانـات قائمـة         تحسين نظام المعلومات المتعلقة بالمشاريع، بما في ذلك         )ه(

مات المشاريع والسماح بتتبع أفضل باالسـتناد إلـى اإلرشـاد     على الشبكة الدولية للسماح بزيادة سهولة الحصول على معلو        
  الصادر عن مؤتمر األطراف؛

التشجيع على تبادل الخبرات والدروس المستفادة في معالجة استدامة المشاريع الممولة في مجال التنـوع                 )و(
  البيولوجي؛
واإلرشـاد  ة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي نتائج التقييم الملخصة تلخيصاً جيداً وتقارير التقييم الكامل   تفسير    )ز(

  إلى مؤتمر األطراف؛المقدم من مؤتمر األطراف، وإحالتها 
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إدراج االستنتاجات والتوصيات المتعلقة بجميع التقييمات ذات الصلة الصادرة عن مكتب التقييم في مرفق                )ح(

  البيئة العالمية في نتائج تقاريره المنتظمة؛
البيئة العالمية ومدير مكتب التقييم فـي مرفـق          ي، والمسؤول التنفيذي األول لمرفق    األمين التنفيذ جع  يش  -4

  البيئة العالمية إلى مواصلة تعزيز التعاون بين األمانتين؛
 : إلى األمين التنفيذي، لنظر االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافيطلب  -5

بلية للتمويل استنادا إلى استراتيجياتها وخطـط       أن يدعو األطراف إلى تقديم تقييمات عن احتياجاتها المستق          )أ(
  عملها الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي؛

  أن يجمع هذه المقترحات الوطنية؛  )ب(
أن يقوم، بالتشاور مع األطراف، بإعداد مشروع لشروط تكليف لتقيـيم كامـل عـن مقـدار األمـوال                     )ج(

  مرفق البيئة العالمية؛اإلستئماني ل صندوقل لالضرورية لتنفيذ االتفاقية في فترة التزود السادسة
مجلس مرفق البيئة العالمية، بإعداد اقتراح بشأن شـروط           إلى األمين التنفيذي، القيام، بالتشاور مع      يطلب  -6

التكليف، يتضمن خيارات التكلفة بالنسبة لالستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية، وذلك لنظر االجتمـاع العاشـر لمـؤتمر                  
  .ألطرافا

    مساهمة لفترة التزود الخامسة لآللية المالية - باء
  إن مؤتمر األطراف،

ألولويات البرنامج المتعلقة باستخدام موارد مرفـق       ) 2014-20010(عناصر اإلطار من أربع سنوات      إذ يالحظ   
 القائمة وإلى الخطة االسـتراتيجية      البيئة العالمية من أجل التنوع البيولوجي، تلك العناصر التي كانت مستندة إلى اإلرشادات            

لالتفاقية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، واستراتيجية فترة التزود الرابعة لمرفق البيئـة العالميـة                
  للمجال المركزي للتنوع البيولوجي، باإلضافة إلى استنتاجات تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية،

  ،(UNEP/CBD/COP/9/9)ير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع بتقروإذ يحيط علما 
 بشروط تكليف استعراض منتصف المدة للنسخة المعتمدة من مرفق البيئـة العالميـة إلطـار           وإذ يحيط علما أيضا   

  ،(UNEP/CBD/COP/9/INF/17)تخصيص الموارد 
ول لمرفق البيئة العالمية ومكتب االجتماع الثامن لمؤتمر األطـراف،           بالحوار بين المسؤول التنفيذي األ     يرحب وإذ

  ؛2007تموز /يوليو 8الذي جرى في باريس يوم 
   أن مرفق البيئة العالمية قائم على مبادئ الريادة القطرية والملكية القطرية،وإذ يالحظ
يولوجي كـأداة لتحـديث االحتياجـات        على الدور المهم لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الب         وإذ يشدد 

  واألولويات الوطنية للتمويل من مرفق البيئة العالمية،
 بالحاجـة  واعترافا منه التوصيات الرامية إلى تعزيز عملية صياغة وتوحيد اإلرشادات إلى اآللية المالية         وإذ يالحظ 

  البيئة العالمية،إلى تقديم إرشادات متماسكة وقائمة على أساس ترتيب األولويات إلى مرفق 
   الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ، 2/3 في التوصية وبعد النظر
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األمين التنفيذي على مواصلة وتعزيز الحوار مع المسؤول التنفيذي األول لمرفق البيئـة العالميـة               يشجع    -1
  خالل فترة التزود الرابعة للمرفق وما بعدها؛بغية تعزيز تنفيذ اإلرشاد الذي أقره مؤتمر األطراف 

 التعاون على المستوى الوطني بين نقاط االتصال الوطنية لالتفاقية، فيما يتعلق باالتفاقـات البيئيـة                يشجع  -2
لـى  مرفق البيئة العالمية إ   ويدعو  ذات الصلة، ولمرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من خالل المشاريع التي يساندها المرفق،               

  مواصلة النهوض بمثل هذا التعاون، بما في ذلك من خالل حلقات العمل اإلقليمية والوطنية لنقاط االتصال؛
اإلطار للسنوات األربع ألولويات البرامج، على النحو المرفق بهذا المقرر، للنظر فيها خالل فتـرة  يقترح    -3

عالمية، المتعلق باستعال موارد مرفق البيئة العالميـة مـن أجـل            التزود الخامسة للصندوق اإلستئماني التابع لمرفق البيئة ال       
  ؛2014 إلى 2010التنوع البيولوجي في الفترة من 

 بأن استراتيجية فترة التزود الرابعة لمرفق البيئة العالمية من أجل التنـوع البيولـوجي تمثـل نقطـة      يقر  -4
ق، بالنسبة لفترة التزود الخامـسة، أن يواصـل البنـاء علـى              من المرف  ويطلبانطالق مفيدة لفترة التزود الخامسة للمرفق       

  .استراتيجية فترة التزود الرابعة استنادا إلى اإلطار للسنوات األربع ألولويات البرامج الموضحة في المرفق بهذا المقرر
  المرفق

  ألولويات البرامج المتعلق ) 2014-2010(إطار من أربع سنوات 
  2014 إلى 2010العالمية للتنوع البيولوجي للفترة من  موارد مرفق البيئة خدامباس

  ، بما في ذلك  التنوع البيولوجيالتشجيع على حفظ  : من أولويات البرنامج1المجال 
  استدامة المناطق المحمية من خالل تفعيل

 قنوات اإليرادات لتغطيـة   تقليص فجوة التمويل لبلوغ أهداف إدارة المناطق المحمية، بزيادة اإليرادات وتنويع       :1-1 النتيجة
  .النفقات الكلية

  .النظم اإليكولوجية البحرية عالميا وفي النظم الوطنية للمناطق المحميةتغطية زيادة :  2-1النتيجة 
تحسين تغطية النظام اإليكولوجي لمناطق النظم اإليكولوجية األرضية غير الممثلة بشكل جيـد كجـزء مـن             :3-1النتيجة  

  .مناطق المحميةالنظم المحلية لل
  .تحسين إدارة المناطق المحمية األرضية والبحرية:  4-1النتيجة 
  .إدامة وتعزيز قدرة مكونات التنوع البيولوجي على التكيف مع تغير المناخ:  5-1النتيجة 
  .تحسين حالة حفظ األنواع المهددة:  6-1النتيجة 

   المستدام للتنوع البيولوجيالتشجيع على االستخدام:   من أولويات البرنامج2المجال 
تخفيض الضغوط على التنوع البيولوجي الناشئة عن تغير الموائل، وتغيـر اسـتخدام األراضـي وتـدهور                 :  1-2النتيجة  

  .األراضي، واالستخدام غير المستدام للمياه
مـا فـي ذلـك فـي الـنظم          تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية األرضـية ب            :2-2النتيجة  

اإليكولوجية للغابات، والنظم اإليكولوجية لألراضي الجافة وشبه الرطبة، والنظم اإليكولوجية للجبال والجزريـة، وال سـيما               
  .الدول الجزرية الصغيرة النامية
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لك في النظم اإليكولوجيـة     تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية المائية بما في ذ           :  3-2النتيجة  

  .للمياه الداخلية، والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، والجزرية، وال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية
  تعميم التنوع البيولوجي في مختلف:   من أولويات البرنامج3المجال 

  السياسات واالستراتيجيات اإلنمائية والبرامج الوطنية والقطاعية
تضمين أطر السياسة واألطر التنظيمية التي تحكم القطاعات خارج قطاع البيئة، تـدابير لتحقيـق األهـداف                  : 1-3تيجة  الن

  .الثالثة لالتفاقية
 إنشاء أسواق لخدمات النظام اإليكولوجي وكذلك لسلع النظام اإليكولـوجي المحليـة ذات القيمـة المـضافة                   :2-3النتيجة  

  .لى نحو مستداموالمستمدة من مصادر تدار ع
تعميم المعايير التقنية القوية للتنوع البيولوجي في نظم تراخيص السلع المنتجة في قطاعات الزراعة ومصايد                : 3-3النتيجة  

  .األسماك والحراجة والقطاعات األخرى
  .ي التشجيع على االستخدام المستدام والتجارة واالستهالك فيما يتعلق بالتنوع البيولوج :4-3النتيجة 
  . تساند التدابير الحافزة االجتماعية واالقتصادية والقانونية األهداف الثالثة لالتفاقية: 5-3النتيجة 
 تشجيع التنوع البيولوجي في األنظمة والممارسات الزراعية، وحفـظ المـوارد الجينيـة المهمـة لألغذيـة                   :6-3النتيجة  

  .فع المرتبطة بهذه المواردوالزراعة واستخدامها المستدام والتقاسم المنصف للمنا
تشجيع التنوع البيولوجي للغابات والتنوع البيولوجي للمياه في األنظمة الحراجية وأنظمة مـصايد األسـماك               :  7-3النتيجة  

وممارساتها، وحفظ الموارد الجينية المهمة لرفاه اإلنسان واستخدامها المستدام والتقاسم المنصف للمنـافع المرتبطـة بهـذه                 
  .الموارد

  تحسين القدرات الوطنية على تنفيذ االتفاقية:   من أولويات البرنامج4المجال 
  4346وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

تعزيز التخطيط الوطني للتنوع البيولوجي، بما في ذلك صياغة وتحـديث االسـتراتيجيات وخطـط العمـل               : 1-4النتيجة  
  .الوطنية للتنوع البيولوجي

  .تعميم خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في االستراتيجيات والبرامج اإلنمائية  :2-4النتيجة 
تعزيز تنفيذ أولويات البرامج بما في ذلك من خالل العلم، والتكنولوجيـا واالبتكـار، وآليـة غرفـة تبـادل               :  3-4النتيجة  

  .المعلومات، واالتصال والتثقيف والتوعية العامة
  .فة البلدان النامية عن كل مكونات التنوع البيولوجي، وال سيما من خالل التصنيفتحسين معر:  4-4النتيجة 
  .التشجيع على االمتثال الوطني اللتزامات اإلبالغ بموجب االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية:  5-4النتيجة 
 وتعزيز إشراك المجتمعات المحلية واألصلية فـي  تحسين حماية المعارف التقليدية واإلبتكارات والممارسات،  :  6-4النتيجة  

  .تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية
                                                   

من هذا المقرر، ‘ جيم‘ في القسم 2014 إلى 2010يمكن اإلطالع على احتياجات أولويات البرامج للسالمة األحيائية للفترة   43
 الصادر عن االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة BS-IV/5المأخوذ من المقرر 

 .لسالمة األحيائيةل
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تشجيع وتسهيل نقل التكنولوجيا والحصول عليها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية وكـذلك فيمـا بـين                  :  7-4النتيجة  
  .البلدان النامية واألطراف األخرى

  .مة األحيائية، حسب الحالة، وفقا لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةإنشاء أطر وطنية للسال:  8-4النتيجة 
  التشجيع على تنفيذ الهدف الثالث لالتفاقية:   من أولويات البرنامج5المجال 

  4447ومساندة تنفيذ النظام الدولي للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع
هيل الحصول على الموارد الجينية وفقا للتشريع الوطني باالتساق مع األحكـام            ستإلى  تشجيع التدابير الرامية    :  1-5النتيجة  

  .ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي
النهوض بالتدابير للتشجيع على التقاسم العادل والمنصف للمنافع، بشروط متفق عليها تبادليا، الناشـئة عـن                :  2-5النتيجة  

خرى للموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها وباالتـساق مـع األحكـام ذات              االستعمال التجاري واالستعماالت األ   
  .الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي ووفقا للتشريع الوطني

التشجيع على إعداد وتنفيذ النظم الوطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وفقا للمقررات ذات الصلة الـصادرة                :  3-5النتيجة  
  .ألطرافعن مؤتمر ا

  صون التنوع البيولوجي:   من أولويات البرنامج6المجال 
  .مكافحة التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي من األنواع الغريبة الغازية:  1-6النتيجة 
يـة البيئـة    تساهم األطر التشغيلية الوطنية للسالمة األحيائية في االستخدام اآلمن للتكنولوجيا الحيويـة وحما            :  2-6النتيجة  

  .وصحة اإلنسان
  

  آللية الماليةل    إرشاد إضافي -جيم 

  ،إن مؤتمر األطراف
ــة  إذ يالحــظ ــدمها مــؤتمر األطــراف إلــى مرفــق البيئــة العالمي  تجميــع اإلرشــادات الــسابقة التــي ق

(UNEP/CBD/COP/9/INF/15)،  
داخلة وأن يعـد تجميعـا محـدثا         إلى األمين التنفيذي أن يحدد اإلرشادات القديمة والمتكررة والمت         يطلب  -1

لإلرشادات القائمة الموجهة إلى اآللية المالية، هذا التجميع الذي ينبغي أن يضم كل المقررات المتعلقة باآللية الماليـة، وذلـك       
  كوثيقة عمل تعد قبل ثالثة أشهر من االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ؛

 من الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ أن يقوم بما يلي فـي اجتماعـه              بيطل  -2
  :الثالث

استعراض التجميع المحدث وذلك باشتراك ممثلين من المجاالت المواضيعية والقـضايا المـشتركة بـين          )أ(
  حيد اإلرشادات السابقة؛وسيقدم هذا االستعراض توصيات عن إلغاء وترشيد وتو.  القطاعات، حسب الحالة

                                                   
 .بدون إصدار حكم مسبق على المقرر ذي الصلة الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع  44
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اقتراح نظام إليصال مجموعة متماسكة وواضحة ومحددة األولويات ألولويات البرامج خالل االجتماعين              )ب(

  العاشر والحادي عشر لمؤتمر األطراف تمهيدا للمفاوضات بشأن فترة التزود السادسة لمرفق البيئة العالمية؛
  اشر لمؤتمر األطراف؛أن يقدم نتائج بحثه إلى االجتماع الع  )ج(
  : في اجتماعه العاشر ما يلييقرر  -3
  أن ينظر في توصيات االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ؛  )أ(
أن ينظر في الطلبات لوضع إرشاد جديد في ضوء توصيات االجتماع الثالث للفريـق العامـل المعنـي                    )ب(

  ؛باستعراض التنفيذ بشأن تنسيق اإلرشاد
 والمـادة   20 اإلرشاد اإلضافي التالي إلى مرفق البيئة العالمية عند تقديم الموارد المالية، وفقا للمادة               يقرر  -4

 الصادرة عن 8/18 و 7/20 و 6/17 و   5/13 و   4/13 و   3/5 و   2/6 و   1/2 من االتفاقية وطبقا للمقررات      1، الفقرة   21
لبيئة العالمية أن يقدم موارد مالية لألطراف من البلدان الناميـة، مـع   وفي هذا الخصوص، ينبغي لمرفق ا  .  مؤتمر األطراف 

مراعاة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، وذلك بالنـسبة ألنـشطة وبـرامج            
يـة، مـع االعتـراف بـأن التنميـة      قطرية، بما يتمشى مع األولويات واألهداف الوطنية ووفقا لصالحية مرفق البيئة العالم          

االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر هما من بين األولويات األساسية والغالبة للبلدان النامية، ومـع إقامـة االعتبـار       
  الكامل لجميع المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف؛

  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
يئة العالمية، ضمن صالحياته، بأن ينظر في اإلرشاد التالي المقدم برمته في المقـرر               من مرفق الب   يطلب  -5
BS-IV/5   الصادر عن االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف فـي بروتوكـول الـسالمة                4، الفقرة ،

المرفـق  مـن   ‘ بـاء ‘ المذكورة في القسم     ينبغي النظر فيها في سياق أولويات البرامج      ) و(األحيائية، مع مالحظة أن الفقرة      
  :، وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر9/31 المقررب

ر إطار تخـصيص المـوارد علـى تنفيـذ          رفق البيئة العالمية أن يقيم أث     لم من مكتب التقييم التابع      يطلب  )أ(
 علـى تنفيـذ   ربما أثـرت  المحتملة للموارد التي من القيود حدأدنى تقلل إلى يمكن أن البروتوكول، وأن يقترح التدابير التي  

  البروتوكول، بما في ذلك التدابير التي تسهل النظر في المشاريع اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تعدها بلدان المنطقة؛
ريرهـا  ا تق  تمكين األطراف المؤهلة من إعـداد      غيةالموارد المالية ب  إتاحة   على   ة مرفق البيئة العالمي   يحث  )ب(

  ؛ةالوطني
 مرفق البيئة العالمية على تمديد مشروع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة التـابع لبرنـامج              يحث  )ج(

األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، بشكله الحالي كمشروع عالمي، بغية ضمان استدامة النقاط الوطنية لغرفـة تبـادل       
ة وتقديم مزيد من المساندة لبناء القدرات، مع إيالء اهتمام خاص بأصحاب المـصلحة المـستهدفين   معلومات السالمة األحيائي  

 أخرى بخالف إطـار     مصادر، وعلى تقديم تمويل إضافي لهذه األنشطة من         )مثل إدارات الجمارك ومفتشي الصحة النباتية     (
  ، ومع مراعاة الطبيعة العالمية للمشروع؛(RAF) تخصيص الموارد

ـ  ة المالي المساندة مرفق البيئة العالمية، بناء على طلب حكومات البلدان النامية، إلى أن يقدم              عويد  )د(  ا وغيره
أو توسيع نطاق البرامج األكاديمية القائمة في مجـال         / من إعداد و   ذات الصلة  لتمكين الجامعات والمعاهد     مساندةمن أشكال ال  

 البلدان األطراف النامية، وال سيما أقل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة          من طلبةالسالمة األحيائية وتقديم المنح الدراسية ل     
  ؛يت االقتصاد االنتقالالصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذا
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، وال سـيما أقـل      هاوأن يساند   األطراف من البلدان النامية    فق البيئة العالمية أن يتعاون مع      مر من يطلب  )ه(
، في جهودها لبناء القـدرات فـي   ن بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي     الصغيرة النامية م  البلدان نموا والدول الجزرية     

 وتدريب موظفي السلطة التنظيميـة      ختبرات مرافق الم  إنشاءمجال أخذ عينات الكائنات الحية المحورة وكشفها، بما في ذلك           
  والعلمية المحلية؛

 ةبرنـامج الـسالم   ت ذات األولوية التالية لتمويـل        االحتياجا  مرفق البيئة العالمية أن ينظر في      منيطلب    )و(
 أن يـستخدم نهـج      ،، وحيثما يكون األمر مالئما    )2014-2010 ( البيئة العالمية  لمرفقخالل فترة التزود الخامسة     األحيائية  

  :يعها وتعزيزها األجل لبناء قدرات مستدامة للموارد البشرية وتشجة طويلمساندة وأن يقدم يركز على مسائل بعينها،
  تنفيذ النظم القانونية واإلدارية إلجراءات اإلخطار؛  )1(
  تقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛  )2(
  كشف الكائنات الحية المحورة؛نفيذ تدابير اإلنفاذ، بما فيها ت  )3(
  .دابير المسؤولية والجبر التعويضيتنفيذ ت  )3(

  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
ـ  من مرفق البيئة العالمية أن يساعد في إعداد نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولـوجي،                 بيطل  -6  دعووي

ت المناسب إلعداد وإصدار الطبعة الثالثـة       يوقت إلى تقديم المساهمات المالية في ال      ،الحكومات األخرى والمانحين  و ،األطراف
وينبغي توفير هذه األموال في أقرب وقت ممكن حتـى          .  ات الثانوية  والمنتج "لتنوع البيولوجي التوقعات العالمية ل  "نشرة  من  

بجميع لغات األمم المتحدة، قبل االجتماع العاشر لمـؤتمر  " التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"يمكن االنتهاء من إعداد نشرة  
  ورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛األطراف، مع إتاحة مسودة، الستعراضها في االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمش

  نقل التكنولوجيا والتعاون فيها
  : من مرفق البيئة العالمية ما يلييطلب  -7
أن يقدم مساندة إلى األطراف من البلدان النامية في إعداد التقييمات الوطنية لالحتياجات من التكنولوجيـا                  )أ(

  من أجل تنفيذ االتفاقية؛
امج الوطنية الجارية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من خالل تحسين           أن يواصل مساندة البر     )ب(

  الحصول إلى التكنولوجيا واإلبتكارات ونقلها؛
أن ينظر في احتماالت تقديم تمويل بموجب األنشطة التمكينية لتقديم بناء القدرات، حيثما تلزم، بشأن مـا                   )ج(

  :يلي، ضمن جملة أمور
  حفظ واالستخدام المستدام؛تكنولوجيات ال  )1(
  اإلدارة واألطر التنظيمية المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا واإلبتكارات ونقلها؛  )2(

  آلية غرفة تبادل المعلومات
 مرفق البيئة العالمية والمانحين اآلخرين على مواصلة تقديم تمويل إلى األطراف من البلدان النامية،               يحث  -8

موا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقـالي، مـن أجـل إنـشاء          وال سيما أقل البلدان ن    
  وتحديث آليات غرفة تبادل المعلومات لديها؛
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  استراتيجيات التنوع البيولوجي

 الحكومات والمانحين اآلخرين على تقديم تمويـل إلـى البلـدان            ويحث من مرفق البيئة العالمية،      يطلب  -9
نامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقـالي، مـن أجـل                 ال

استعراض وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي، من خالل المشاريع، وحيثما يكون األمر مناسبا، االستراتيجيات              
  اإلقليمية للتنوع البيولوجي؛

  هج النظام اإليكولوجين
مرفق البيئة العالمية، وفقا لصالحيته، ومؤسسات  التمويل األخرى ووكاالت التنميـة إلـى تقـديم                يدعو    -10

مساندة مالية لتنفيذ نهد النظام اإليكولوجي في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الـصغيرة الناميـة،                    
اد االنتقالي، من أجل، وتشجيع الوكاالت المانحة الثنائية ومتعددة األطراف على تطبيـق نهـج النظـام                 والبلدان ذات االقتص  

  اإليكولوجي عند تقديم المعونة؛
  إشراك أصحاب المصلحة

 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمـات ذات الـصلة إلـى         ويدعو من مرفق البيئة العالمية،      يطلب  -11
البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتـصاد               مساندة بناء القدرات في     

  .االنتقالي إلشراك مجتمع األعمال في تنفيذ االتفاقية
  البرنامج العالمي المعني باألنواع الغازية

ات األخرى ومؤسسات التمويل إلـى       على دعوته لمرفق البيئة العالمية، واألطراف، والحكوم       يعيد التأكيد   -12
تقديم مساندة مالية وافية وفي التوقيت المناسب لتمكين البرنامج العالمي المعني باألنواع الغازية من القيام بالمهام المبينة فـي                   

  كثير من مقرراته؛
  المناطق المحمية

التمويل مؤسسات  خرى و الحكومات األ ويدعو  وخصوصا األطراف من البلدان المتقدمة،      األطراف،  يحث    -13
لـى تقـديم   متعـددة األطـراف إ  ية اإلقليمية وغيرها من المؤسسات المالية ا فيها مرفق البيئة العالمية، وبنوك التنم    الدولية بم 
وال سـيما    إلى األطراف من البلدان الناميـة،      ،ية الوافية والتي يمكن التنبؤ بها والتي تقدم في التوقيت المناسب          مالالمساندة ال 

نـامج   التنفيـذ الكامـل لبر  ل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتمكين   أق
  العمل بشأن المناطق المحمية؛

  : من مرفق البيئة العالمية ما يلييطلب  -14
مجاله المركـزي    من ضمن    للمناطق المحمية موارد مالية    أن يواصل تقديم، وتسهيل الوصول السهل إلى        )أ(

مساندة خطوات البلدان بشأن برنامج      " بعنوان UNDP/GEF  مشروع بما في ذلك مشاريع المرفق، مثل     ،  للتنوع البيولوجي 
الـدول الجزريـة الـصغيرة      وال سيما    ، مساندة للبلدان النامية   تقديم ل ،"المناطق المحمية شأن   ب اتفاقية التنوع البيولوجي  عمل  

ألهداف الـواردة فـي برنـامج        مع مراعاة الغايات وا    ، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي     من بينها،  البلدان نموا وأقل  النامية،  
  العمل؛

معالجة تغيـر   المقترحات التي تقيم الدليل على الدور الذي تلعبه المناطق المحمية في         أن ينظر في مساندة     )ب(
  المناخ؛

  .ولويات مرفق البيئة العالمية في المستقبل المنظورأن يضمن أن المناطق المحمية تظل من أ  )ج(
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      االتصال والتثقيف والتوعية العامة9/32المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 التقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي، بمساعدة من اللجنة االستشارية غيـر الرسـمية المعنيـة                إذ يالحظ مع التقدير   

 (CEPA)و تنفيذ برنامج العمل للمبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامـة            باالتصال والتثقيف والتوعية العامة، نح    
، باإلضـافة إلـى مـساهمات بعـض         8/6وفقا للقائمة المختصرة لألنشطة ذات األولوية الواردة في المرفق الثاني بالمقرر            

  ، على المستويين الوطني والدوليCEPAنشطة األطراف لمساندة أ
ف، والمنظمات الدولية والشركاء اآلخرين، بما في ذلك ممثلو المجتمعات األصلية والمحلية،             األطرا يدعو  -1

عمل المبادرة العالمية لالتـصال  إلى تنفيذ برنامج والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى مضاعفة جهودهم الرامية      
  حالة؛، حسب ال2010-2008والتثقيف والتوعية العامة، مع مراعاة خطة عمل 

اج االتصال والتثقيف والتوعية العامة في استراتيجياتها وخطط عملها         معلى أهمية قيام األطراف بإد    يشدد    -2
  الوطنية للتنوع البيولوجي حتى تشكل جزءا من جميع مجاالت العمل؛

 (UNEP/CBD/COP/9/INF/3)2010-2008 األمين التنفيذي على استعمال خطة عمل الفتـرة  يشجع  -3
عمل المبـادرة العالميـة لالتـصال والتثقيـف         مساندة الدولية لتنفيذ برنامج     ن تحسينها كأداة عملية لتوجيه أنشطة ال      ويزيد م 

  والتوعية العامة على المستوى الوطني، مع مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية؛
ومالية وافيـة ويمكـن     إلى تقديم موارد بشرية      ذات الصلة  األطراف والمانحين، والمنظمات الدولية      يدعو  -4

عمل االتصال والتثقيف والتوعية العامة، بما في ذلك، ضمن أمور أخـرى،   التنفيذي من أجل تنفيذ برنامج توقعها إلى أألمين  
 التـدريب حلقـات  التعزيز استعمال حزمة األدوات الخاصة باالتصال والتثقيف والتوعية العامة وترجمة المواد اإلعالميـة و  

   تمثيل للمجتمعات األصلية والمحلية؛اإلقليمية، ووجود
ة إلـى إنـشاء الـشراكات مـع الوكـاالت           ذات الصل  والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يدعو  -5
والتوعية العامـة فـي    التي يمكن أن تنقل المنتجات الخاصة باالتصال والتثقيف   ، والمجتمعات األصلية والمحلية   ،والمنظمات

  لمناطق التي ال يوجد بها االنترنت؛كترونية إلى اأشكال غير إل
 لـضمان   ذات الصلة  والوزارات األخرى    عليم األطراف إلى تشجيع التعاون بين وزاراتي البيئة والت        يدعو  -6

  نشر األهداف واألنشطة المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة؛
مات عن تنفيذ التدابير المتعلقة باالتصال والتثقيف والتوعية العامـة      إلى األمين التنفيذي تجميع معلو     يطلب  -7

  التفاقية وإعداد المؤشرات المالئمة لتحديد هذه اآلثار؛لثالثة لهداف ااألفي تنفيذ 
   األطراف إلى تقديم عروض الستضافة االحتفال الرئيسي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي؛يدعو  -8
 اآلخرين، بما في ذلك ممثلـو المجتمعـات األصـلية           ذات الصلة والشركاء  مات   والمنظ ، األطراف يدعو  -9

عمل المبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة على المستوى الوطني وتنـسيق            ، إلى تعزيز تنفيذ برنامج      والمحلية
  لى األمين التنفيذي؛، وإلى تقديم تقاريرها إ2010جهودها لالحتفال بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي 

الموارد الجينية وتقاسم   للحصول على    األطراف، في سياق المفاوضات الجارية بشأن النظام الدولي          يدعو  -10
 إلى  مساندة، تقديم ال  )، المرفق 7/19المرفق بالمقرر   ( وعمال بخطة عمل بناء القدرات بشأن الحصول وتقاسم المنافع           المنافع،

لتوعية العامة اإلقليمية ودون اإلقليمية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك، من خـالل   أنشطة االتصال والتثقيف وا   
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ستراتيجيات االتصال والمنتجات المصممة لرفع مستوى وعي صـانعي القـرار وأصـحاب المـصلحة               اأمور منها، إعداد    

  المعنيين؛
غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، موجزات       إعداد وإتاحة، من خالل آلية       ي إلى األمين التنفيذ   يطلب  -11

لحصول وتقاسم المنافع بغية مساعدة األطراف فـي       لي  دول النظام ال  وصياغةبسيطة للقضايا والمناقشات المتعلقة بالمفاوضات      
  ور العام؛ وصانعي السياسات العامة والجمهمعنية، بما في ذلك صانعي القرارنشر القضايا على المجموعات المستهدفة ال

 بالجهود المشتركة التي تبذلها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمواصلة إدمـاج التنـوع    يرحب  -12
 الرسمي وغير الرسمي، وينوه بالحاجة إلى مواصلة إدراج التنوع البيولوجي كموضوع فـي أنـشطة                عليمالبيولوجي في الت  

 األمين التنفيذي علـى تعزيـز إدراج التنـوع البيولـوجي            يشجع، وفي هذا السياق،     " التنمية المستدامة  التعليم من أجل  عقد  "
 ،"التحرك نحو النصف الثاني من عقد األمم المتحـدة        "لتنمية المستدامة   التعليم من أجل ا   كموضوع في المؤتمر العالمي بشأن      

  .2009نيسان / أبريل2آذار إلى / مارس31الذي سيعقد في بون من 
  

    السنة الدولية للتنوع البيولوجي  9/33المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 الخاصة بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي، المقدمة من األمين التنفيـذي           االستراتيجية بمشروع   يحيط علما   -1

(UNEP/CBD/COP/25/Add.1) الجهات المانحة على تقديم المساندة المالية إلى األنشطة الموصى بتنفيذها؛ويناشد   
 جميع األطراف على إنشاء لجان وطنية، تشمل ممثلي المجتمعات األصلية والمحليـة، لالحتفـال               يشجع  -2

   جميع المنظمات الدولية إلى االحتفال بهذا الحدث؛ويدعوبالسنة الدولية للتنوع البيولوجي 
 فـي المرفـق      الوارد 2010 في   (IYB)  إحالة مشروع القرار بشأن السنة الدولية للتنوع البيولوجي        يقرر  -3

  .، إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لتنظر فيه وتعتمده في دورتها العادية الثالثة والستينمقررالهذا ب

  المرفق

  مشروع قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن السنة الدولية للتنوع البيولوجي
  إن الجمعية العامة،

بشكل أكثر فعاليـة واتـساقا،      تفاقية  اللتنفيذ األهداف الثالثة    لمية المستدامة    بالتزام مؤتمر القمة العالمي للتن     إذ تذكّر 
  ،2010 ملموس في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي بحلول ضتحقيق تخفيهدف و

  إزاء اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية لضياع التنوع البيولوجي، والـذي         وإذ تعرب عن قلقها العميق    
  ر السلبي لتغير المناخ،ثيزيد من تفاقمها األ
 الحاجة إلى التثقيف الفعال لزيادة التوعية العامة لتحقيق األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي وهدف               وإذ تدرك 

  ؛2010تحقيق تخفيض ملموس في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي بحلول 
، بشأن السنة الدوليـة للتنـوع البيولـوجي،         2006كانون األول   / ديسمبر 20  المؤرخ 61/203 بقرارها   وإذ تذكّر 

كـانون األول   /يـسمبر  د 19 المـؤرخ    62/194 من قرارها    12باإلضافة إلى اإلشارة إلى السنة الدولية الواردة في الفقرة          
  تفاقية التنوع البيولوجي؛، بشأن ا2007
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، يكلـف  2010 قبـل  ري للسنة الدولية للتنوع البيولوجي   األمين العام إلى النظر في تعيين سفير فخ        تدعو  -1
  بالمطالبة باتخاذ إجراءات عملية وإيجاد حلول لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 في سـنة  ،، كمساهمة منها في السنة الدولية للتنوع البيولوجي، أن تعقد في دورتها الخامسة والستين            تقرر  -2
  . والوفود والحكومات،ن الجمعية العامة مدته يوم واحد، بمشاركة رؤساء الدول، جزءا رفيع المستوى م2010

  

  االتفاقية وميزانية برنامج العملشؤون إدارة   9/34المقرر 
  2010-2009لفترة السنتين 

  في اتفاقية التنوع البيولوجي، إن مؤتمر األطراف
 في المائة سنويا، من     2لتي ستزيد بنسبة     دوالر أمريكي، ا   1 040 400 بالمساهمة السنوية بمقدار     يرحب  -1

 في المائة سنويا لتعويض اشـتراكات مـن         83.5كندا البلد المستضيف ومقاطعة كيبيك لتشغيل األمانة، والتي خصص منها           
  ؛2010-2009األطراف في االتفاقية لفترة السنتين 

 ما ترتب علـى  وإذ يالحظية االتفاقية، منه للتأثير السلبي للتقلبات األخيرة في العمالت على ميزان  وإدراكا    -2
 اسـتخدام  يعتمد ،2008-2007 دوالر أمريكي في الميزانية األساسية لالتفاقية لفترة السنتين      800 000ذلك من عجز قدره     

 التفاقية التنوع البيولوجي لتغطية أي عجز فـي ميزانيـة           (BY)احتياطي رأس المال العامل في الصندوق اإلستئماني العام         
  ؛2008-2007تفاقية ينشأ في نهاية فترة السنتين اال

 إلى األمين التنفيذي، استنادا إلى معلومات من أمين الصندوق، أن يخطر األطراف في أقرب وقت                يطلب  -3
، أن يخطرهـا بـالمبلغ      2008-2007ممكن من تاريخ قفل حسابات الصناديق اإلستئمانية لالتفاقية بالنسبة لفترة الـسنتين             

  ؛2008-2007ن احتياطي رأس المال العامل لتغطية العجوزات في ميزانية االتفاقية لفترة السنتين المستخدم م
 مـن خـالل   2009كانون الثـاني  / يناير1اعتبارا من رأس المال العامل  صندوق  احتياطي  تجديد  يقرر    -4

  ؛ التفاقية التنوع البيولوجي(BY)لصندوق اإلستئماني العام اشتراكات مقررة ل
ـ     11 391 900 بمقـدار  (BY)أساسـية    يـة برنامجميزانية  على   افقيو  -5  2009 سنةدوالر أمريكـي ل

   أدناه؛1 لألغراض المبينة في الجدول 2010 سنةدوالر أمريكي ل 12 355 100 و
   أدناه؛6 كما هو محدد في الجدول 2010 و 2009 جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقات للسنتين يعتمد  -6
   أدناه؛2ك وظائف األمانة للميزانية البرنامجية المبين في الجدول ماليعتمد   -7
الميزانيـة البرنامجيـة    إنفـاق    في المائة مـن      5احتياطي رأس المال العامل بمستوى      على   يعيد التأكيد   -8
   البرنامج؛دعم، ويشمل ذلك تكاليف )BY اإلستئمانيالصندوق (األساسية 

) BYالصندوق اإلستئماني   (م تسدد اشتراكاتها في الميزانية األساسية        أن عددا من األطراف ل     يالحظ بقلق   -9
   والسنوات السابقة؛2007لسنة 

لـسنة  ) BYالـصندوق اإلسـتئماني   ( األطراف التي لم تسدد بعد اشتراكاتها إلى الميزانية األساسية    يحث  -10
لتنفيذي أن ينشر ويحدث بانتظام معلومات عـن         والسنوات السابقة؛ على القيام بذلك بدون تأخير ويطلب إلى األمين ا           2007

  ؛)VB و BZ و BE  وBY(حالة االشتراكات في الصناديق اإلستئمانية لالتفاقية 
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 وما بعـدها، لـن تـصبح        2005كانون الثاني   / يناير 1، أنه بالنسبة لالشتراكات الواجبة الدفع من        يقرر  -11

أو أكثر مؤهلة لعضوية مكتب مؤتمر األطراف؛ وينطبق ذلك فقـط      ) 2(األطراف التي تتأخر في دفع اشتراكاتها لمدة سنتين         
  في حالة األطراف التي ليست من أقل البلدان نموا أو من الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

 لألمين التنفيذي بأن يعقد ترتيبات مع أي طرف تأخر في سداد اشتراكاته لمـدة سـنتين أو أكثـر     يصرح  -12
لهذا الطرف، وذلك لتسوية كل المتأخرات القائمة، في غضون ست          " جدول زمني للمدفوعات  " على   لالتفاق بصورة مشتركة  

سنوات، استنادا إلى الظروف المالية للطرف المتأخر في السداد ولدفع االشتراكات مستقبال في موعد استحقاقها، وأن يرفـع                  
  وإلى مؤتمر األطراف؛تقريرا عن تنفيذ مثل هذه الترتيبات إلى االجتماع القادم للمكتب 

 الرئيـسية الـواردة فـي       عتمادات اال البرامج بين كل بنود   لألمين التنفيذي بأن ينقل الموارد بين       يرخص    -13
 تطبيـق زانية البرنامجية، بـشرط   الميإجمالي في المائة من   15 حتى مبلغ يصل في مجموعه إلى ما نسبته        أدناه،   1الجدول  

   الميزانية؛بنود من اعتماد بندلى كل  في المائة ع25تجاوز ي ال آخرحد 
لألمين التنفيذي بالدخول في ارتباطات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، مع السحب من المـوارد              يصرح    -14

  النقدية المتاحة، بما في ذلك األرصدة المتبقية، واالشتراكات من الفترات المالية السابقة واإليرادات المتفرقة؛
 لالتفاقيـة لمـدة سـنتين، تبـدأ مـن           )VB و   BZ و   BE  و BY(اديق اإلسـتئمانية     تمديد الـصن   يقرر  -15

  ؛2011كانون األول / ديسمبر31 وتنتهي في 2010كانون الثاني /يناير 1
  :بتقديرات التمويل بالنسبة لما يلييحيط علما   -16

ألنـشطة المعتمـدة     للمساهمات الطوعية اإلضافية لمساندة ا     (BE)الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص       )أ(
   أدناه؛3، حسبما حدده األمين التنفيذي ويرد بيانه في الجدول 2010-2009لفترة السنتين 

 لتسهيل مشاركة األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقـل   (BZ)الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص       )ب(
، 2010-2009 االقتصاد االنتقـالي، لفتـرة الـسنتين         البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك األطراف ذات        

   أدناه؛4حسبما حدده األمين التنفيذي ويرد بيانه في الجدول 
 الخاص بمـشاركة المجتمعـات األصـلية    VBاألطراف على المساهمة في هذه الصناديق وفي الصندوق اإلستئماني  ويحث  

  ؛) أدناه5انظر الجدول (والمحلية في أنشطة االتفاقية 
جميع األطراف والدول التي ليست أطرافا في االتفاقية، باإلضـافة إلـى المنظمـات الحكوميـة،                يحث    -17

  والحكومية الدولية وغير الحكومية والمصادر األخرى، على المساهمة في الصناديق اإلستئمانية المناسبة في االتفاقية؛
اف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمـوا           على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة لألطر      يعيد التأكيد   -18

ويطلب والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، في أنشطة مؤتمر األطراف في االتفاقية                 
 قبـل سـتة   (BZ)إلى األمين التنفيذي أن يذكّر األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق اإلستئماني الطوعي الخـاص                

األطراف التي هـي فـي   ويحث أشهر على األقل من االجتماعات العادية لمؤتمر األطراف، مع اإلشارة إلى الحاجة المالية،     
  وضع يسمح لها بذلك، على أن تكفل دفع المساهمات قبل ثالثة أشهر على األقل من اجتماع مؤتمر األطراف؛

وبشرط سداد المدفوعات إلى الـصندوق       مؤتمر األطراف    لألمين التنفيذي، بشرط موافقة مكتب    يرخص    -19
 دوالر أمريكي من الفائض والوفورات مـن        150 000مبلغا يصل إلى    بأن يسحب    بمجرد سداد التعهدات،     BYاإلستئماني  

 نمـوا والـدول الجزريـة     البلـدان  النامية، وال سيما أقـل البلداناألطراف من ، لتسهيل مشاركة   BYالصندوق اإلستئماني   
 االجتماعات ذات األولويـة    في   ،2010-2009ين  سنتاألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، في فترة ال      كذلك   و ،الصغيرة النامية 



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 245 
 

وال يمكن استخدام هذه السلطة بالنسبة للعجوازات المؤقتـة فـي         .  )BY اإلستئمانيالصندوق  (ة  ساسي في الميزانية األ   المبينة
التي قدمت بصددها تعهدات مكتوبة ولكن األمين التنفيذي لم يتـسلم المـوارد              ،(BZ)الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص     

  ؛بعد
إلدخـال أي     وشـريطة موافقتـه،    لألمين التنفيذي بأن يتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف       يرخص أيضا     -20

ـ  ) BY انياإلستئمالصندوق  (ية  ألساسعمل كما هو متوقع في الميزانية ا      ت تكون الزمة لخدمة برنامج ال     عديالت ين سنتلفترة ال
 مـن   في التوقيـت المناسـب     موارد كافية لدى األمانة      حالة عدم توافر   في   ، االجتماعات تأجيل، بما في ذلك     2009-2010

 عـن   والمـساهمات  ،ةتبقي واألرصدة الم  ، بما في ذلك الموارد النقدية المتاحة      ،)BY اإلستئمانيالصندوق  (الميزانية المعتمدة   
  ؛اإليرادات المتفرقة و،لسابقةالفترات المالية ا

 كـي ينظـر   2012-2011ين سنتفترة اللعمل ال األمين التنفيذي أن يعد ويقدم ميزانية لبرنامج   إلىيطلب    -21
  :ثالثة بدائل للميزانية استنادا إلى ما يلي وأن يقدم ،فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر

  انية البرنامجية؛تقديم تقدير عن معدل النمو الالزم للميز  )أ(
 2010-2009عند مستوى ميزانية الفتـرة      ) BYالصندوق اإلستئماني   (اإلبقاء على الميزانية البرنامجية       )ب(

  بالقيمة الحقيقية؛
 2010-2009ميزانية الفتـرة     عند مستوى ) BYالصندوق اإلستئماني   (اإلبقاء على الميزانية البرنامجية       )ج(

  ؛بالقيمة اإلسمية
 األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن أداء اإليرادات والميزانية، واألرصـدة المتبقيـة وحالـة                 إلى يطلب  -22

  ؛2010-2009الفائض والمبالغ المرحلة، باإلضافة إلى أي تعديالت على ميزانية االتفاقية لفترة السنتين 
 إلـى  كفـاءة عاليـة      ب مـوظفين ذوي   تذاججهد لتحسين كفاءة األمانة، وال    في   ،لألمين التنفيذي يرخص    -23

 اسـتجابة لعـروض بمـوارد    ، والحكومات والمنظمات،دارية وتعاقدية مباشرة مع األطراف    إاألمانة، أن يدخل في ترتيبات      
وظـائف األمانـة، مـع كفالـة     ب  الفعـال ضطالع، في سبيل اال  حسب الضرورة بشرية وغيرها من وسائل مساندة األمانة،       

 عنايـة  إعطـاء وينبغـي  .  ، ومع مراعاة قواعد ولوائح األمم المتحدة المتاحة  والخدمات  الفعال للكفاءات والموارد   خداماالست
طـار  إ تنفيـذها فـي      الجـاري ة ذات الصلة أو مع األنشطة       قائم مع برامج العمل ال    إلى إمكانيات إيجاد أوجه التآزر    خاصة  

  المنظمات الدولية األخرى؛
ة عن البيانات المالية ألمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي   بتقرير مجلس مراجعي حسابات األمم المتحد    يرحب  -24
 األمين التنفيذي إلى تنفيذ توصياته الرئيسية وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر األطراف في              ويدعو،  2007-2006لفترة السنتين   

  اجتماعه العاشر؛
 للحساباتمراجعة  إلجراء  ،  ةالي الم قواعد من ال  14وفقا للمادة   إلى األمين التنفيذي اتخاذ الترتيبات،      يطلب    -25

وأن يطلب تقارير من مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة، في          ،  بواسطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية     على أساس منتظم  
  ؛عليها اإلدارة ردمع االجتماع القادم لمؤتمر األطراف،  إلى التقاريروأن يقدم الحاالت المالئمة، 

خدمات األمانة بين التكاليف المشتركة التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكـول           على تشارك تكاليف     يوافق  -26
  ؛2010-2009 لفترة السنتين 15:85قرطاجنة للسالمة األحيائية على أساس نسبة 

 التحـديات   لمواجهة يفي الوظ المالك عديل ت غيةوظائف األمانة ب  مهام  ض  استعرالألمين التنفيذي ب  يرخص    -27
  ؛مانة الفعال لأللتشغيل اوضمان االتفاقية، هالجديدة التي تواج
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داريـة التفاقيـة   زيـادة الخـدمات اإل  للبيئة على ألمم المتحدة اللمدير التنفيذي لبرنامج يعرب عن امتنانه      -28

بـشأن تقـديم     األمين التنفيذي أن يتفاوض مع المدير التنفيذي         إلى ويطلب  البرنامج   دعمالتنوع البيولوجي من خالل تكاليف      
 مـؤتمر  إلـى  تقريـرا عـن ذلـك    رفع وأن ي، من ذلك المصدر2010-2009ين سنت الخالل فترةالتفاقية  لضافية  إمساندة  

  ؛األطراف في اجتماعه العاشر
المدير التنفيذي إلى تحليل المساندة المقدمة في مجال االجتماعات والمساندة اإلدارية إلـى اتفاقيـات      يدعو    -29

  تها البرنامجية األساسية وأن يرفع تقريرا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر؛ريو الثالث من خارج ميزانيا
 إلى األمين التنفيذي، بغض النظر عن الحاجة المستمرة لوجـود ميزانيـة برنامجيـة، أن يتـصل           يطلب  -30

د إلى النتائج، وخـصوصا الميزانيـة   بغية استكشاف جدوى تطبيق مفهوم اإلدارة المستن  ) يونيب(ببرنامج األمم المتحدة للبيئة     
المستندة إلى تحقيق النتائج، حسب الحالة، تطبيقه على عمل االتفاقية، مع مراعاة ممارسات برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة                    

  والمنظمات األخرى وأن يرفع تقريرا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر؛
اإلجراء المنصوص عليه في المرفـق بـالمقرر الحـالي          يؤيد  ،  8/31 من المقرر    21 بالفقرة   إذ يذكّر و  -31

   من أجل تسهيل مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية؛(BZ)لتخصيص التمويل من الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص 
ال إلى األمين التنفيذي أن يناقش اإلجراء المبين في المرفق  بالتقرير الحالي داخل فريـق االتـص                يطلب    -32

التابع التفاقيات ريو بغية تقديم مشورة مشتركة إلى مؤتمرات األطراف في االتفاقيات الثالث بشأن تنسيق ممارسـات كـل                   
  منها؛

 مـن  8 للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على المساندة المقدمة لتنفيذ الفقـرة            يعرب عن تقديره    -33
ل المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر فـي              المتعلق بترتيبات االتصا   8/16المقرر  

  األمين التنفيذي على مواصلة هذه الترتيبات؛ويشجع مقر األمم المتحدة في نيويورك، 
مالحظة أن االشتراكات الموجهة للميزانية البرنامجيـة األساسـية          جميع األطراف في االتفاقية إلى       يدعو  -34

(BY)   كانون الثاني من كل سنة وضعت لها هذه االشتراكات في الميزانية، وأن تدفعها بـسرعة،  / تستحق الدفع في أول يناير
 1 أدنـاه بحلـول   6 األطراف التي هي في وضع يسمح لها بذلك، على أن تدفع االشتراكات المبينـة فـي الجـدول          ويحث
 بالنسبة للـسنة    2009تشرين األول   / أكتوبر 1، وبحلول   2009تقويمية   بالنسبة للسنة ال   2008تشرين األول من سنة     /أكتوبر

آب من السنة التـي تـسبق       / أغسطس 1 إخطار األطراف بمبلغ اشتراكاتها بحلول       يطلب، وفي هذه الصدد،     2010التقويمية  
  السنة التي تستحق االشتراكات فيها؛

 أعـاله، ويحتـرم تمامـا أحكـام هـذه           12 أن الطرف الذي عقد ترتيبات متفق عليها وفقا للفقرة           يقرر  -35
   أعاله؛11الترتيبات، لن يخضع ألحكام الفقرة 

 بجهود األمين التنفيذي لتخضير أنشطة األمانة مثل التعويضات عـن الكربـون بالنـسبة لـسفر                 يرحب  -36
  ؛الموظفين وسفر المشاركين الذين يتم تمويل مشاركتهم، إلى االجتماعات في إطار االتفاقية

 إلى األمين التنفيذي، استنادا إلى توصيات وحـدة التفتـيش المـشتركة المتـضمنة فـي الوثيقـة                   لبيط  -37
A/45/130                وخبرة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، والعمل المنجز من جانب أمانة اتفاقية روتردام، استجابة للمقرر ،

RC 3/7 والمقرر ،RC 1/17 ئ استعمال عملة البلد المستضيف أو الدوالر األمريكي ، أن يستكشف مزايا ومساو23، الفقرة
كعملة لحساب االتفاقية وميزانيتها، وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر وأن يقدم اقتراحات إلى ذلـك                   

  االجتماع، إذا كان ذلك مالئما، التخاذ قرار في هذا الشأن؛
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لية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، الـذين هـم فـي           ويشجع البلدان، والمنظمات الدو   يدعو    -38
وضع يسمح لهم بذلك، إلى المساهمة في السنة الدولية للتنوع البيولوجي والقيام، بالتعاون مع نقاط االتـصال التابعـة لألمـم     

  .ف إلى تعزيز تنفيذ االتفاقيةالمتحدة للسنة الدولية للتنوع البيولوجي، بإعداد مبادرات خاصة لالحتفال بالسنة الدولية تهد
  1الجدول 

  2010-2009ميزانية الصندوق اإلستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة السنتين 
 

  المصروفات

2009 
بآالف (

الدوالرات 
 )األمريكية

2010  
بآالف (

الدوالرات 
  )األمريكية

  المجموع
بآالف (

الدوالرات 
  )األمريكية

I البرامج     

 641.8 1  859.2 782.6 التنفيذيمكتب األمين  

 191.3 4  395.4 2 795.9 1  الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 596.0 3  472.3 1 123.7 2 الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية 

 658.0 2 315.3 1 342.7 1   والمجموعات الرئيسيةاالتصال 

 688.7 2  608.9 1 079.8 1 مساندة التنفيذ والمساندة التقنية 

 506.1 5  282.6 3 223.4 2 دارة الموارد وخدمات المؤتمراتإ 

 I( 9 348.1 10 933.7 20 281.8( المجموع الفرعي 

II  636.6 2  421.4 1 215.3 1  في المائة13  دعم البرنامجمورس 

 10 563.3 12 355.1 22 918.5  (II + I) جماليمجموع اإلال 

III  800.0  -  800.0  المال العاملاحتياطي رأستجديد 

IV  28.6   28.6  احتياطي رأس المال العامل 

 11 391.9 12 355.1  23 747.0 (IV + III + II + I) جماليمجموع اإلال 

 789.9 1 903.8 886.1 من البلد المستضيفالمساهمة ناقص  

 957.1 21  451.3 11  505.8 10  )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف ( الصافيالمجموع 

  :االجتماعات ذات األولوية التي سيتم تمويلها من الميزانية األساسية
  اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف ومكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  ؤتمر األطراف في االتفاقيةاالجتماع العاشر لم

  في االتفاقيةبها صلة متواألحكام ال) ي(8االجتماع السادس للفريق العامل المخصص للمادة 
  المخصص للحصول وتقاسم المنافع االجتماع الثامن للفريق العامل
  المخصص الستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع الثالث للفريق العامل
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  2الجدول 

  )BYالصندوق اإلستئماني (لمتطلبات من الموظفين لألمانة في الميزانية األساسية ا
  

  2009 2010 

A الفئة التخصصية    

 1  1 (ASG)مساعد األمين العام  

 D-1 3 3 

 P-5 4 4 

 P-4 15 15 

 P-3 7 7  
 P-2 1 1 

  31 31 التخصصيةفئة المجموع  
B 26 26  مجموع فئة الخدمات العامة 

 57 57 (B +A) مجموعال 
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  3 جدولال

  الطوعية اإلضافية ماتهاسم لل(BE) الطوعي الخاص اإلستئمانيالمتطلبات من الموارد من الصندوق 
  )بآالف الدوالرات األمريكية( 2010-2009ين سنتلمساندة األنشطة المعتمدة لفترة ال

I - 2010-2009  الوصف 

    عملحلقات/اجتماعات   - 1

  مين التنفيذيمكتب األ

 40 اجتماعات إقليمية لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف    

  تكنولوجيةالتقنية والعلمية والشؤون ال

 60   اجتماع لفريق مخصص من الخبراء التقنيين- الزراعيلتنوع البيولوجي ا
 60 خبراءللاجتماع   -  الزراعيالتنوع البيولوجي 

 35  الستراتيجية العالمية لحفظ النباتاالمعني باجتماع فريق االتصال 
 400 )5 ( عمل إقليمية حلقات-  التنوع البيولوجي للغابات
 70  )2( اجتماعين لفريق االتصال – التنوع البيولوجي للغابات
 60   اجتماع للخبراء- األنواع الغريبة الغازية 
 60 يينتقنالخبراء المخصص من   اجتماع لفريق -  األنواع الغريبة الغازية

 100 )11المادة (ة زحلقة عمل دولية بشأن التدابير الحاف
 240   تنفيذ الخطة االستراتيجية –) 3( إقليمية تدريبية حلقات

 60  اجتماع للخبراء–نقل التكنولوجيا والتعاون فيها 
 240   حلقات عمل إقليمية - التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

 60   فريق مخصص من الخبراء التقنيين- اخ التنوع البيولوجي وتغير المن

 400 )5(  حلقات عمل إقليمية -المناطق المحمية  
  60    فريق مخصص من الخبراء التقنيين-المناطق المحمية  

  120  )2( اجتماعين للخبراء –التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية 
  60  حلقة عمل للخبراء  - التنوع البيولوجي البحري والساحلي 
  60    فريق مخصص من الخبراء التقنيين- التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

  30    اجتماع للخبراء- المبادرة العالمية للتصنيف 

  الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية

 180  اجتماعات لفريق الخبراء التقنيين والقانونيين3  - الحصول وتقاسم المنافع 

 880  ** ، *)2(  اجتماعين للفريق العامل المفتوح العضوية - الحصول وتقاسم المنافع 

 80    حلقة عمل إقليمية بشأن أدوات االتصال- )  ي(8المادة 

  الرئيسيةاالتصال والمجموعات 

 60 لومات  التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المع- للجنة االستشارية غير الرسمية  )2(ين اجتماع
   

                                                   
  .تعهدت أسبانيا والسويد بأموال لالجتماع السابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم النافع  *

 دوالرا أمريكيا، 50 000مل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، تعهدت كندا بمبلغ وقدره بالنسبة لالجتماع التاسع للفريق العا  **
  . دوالرا أمريكيا50 000 دوالر أمريكي، واليابان بمبلغ وقدره 340 000وألمانيا بمبلغ وقدره 
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I - 2010-2009  الوصف 

     الموظفون- 2

 278  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

   تكاليف السفر - 3

 20  التنوع البيولوجي وتغير المناخ
 20  لداخليةالتنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه ا

 20  التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات
  35  التنوع البيولوجي للغابات

 45  لرصد والتقييم والمؤشراتا
 5  االتصال والتثقيف والتوعية العامة

   مستشارونال - 4

 25 التنوع البيولوجي الزراعي
 90 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

 120  التنوع البيولوجي للغابات
 40  التدابير الحافزة

 40  النظام اإليكولوجي
 70  تنفيذ الخطة االستراتيجية

  50  الموارد الجينية وتقاسم المنافع  علىالحصول
 40  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 

 35  نقل التكنولوجيا والتعاون فيها
 20  الرصد والتقييم والمؤشرات

 55  التنوع البيولوجي وتغير المناخ
 20  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

 40  المناطق المحمية
 110  جي البحري والساحليالتنوع البيولو

 10  التنوع البيولوجي الجزري
 10 المبادرة العالمية للتصنيف

 120 التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى
 70  عمليات االتفاقية

 100  التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات
 120  االتصال والتثقيف والتوعية العامة

   اتبوعطالم - 5

 30 التنوع البيولوجي للغابات
 30  إصدار السلسلة التقنية–األنواع الغريبة الغازية 

 60 )بست لغات(إصدار مواد بشأن نهج النظام اإليكولوجي 
 8  نظام معلومات–  فيها والتعاونانقل التكنولوجي

 5  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة
 12  لتصنيفالمبادرة العالمية ل

 50  عمليات االتفاقية
 20  التنوع البيولوجي البحري والساحلي
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I - 2010-2009  الوصف 

    األنشطة - 6

 20 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

 1 453  †** ، *إعداد الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 130   ترجمة بوابة المعلومات-) ي(8المادة 
 60   ترجمة-  المناطق المحمية

 60    ترجمة- عمليات االتفاقية 

 150    ترجمة- آلية غرفة تبادل المعلومات 
 660.7 (CEPA)التثقيف والتوعية العامة واالتصال 

 690  *(CEPA)استراتيجية السنة الدولية للتنوع البيولوجي 

 I  461.7 8المجموع الفرعي 

 II   100.01   ) في المائة13( البرنامج دعم تكاليف  
 561.7 9 (II + I) إلجماليمجموع اال

  

                                                   
  . دوالر أمريكي لهذه األنشطة100 000تعهدت اليابان بمبلغ وقدره   *

  .لهذا النشاطدوالر أمريكي  200 000مبلغ وقدره تعهدت المملكة المتحدة ب  **
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  4الجدول 

  لتسهيل  (BZ) الطوعي الخاص اإلستئمانيمن الموارد من الصندوق المتطلبات 
   2010-2009ين سنت لفترة المشاركة األطراف في عمليات االتفاقية

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  

 2010  2009  الوصف

I االجتماعات    

 900.0   شر لمؤتمر األطراف االجتماع العا

 100.0  (COP-10) األطراف الجتماع العاشر لمؤتمرلاجتماعات إقليمية تحضيرا 

 650.0   الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ اتفاقية 
   التنوع البيولوجي

300.0 

 واألحكام )ي (8المفتوح العضوية المخصص للمادة عامل اللفريق ا
 المتصلة بها

300.0  

 لحصول وتقاسم المنافعالعامل المفتوح العضوية المخصص لالفريق 
  )اتجتماعا) 3(ثالثة (

1 300.0 650.0 

 I  1 600.0 2 600.0 المجموع الفرعي

II  338.0 208.0  ) في المائة13(البرنامج تكاليف دعم 

  1 808.0 2 938.0  (II + I)  التكاليفمجموع 
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  5الجدول 
  لتسهيل  (VB) الطوعي الخاص اإلستئمانيمن الموارد من الصندوق المتطلبات اإلشارية 

   2010-2009ين سنت لفترة المشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمليات االتفاقية
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2010  2009  الوصف

I ماعاتاالجت    

 200.0 200.0 مساندة المجتمعات األصلية والمحلية

 I  200.0 200.0 المجموع الفرعي

II  26.0 26.0  ) في المائة13(البرنامج تكاليف دعم 

  226.0 226.0  (II + I)  مجموع التكاليف
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  6الجدول 

  المساهمات في الصندوق اإلستئماني التفاقية التنوع البيولوجي
  2010-2009 لفترة السنتين

  

 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%
 قل البلدان نمواأ

 %0.01أكثر من 
 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%
  البلدان نمواقلأ

 %0.01أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009 -2010 
  

  دوالر أمريكي

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  أفغانستان
 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  ألبانيا

 22,968 11,979 0.105 0.085 10,989  0.105 0.085 زائرجال
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  أنغوال

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 أنتيغوا وبربودا
 87,819 45,800 0.400 0.325 42,019 0.400 0.325  األرجنتين

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 أرمينيا
 482,869 251,831 2.199 1.787 231,038 2.199 1.787  أستراليا
 239,678 125,000 1.092 0.887 114,679 1.092 0.887 النمسا

 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005  ذربيجانأ
 4,323 2,255 0.020 0.016 2,069 0.020 0.016 جزر البهاما

 8,917 4,650 0.041 0.033 4,267 0.041 0.033  البحرين
 2,196 1,145 0.010 0.010 1,051 0.010 0.010 بنغالديش
 2,432 1,268 0.011 0.009 1,164 0.011 0.009 بربادوس
 5,404 2,818 0.025 0.020 2,586 0.025 0.020 بيالروس

 297,774 155,298 1.356 1.102 142,476 1.356 1.102 بلجيكا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 بليز
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  بنن

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 بوتان
 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006 بوليفيا

 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  البوسنة والهرسك
 3,783 1,973 0.017 0.014 1,810 0.017 0.014 بوتسوانا
 236,706 123,449 1.078 0.876 113,256 1.078 0.876 البرازيل

 7,026 3,664 0.032 0.026 3,361 0.032 0.026  بروني دار السالم
 5,404 2,818 0.025 0.020 2,586 0.025 0.020 بلغاريا

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 فاسوبوركينا 
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  بوروندي
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 كمبوديا

 2,432 1,268 0.011 0.009 1,164 0.011 0.009 اميرونالك
 804,422 419,531 3.664 2.977 384,891 3.664 2.977  كندا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  الرأس األخضر
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  جهورية أفريقيا الوسطى

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  تشاد
 43,504 22,689 0.198 0.161 20,815 0.198 0.161  يليش

 720,656 375,844 3.282 2.667 344,812 3.282 2.667  الصين
 28,372 14,797 0.129 0.105 13,575 0.129 0.105 كولومبيا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  جزر القمر
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 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%
 قل البلدان نمواأ

 %0.01أكثر من 
 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%
  البلدان نمواقلأ

 %0.01أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009 -2010 
  

  دوالر أمريكي

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  الكونغو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  كوكجزر 

 8,647 4,510 0.039 0.032 4,137 0.039 0.032  كوستاريكا
 2,432 1,268 0.011 0.009 1,164 0.011 0.009  كوت ديفوار

 13,511 7,046 0.062 0.050 6,464 0.062 0.050 كرواتيا
 14,591 7,610 0.066 0.054 6,982 0.066 0.054 كوبا

 11,889 6,201 0.054 0.044 5,689 0.054 0.044 قبرص
 75,930 39,600 0.346 0.281 36,330 0.346 0.281 الجمهورية التشيكية

جمهورية كوريا الشعبية 
  الديمقراطية 

0.007 0.009 905 0.007 0.009 986 1,891 

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

0.003 0.004 388 0.003 0.004 423 811 

 199,687 104,143 0.909 0.739 95,544 0.909 0.739  الدانمرك
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جيبوتي
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 دومينيكا

 6,485 3,382 0.030 0.024 3,103 0.030 0.024  الجمهورية الدومينيكية
 5,674 2,959 0.026 0.021 2,715 0.026 0.021 إكوادور

 23,779 12,401 0.108 0.088 11,377 0.108 0.088 مصر
 5,404 2,818 0.025 0.020 2,586 0.025 0.020 السلفادور

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  غينيا االستوائية
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  اريتريا
 4,323 2,255 0.020 0.016 2,069 0.020 0.016 إستونيا
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003 اإثيوبي

 548,927 286,282 2.500 2.500 262,645 2.500 2.500 الجماعة األوروبية
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003 فيجي
 152,400 79,481 0.694 0.564 72,919 0.694 0.564 فنلندا
 1,702,607 887,962 7.754 6.301 814,645 7.754 6.301 فرنسا
 2,162 1,127 0.010 0.008 1,034 0.010 0.008  غابون
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 غامبيا

 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  جورجيا
 2,317,611 1,208,706 10.555 8.577 1,108,905 10.555 8.577 ألمانيا
 1,081 564 0.005 0.004 517 0.005 0.004 غانا

 161,047 83,991 0.733 0.596 77,056 0.733 0.596 اليونان
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 غرينادا

 8,647 4,510 0.039 0.032 4,137 0.039 0.032 غواتيماال
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  غينيا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001   بيساو-غينيا 
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  غيانا
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  هايتي

 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005  هندوراس
 65,932 34,385 0.300 0.244 31,546 0.300 0.244 هنغاريا
 9,998 5,214 0.046 0.037 4,784 0.046 0.037  أيسلندا
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 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%
 قل البلدان نمواأ

 %0.01أكثر من 
 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%
  البلدان نمواقلأ

 %0.01أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009 -2010 
  

  دوالر أمريكي

 121,596 63,416 0.554 0.450 58,180 0.554 0.450 الهند
 43,504 22,689 0.198 0.161 20,815 0.198 0.161 اندونيسيا

 جمهورية إيران
 اإلسالمية

0.180 0.222 23,272 0.180 0.222 25,366 48,638 

 120,244 62,711 0.548 0.445 57,533 0.548 0.445 ايرلندا
 113,219 59,047 0.516 0.419 54,172 0.516 0.419  إسرائيل

 1,372,408 715,753 6.250 5.079 656,655 6.250 5.079 يطالياإ
 2,702 1,409 0.012 0.010 1,293 0.012 0.010  جامايكا
 4,830,556 2,519,284 22.000 16.624 2,311,272 22.000 16.624 اليابان
 3,243 1,691 0.015 0.012 1,551 0.015 0.012 األردن

 7,836 4,087 0.036 0.029 3,749 0.036 0.029  كازاخستان
 2,702 1,409 0.012 0.010 1,293 0.012 0.010 كينيا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 كيريباتي
 49,179 25,648 0.224 0.182 23,530 0.224 0.182 الكويت

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  قيرغيزستان
جمهورية الو 

 الديمقراطية الشعبية
0.001 0.001 129 0.001 0.001 141 270 

 4,864 2,537 0.022 0.018 2,327 0.022 0.018 التفيا
 9,187 4,791 0.042 0.034 4,396 0.042 0.034  لبنان

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ليسوتو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ليبيريا

 16,753 8,737 0.076 0.062 8,016 0.076 0.062  الجماهيرية العربية الليبية
 2,702 1,409 0.012 0.010 1,293 0.012 0.010  ليختنشتاين

 8,377 4,369 0.038 0.031 4,008 0.038 0.031 ليتوانيا
 22,968 11,979 0.105 0.085 10,989 0.105 0.085 غرلكسمب

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 مدغشقر
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  مالوي
 51,340 26,776 0.234 0.190 24,565 0.234 0.190 ماليزيا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ملديف
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  مالي

 4,594 2,396 0.021 0.017 2,198 0.021 0.017 مالطة
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جزر مارشال

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  موريتانيا
 2,972 1,550 0.014 0.011 1,422 0.014 0.011 موريشيوس

 609,869 318,066 2.778 2.257 291,803 2.778 2.257 المكسيك
واليات ميكرونيزيا 

  الموحدة
0.001 0.001 129 0.001 0.001 141 270 

 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  موناكو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 منغوليا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 الجبل األسود
 11,349 5,919 0.052 0.042 5,430 0.052 0.042  المغرب

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 موزامبيق
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 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%
 قل البلدان نمواأ

 %0.01أكثر من 
 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%
  البلدان نمواقلأ

 %0.01أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009 -2010 
  

  دوالر أمريكي

 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005  ميانمار
 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  بيانامي

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ناورو
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  نيبال

 506,108 263,951 2.305 1.873 242,157 2.305 1.873  هولندا
 69,174 36,077 0.315 0.256 33,098 0.315 0.256  نيوزيلندا
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 نيكاراغوا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  النيجر
 12,970 6,764 0.059 0.048 6,206 0.059 0.048 نيجيريا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 نيو
 211,306 110,203 0.962 0.782 101,103 0.962 0.782 النرويج
 19,725 10,287 0.090 0.073 9,438 0.090 0.073 عمان

 15,943 8,315 0.073 0.059 7,628 0.073 0.059  باكستان
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 باالو
 6,215 3,241 0.028 0.023 2,974 0.028 0.023 بنما

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  بابوا غينيا الجديدة
 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005 باراغواي

 21,077 10,992 0.096 0.078 10,084 0.096 0.078 بيرو
 21,077 10,992 0.096 0.078 10,084 0.096 0.078  الفلبين
 135,376 70,603 0.617 0.501 64,773 0.617 0.501 بولندا

 142,402 74,267 0.649 0.527 68,135 0.649 0.527 البرتغال
 22,968 11,979 0.105 0.085 10,989 0.105 0.085 قطر

 587,171 306,228 2.674 2.173 280,943 2.674 2.173 جمهورية كوريا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جمهورية مولدوفا

 18,915 9,865 0.086 0.070 9,050 0.086 0.070  رومانيا
 324,255 169,109 1.477  1.200 155,146 1.477 1.200  االتحاد الروسي

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 اندارو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفس

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سانت لوسيا
جزر سانت فنسنت و

  غرينادين
0.001 0.001 129 0.001 0.001 141 270 

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ساموا
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  نوسان ماري

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سان تومي وبرينسيبي
 202,119 105,411 0.921 0.748 96,708 0.921 0.748 المملكة العربية السعودية

 1,081 564 0.005 0.004 517 0.005 0.004 السنغال
 5,674 2,959 0.026 0.021 2,715 0.026 0.021  صربيا
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  سيشيل

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سيراليون
 93,764 48,901 0.427 0.347 44,863 0.427 0.347  سنغافورة
 17,023 8,878 0.078 0.063 8,145 0.078 0.063 سلوفاكيا
 25,940 13,529 0.118 0.096 12,412 0.118 0.096 سلوفينيا
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 الطرف

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%
 قل البلدان نمواأ

 %0.01أكثر من 
 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%
  البلدان نمواقلأ

 %0.01أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009 -2010 
  

  دوالر أمريكي

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جزر سليمان
 78,362 40,868 0.357 0.290 37,494 0.357 0.290 جنوب أفريقيا 

 801,990 418,263 3.653 2.968 383,727 3.653 2.968 أسبانيا
 4,323 2,255 0.020 0.016 2,069 0.020 0.016 سري النكا

 2,196 1,145 0.010 0.010 1,051 0.010 0.010  السودان
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سورينام
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  سوازيلند

 289,397 150,930 1.318 1.071 138,468 1.318 1.071 السويد
 328,578 171,364 1.496 1.216 157,214 1.496 1.216  سويسرا

الجمهورية العربية 
 السورية

0.016 0.020 2,069 0.016 0.020 2,255 4,323 

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 طاجيكستان
 50,259 26,212 0.229 0.186 24,048 0.229 0.186  تايلند

جمهورية مقدونيا 
  اليوغوسالفية السابقة

0.005 0.006 646 0.005 0.006 705 1,351 

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001   ليشتي-تيمور 
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 توغو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 تونغا

 7,296 3,805 0.033 0.027 3,491 0.033 0.027 ترينيداد وتوباغو 
  8,377 4,369 0.038 0.031 4,008 0.038 0.031  تونس
 102,951 53,692 0.469 0.381 49,259 0.469 0.381  تركيا
 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  انستانتركم
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  توفالو
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003 أوغندا

 12,160 6,342 0.055 0.045 5,818 0.055 0.045 أوكرانيا 
 81,604 42,559 0.372 0.302 39,045 0.372 0.302  اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة لبريطانيا 
 العظمى وايرلندا الشمالية

6.642 8.174 858,732 6.642 8.174 936,018 1,794,750 

 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006 جمهورية تنزانيا المتحدة 

 7,296 3,805 0.033 0.027 3,491 0.033 0.027  أوروغواي

 2,162 1,127 0.010 0.008 1,034 0.010 0.008  أوزبكستان

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  فانواتو

 54,042 28,185 0.246 0.200 25,858 0.246 0.200 فنزويال

 6,485 3,382 0.030 0.024 3,103 0.030 0.024 ت ناميفي
 1,891 986 0.009 0.007 905 0.009 0.007  اليمن
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  زامبيا

 2,162 1,127 0.010 0.008 1,034 0.010 0.008 مبابويز

 21,957,073 11,451,293 100.000 80.478 10,505,780 100.000 80.478 المجموع
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  المرفق
 (BZ) إجراء لتخصيص تمويل من الصندوق اإلستئماني الطوعي
  لتسهيل مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية

 تأمين المشاركة الكاملة والفعالة لألطراف من البلدان النامية، وال سـيما أقـل البلـدان    يجب أن يهدف اإلجراء إلى    -1
 ذات االقتصاد االنتقالي، في أنـشطة االتفاقيـة لتحـسين شـرعية             فلنامية، وكذلك األطرا  الدول الجزرية الصغيرة ا   ونموا  

  . والوطنية واإلقليمية والدوليةمقررات االتفاقية والتشجيع على تنفيذ االتفاقية على المستويات المحلية
ينبغي أن يعطي اإلجراء الخاص بمشاركة مندوبين مؤهلين في االجتماعات التي تعقد في إطار االتفاقية األولويـة                   -2
لنامية، وأن يهدف بعد ذلك إلى كفالة التمثيل المالئم لجميع األطراف من البلـدان              قل البلدان نموا الدول الجزرية الصغيرة ا      أل
  .وينبغي أن يهتدي اإلجراء على نحو مستمر بالعرف المتبع في األمم المتحدة. ؤهلةالم
اجتماعات اتفاقية التنوع البيولـوجي،     انعقاد  ينبغي أن تخطر األمانة األطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ ومكان              -3

  .ويفضل أن يكون ذلك قبل ستة أشهر من تاريخ االجتماع
غي أن تدعى األطراف المؤهلة إلى إخطار األمانة بطلبها للتمويل، مـن خـالل قنـوات                بعد إرسال اإلخطار، ينب     -4

  .االتصال الرسمية، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي غضون ثالثة أشهر قبل االجتماع، كحد أقصى
.  ت المـستلمة على األمانة أن تعد قائمة بالمندوبين التي سترعاهم، استنادا إلى توافر الموارد المالية وعـدد الطلبـا          -5

 أعاله بغية ضمان التمثيل الجغرافي المالئم للمناطق المؤهلة مع إعطـاء األولويـة ألقـل             2 و   1وتعد القائمة وفقا للفقرتين     
  .البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

ان المؤهلة التي لـن      الصادر عن مؤتمر األطراف، ينبغي أن تخطر األمانة البلد         8/31 من المقرر    22وفقا للفقرة     -6
  .تتولى رعايتها، قبل أربعة أسابيع من تاريخ االجتماع، وتدعوها إلى اللجوء لمصادر تمويل بديلة أخرى

يدعى األمين التنفيذي إلى مواصلة االتصال بالمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بغية التنازل عن الرسـوم                   -7
على الصندوق اإلستئماني لتسهيل مشاركة البلدان النامية، على أسـاس الفهـم بـأن األمـوال       في المائة    13اإلدارية البالغة   

  .اإلضافية المحصلة ستستعمل لتعزيز تمثيل األطراف المؤهلة
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     موعد ومكان انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف9/35المقرر 

  إن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،
العرض السخي الذي قدمته حكومة اليابان الستضافة االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامـل        ب يرحب  -1

كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية واالجتماع العاشر لمـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع              
  البيولوجي؛
لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للـسالمة   أن االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع   يقرر  -2

األحيائية واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي سيعقدان في مدينـة ناغويـا، بمقاطعـة أيتـشي،             
، على التـوالي، وأن الجـزء      2010تشرين األول   / أكتوبر 29 إلى   18تشرين األول ومن    / أكتوبر 15 إلى   11باليابان، من   

  ؛2010تشرين األول / أكتوبر29 إلى 27 المستوى سيعقد من الرفيع
األطراف إلى المساهمة في الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتسهيل مشاركة األطـراف فـي     يناشد    -3

 وذلك بـأموال  (BI) والصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتسهيل مشاركة األطراف في البروتوكول     (BZ)عملية االتفاقية   
في التوقيت المناسب لضمان المشاركة الكاملة لألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية                 وافية  

  الصغيرة النامية من بينها، وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقالي؛
تمـاع الحـادي     األطراف المهتمة باألمر إلى إخطار األمين التنفيذي بعروضها إلى استـضافة االج            يدعو  -4

  .عشر لمؤتمر األطراف في أقرب وقت ممكن



UNEP/CBD/COP/9/29 
Page 261 
 

  تقدير لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا االتحاديةو    شكر9/36المقرر 
  إن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،

ية من  في بون بمناسبة اجتماعه الرابع العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائ            إذ اجتمع   
، بدعوة كريمة من حكومة     2008أيار  / مايو 30 إلى   19 وبمناسبة اجتماعه العادي التاسع من       2008أيار  / مايو 16 إلى   12

  جمهورية ألمانيا االتحادية،
 الترتيبات االستثنائية التي قامت بها الحكومة المضيفة لصالح االجتماعين واللياقة المتميزة وكـرم      يقدر تقديراً عميقاً  

  فة التي أظهرتها حكومة ألمانيا ومدينة بون وشعبهما لجميع المشاركين،الضيا
 اجتماع رؤساء الدول والحكومات، في الجزء الرفيع المستوى مـن االجتمـاع              النعقاد عرب عن تقديره  ي  -1

  التاسع لمؤتمر األطراف؛ وذلك ألول مرة؛
  ة؛مرموققيادته العلى لمؤتمر األطراف  لرئيس االجتماع التاسع يعرب عن امتنانه  -2
للمشاركين في االجتمـاعين     تهماضيافحسن  وشعب ألمانيا على     لحكومة   امتنانه عن خالص     أيضاً ربيع  -3

 .وعلى مساهمتهما في إنجاحهما
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  المرفق الثاني

  أعمال الجزء الرفيع المستوى من الجلسة العامة 
  لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

، استمع مؤتمر األطـراف  2008أيار / مايو28ن الجلسة العامة لالجتماع، المنعقد في في الجزء الرفيع المستوى م      -1
  .إلى كلمات من المشاركين في الجزء الرفيع المستوى الذي نظمته الحكومة المستضيفة بالتشاور مع األمانة والمكتب

النووية في ألمانيا، ألقـى كلمـة أمـام    ، الوزير الفيدرالي للبيئة وحفظ الطبيعة والسالمة   غابرييلألقى السيد سغمار      -2
  .المؤتمر

  .مسؤولين رفيعي المستوىالوزراء وعدد من ال  أيضاأدلى ببيانات  -3
، نائب وزير حماية البيئة في الصين، بإهداء األمين التنفيذي سجادة ذات وجهين مـصنوعة               يو زياوكينغ   قام السيد     -4

 جهودها الـدؤوب  ىهرة الصين الوطنية، تعبيرا عن االمتنان لألمانة علز،  وزهرة البيونيالضخمندا ابحيوان ال يدويا تصور   
  .لالرتقاء بقضية التنوع البيولوجي
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  المرفق الثالث

  الجزء الرفيع المستوى من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
  استنتاجات الوزير غابرييل،: في اتفاقية التنوع البيولوجي

  طرافرئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األ

هذا الجزء الرفيع المستوى حقق تماما، في رأيي، األهداف الرئيسية التي كانت في مخيلتي عندما دعوتكم لهـذا االجتمـاع،                    
  :وهي

أطـراف  إسداء اإلرشاد الضروري في مراحل مهمة من مفاوضات االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف لمـساعدة                •
 الرئيسية؛ موضوعات في التوصل إلى اتفاق حول الاتفاوضالم

  وتنفيذ سياسات التنوع البيولوجي العالمية؛إعدادإعطاء دفعة جديدة لالستمرار في  •

فـض كبيـر   خ ضياع التنوع البيولوجي أو إحداث       فإطالع العالم على الخطوات الملموسة التي تتخذها البلدان لوق         •
 .في ضياعه

  : المناقشات كما يليوألخص
وأكـدنا علـى    . كل أساسا ال غنى عنه لحياتنا وللتنمية االقتصادية واالجتماعية        شددنا على أن التنوع البيولوجي يش       -1

 البشر وعلى الدور الحاسم للتنوع البيولوجي في القضاء على الفقر وتحقيـق             سبل عيش األهمية األساسية للتنوع البيولوجي ل    
 الـذي قدمـه الـسيد بافـان          من خالل العرض   ة للتنوع البيولوجي  وقد أبرزت األهمية االقتصادي    . األهداف اإلنمائية لأللفية  

غير أننا أدركنـا جميعـا أن انـدثار          . ‘اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي    ‘: سوكديف ونتائج دراسته بعنوان   
 الهدف الـذي اتفـق عليـه    بلوغوبما أن سنتين فقط تفصلنا عن       .  هائلة يسير بخطى التنوع البيولوجي بفعل اإلنسان ما زال       

، فقـد   2010 في معدل ضياع التنوع البيولوجي بحلول سنة         كبيرفض  خرؤساء الدول والحكومات في جوهانسبرغ إلحداث       
  .اعترفنا بالحاجة العاجلة إلى القيام بعمل ملموس على المستويات الدولية والوطنية والمحلية

ف تقدما كبيرا بشأن موضـوعات رئيـسية   ألطراجتماع التاسع لمؤتمر اكان الجتماعنا أهمية أساسية لكي يحقق اال    -2
  :مثل ما يلي

وقد تم التأكيد على دور اتفاقية التنوع       . اإلنتاج واالستخدام المستدامين للوقود الحيوي بالعالقة إلى التنوع البيولوجي         •
 وتم االتفاق على عملية ملموسة لغاية المؤتمر العاشر لألطراف؛. البيولوجي

 ؛(LifeWeb)مية ومبادرة شبكة الحياة المرتبطة بها إنشاء شبكات من المناطق المح •

 التنوع البيولوجي للغابات، مع التركيز بوجه خاص على التصدي للتهديد المحتمل من األشجار المحورة وراثيا؛ •

 ع البيولوجي البحري، مع التركيز بوجه خاص على التصدي للتهديد المحتمل من تخصيب المحيطات؛والتن •

 .اإلطارية بشأن تغير المناخية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة التعاون بين اتفاق •

إلعطاء دفعة جديدة لحماية التنوع البيولوجي، اعتبرنا أنه من المهم أن نأخذ في الحسبان علـى النجـو الواجـب                      -3
  : ما يليونعزز
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  دور السلطات المحلية

السلطات المحلية بمبادرات محددة لتنفيذ أهـداف        ي، أن تقوم  لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوج    من الضروري،   
وينبغي أن تشارك السلطات     . برامج العمل المختلفة التفاقية التنوع البيولوجي، ضمن مجاالت اختصاص كل منها          

لـى سـنة    وتلعب مبادرة العد التنازلي إ     . المحلية أيضا في إعداد السياسات الوطنية لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي         
  . التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، دورا مهما في النهوض بهذه المشاركة2010

  دور المجتمعات األصلية والمحلية
وينبغـي  . ينبغي للمجتمعات األصلية والمحلية أن تشترك بصورة جدية في عمليات صنع القرار التي تؤثر عليهـا               

 أن تأخذ في الحسبان، على النحو الواجب، إعالن األمـم المتحـدة             للسلطات والمنظمات الدولية والوطنية والمحلية    
اء بالتزاماتها بموجـب اتفاقيـة التنـوع    فبشأن حقوق الشعوب األصلية، عند إعداد وتنفيذ المبادرات ذات الصلة للو   

وينبغي أن يوافق مؤتمر األطراف على عناصر مدونة للسلوك األخالقي لـضمان احتـرام التـراث                 . البيولوجي
الثقافي والفكري للمجتمعات األصلية والمحلية، وينبغي أن يشجع على المـشاركة الفعالـة للمجتمعـات األصـلية                 

  .تفاقية بخصوص استخدام معارفها التقليديةااللية في عملية صنع القرار والسياسة في إطار حوالم
  أهمية الشباب

. اضـر والمـستقبل   ستدام لصالح األجيال فـي الح     ا أن نعمل على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه الم        نيجب علي 
ذلـك أن  . أبنائنا لهم حق النمو في بيئة صحية تضمن الحفاظ على الخيارات التي توفرهـا الطبيعـة     فاألبناء وأبناء   

وبناء عليه، ينبغي لألطـراف      .تعليمنا وإدراكنا يحددان أنماط إنتاجنا واستهالكنا، وهذه تؤثر في التنوع البيولوجي          
  .تفاقية التنوع البيولوجي إعطاء أولوية لتنفيذ برنامج االتفاقية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامةفي ا

  مساهمة المنظمات غير الحكومية
 أهـداف اتفاقيـة     الرامية إلى تحقيق   دور أساسي في الجهود      ، الذي تمثله المنظمات غير الحكومية     ،للمجتمع المدني 

اعد على زيادة الوعي العام وإدراك صانعي القرار بأهمية التنوع البيولوجي والتحديات            فهي تس  . التنوع البيولوجي 
ومن المهم لـذلك   . وهي تقوم بدور تيسيري وتشارك في تنفيذ مشاريع التنوع البيولوجي ميدانيا    . المتوقعة مستقبال 

 البيولـوجي علـى المـستويين    اإلنصات لصوتها وتسهيل مشاركتها في عمليات صنع القرار التي تؤثر في التنوع  
  .الدولي والمحلي

  دور مجتمع األعمال
فقـر يعـد ضـروريا      ر المناخ واالقتصاد والقضاء على ال     لقد اعترفنا بأن إعادة الربط بين التنوع البيولوجي وتغي        

تنـوع  وينبغي أن ينتهز مجتمع األعمال الفرص التـي يتيحهـا ال   . للتصدي على نحو مالئم لهذه التحديات العالمية     
مجـال  األعمال في مجتمع وسوف تقدم مبادرة . البيولوجي، وينبغي أن يدمج شواغل التنوع البيولوجي في عملياته        
 وينبغـي للجـزء      .تفاقيـة ال تحقيق أهداف ا   فيالتنوع البيولوجي محفال لمواصلة تعزيز مشاركة مجتمع األعمال         

تناول هذه المسألة بالبحث مرة أخرى بغية اسـتعراض      الرفيع المستوى من االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف أن ي        
  .التقدم المحرز
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  فهم األهمية االقتصادية للضياع العالمي للتنوع البيولوجي
نظامـه  التـي يقـدمها     رأينا أن من المهم تحليل المنفعة االقتصادية العالمية للتنوع البيولوجي والسلع والخـدمات              

وينبغي  . ع البيولوجي وعدم اتخاذ تدابير حمائية مقابل تكلفة الحفظ الفعال         تكاليف ضياع التنو  تحليل  اإليكولوجي، و 
  .تقديم نتائج دراسة عالمية إلى المؤتمر العاشر لألطراف وإلى الجمعية العامة لألمم المتحدة للنظر فيها

  دور العلم
ء آلية دوليـة لتقـديم المـشورة        وينبغي إنشا . هناك حاجة إلى تعزيز التفاعل بين العلم والسياسة في إطار االتفاقية          

 لتعزيز كمية ونوعية المعلومات العلمية المتاحـة للمؤسـسات والمنظمـات علـى مختلـف                (IMoSEB)العلمية  
  .المستويات

 ضروري التخاد تدابير عاجلة وقوية، وقد رحـب الجـزء الرفيـع المـستوى      2010نحن ندرك أن تحقيق هدف        -4
  .ات المختلفةجلسلنتها األطراف خالل البحرارة بااللتزامات المحددة التي أع

  جدول أعمال بون بشأن التنوع البيولوجي
شأن ب في مؤتمر القمة العالمي      2002 الذي حدده رؤساء الدول والحكومات في        2010بما أنه لم يتبق إال سنتين لبلوغ هدف         

إلى حـين   ع البيولوجي بخارطة طريق واضحة      التفاقية التنو التنمية المستدامة بجوهانسبرغ، فسوف تهتدي الرئاسة األلمانية        
وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تنفيذ المقررات الصادرة عن االجتمـاع التاسـع     . االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف   انعقاد  

وسنعزز التعاون وروح الفريق فيما بين األطـراف والهيئـات فـي           . لمؤتمر األطراف بشكل شامل وفي التوقيت المناسب      
. وسنحاول سد الفجوات داخل أسرة اتفاقية التنوع البيولوجي، ومع الجهات األخـرى الخارجيـة              .  التنوع البيولوجي  اتفاقية

 وجعلها اتفاقيـة عالميـة بحـق        ،الت خارج اتفاقية التنوع البيولوجي باالنضمام إليها      زوسنحاول أيضا اقناع البلدان التي ما       
  .على كوكب األرضلخدمة جميع أنواع الحياة في جميع البلدان 

ز بوجه خاص علـى     التفاقية التنوع البيولوجي، سيرك   للرئاسة األلمانية   " جدول أعمال بون بشأن التنوع البيولوجي     "وسيركز  
  :قضايا التاليةال

  الحصول وتقاسم المنافع  -1
ـ لستكون المهمة الرئيسية للرئاسة األلمانية التفاقية التنوع البيولوجي االنتهاء من وضـع نظـام ا      صول ح

وقـد  . مـؤتمر األطـراف   ه من جانب االجتماع العاشر ل     وتقاسم المنافع في توقيت مناسب تمهيدا العتماد      
صممت عملية المفاوضات بشكل جيد في مقررات االجتماع التاسع لمؤتمر األطـراف مـع عـدد مـن               

  .مستوى السياسي أو على مستوى الخبراء العلميينالاجتماعات األفرقة العاملة سواء على 
وسأدعو الوزراء من جميع مناطق العالم لتشكيل مجموعة رفيعة المستوى من أصدقاء الرئاسة إلعطـاء               

 مع التركيز بوجه خاص على الحصول وتقاسـم         ،اإلرشاد السياسي حول عملية اتفاقية التنوع البيولوجي      
  . عند نشوء الحاجة إلى ذلك،المنافع

   مبادرة شبكة الحياة  -2
وتـشمل  . ج العمل بشأن المناطق المحمية في االجتماع العاشر لمـؤتمر األطـراف           سيجري تقييم لبرنام  

القضايا الرئيسية إدارة المناطق المحمية الحالية وإنشاء مناطق إضافية لملء الفجوات في الشبكة العالميـة             
أداة وقد رحب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف بمبادرة شـبكة الحيـاة باعتبارهـا               . للمناطق المحمية 
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.  االنخراط فـي هـذه المبـادرة   عن رغبتها فيوأعلنت أطراف كثيرة  . للمساعدة في تنفيذ برنامج العمل    

 – المؤسسات األخرى  بالتعاون مع أمانة االتفاقية و     –وستسهل الرئاسة األلمانية التفاقية التنوع البيولوجي       
 شبكة الحياة أداة فعالـة لحمايـة        جعل مبادرة  نرغب في    ونحن  .ة الحياة مبادرة حيوية   جعل مبادرة شبك  

  .غاباتنا الثمينة
  تعبئة الموارد المالية  -3

وستولي الرئاسـة األلمانيـة     . ئم ألعمدة اتفاقية التنوع البيولوجي الثالثة كلها أمر حيوي        الإن التمويل الم  
مرفـق البيئـة   والتنـوع البيولـوجي   تفاقية ماما خاصا لتعزيز التعاون بين االتفاقية التنوع البيولوجي اهت   

وسنواصل بذل جهودنا إلنشاء آلية تمويـل جديـدة          . العالمية وغيرها من المؤسسات واآلليات التمويلية     
  .وإبتكارية على جميع المستويات

  اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  -4
. والتنـوع البيولـوجي  تحت قيادة بافان سوكديف، سنستمر في عملنا بشأن اقتصاديات النظم اإليكولوجية           

 عـدم وسنقدم تقريرا شامال قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، يسمح بمقارنة تكاليف العمل بتكلفـة               
  .العمل بشأن التنوع البيولوجي

  2010األعمال بعد   -5
وسنقوم مع مؤسسات أخرى بتحليـل مـدى   . 2010تدعو الضرورة إلى إجراء تقييم متعمق بشأن هدف         

ونود أن نفهم لماذا استطاعت أو لم تـستطع البلـدان أو المنـاطق مواجهـة                . 2010دف  وصولنا إلى ه  
وسوف نعمل لمتابعة الدعوة التي وجهها رئيس الجمعية العامة لألمم المتحـدة للتعـاون فـي           . التحديات

  .للجمعية العامة بشأن التنوع البيولوجي اصةخالتحضير لعقد دورة 
  بيولوجيالحوكمة العالمية للتنوع ال  -6

وفيمـا يتعلـق   . 1992حققت اتفاقية التنوع البيولوجي الكثير منذ القمة العالمية في ريو دي جانيرو فـي   
بالتحدي الهائل الماثل أمانا لوقف ضياع التنوع البيولوجي، علينا أن نقرر ما إذا كان الـنهج والحوكمـة                  

شـركاء  اتفاقية التنوع البيولـوجي ومـع       وسنبدأ مناقشة داخل     . والطريقة التي نعمل بها فعالة ومالئمة     
  . في األمم المتحدة ومع الذين قد يكون لديهم رأي مخالف بشأن اتفاقيتناآخرين

وسنؤيد عمليـة اآلليـة الدوليـة    . إن التنوع البيولوجي يحتاج إلى تفاعل يتسم بالكفاءة بين السياسة والعلم        
ية إلى تحقيق التآزر مع العمليات األخـرى ذات          وجميع الجهود الرام   (IMoSEB)لتقديم المشورة العلمية    

  .الصلة، مثل االتفاقات البيئية المتعددة األطراف
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  المرفق الرابع
  ، المؤهلة فيالحكومية وغير الحكوميةوالوكاالت ات هيئال

  الممثلة  مجاالت تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
  االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في 

  في اتفاقية التنوع البيولوجي
 

AAWB 
Access and Benefit Sharing Alliance 
Accreditation Services International 
African Agricultural Technology Foundation 
African Union 
African Wildlife Foundation 
Agence Nationale des Parcs Nationaux du 

Gabon 
Agency for Nature Conservation and Landscape 

Protection 
Aichi Bar Association 
Aichi Prefecture 
Airbus S.A.S. 
ALEPH Inc. 
ALMACIGA-Grupo de Trabajo Intercultural 
Amazon Cooperation Treaty Organization 
Amazonlink 
American Museum of Natural History 
Amerindian People's Association 
Andean Community Secretariat 
Andes Chinchasuyo 
Applied ECOnomix 
ARA - Working Group on Rainforests and 

Biodiversity 
Arab Center for the Studies of Arid Zones and 

Dry Lands 
Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft 

e.V. (Farmers' cooperative) 
AREN 
AS - PTA Brazil 
Asamblea Nacional Indigena Plural por la 

Autonomia-Umbral Axochiatl 
ASEAN Centre for Biodiversity 
ASEED Europe 
ASEED Japan (Youth NGO) 
Asia Indigenous Peoples Pact 
Asian-African Legal Consultative Committee 

(AALCC) 
Asociación ANAI 
Asociacion ANDES 
Asociacion de Comunidades Forestales de Petén 

- Guatemala 

Asociacion de Desarrollo Integral del Territorio 
Indigena Bribri de Talamanca 

Asociacion de la Juventud Indigena Argentina 
Asociacion Indigena de Limoncocha 
Asociación Ixacavaa De Desarrollo e 

Información Indígena 
Asociacion Nativa 
Asociacion Pop Jay 
Association Concerning Environment - CHUBU 
Association of Indigenous Village Leaders in 

Suriname 
Association pour l'Epanouissement des Femmes 

Nomades 
Autonomous Bougainville Association of Non-

Governmental Organisations 
Bayer Cropscience 
Biodiversity Network Japan 
BioFrankfurt 
Biofuelwatch 
Biolog 
BioNet-International 
Bioplex 
Bioresources Development and Conservation 

Programme 
Biotechnology Industry Organization 
Bioversity International 
BirdLife International / Royal Society for the 

Protection of Birds 
Blue Ventures 
Bodensee Stiftung (Foundation) 
Borneo Orangutan Survival Association 

Schweiz 
Botanic Gardens Conservation International 
Botanical Garden - Botanical Museum Berlin-

Dahlem 
Botanical Garden - Bremen - RhododendronPark 
Botanische Gärten der Rheinischen Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn 
Brazilian Biodiversity Fund 
Brazilian Forum of NGOs and Social 

Movements for the Environment and 
Development 
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Broad Street Review 
Buko Agrar Koordination 
Business Council for Sustainable Development - 

Brazil 
CAB International 
CABI Bioscience 
Cambridge Centre for Landscape and People 
Campus Technologies Freiburg 
Canadian Biotechnology Action Network 
CarbonFix e.V. 
CARE International 
Caribbean Natural Resources Institute 
CBD Alliance and Kalpavriksh 
CBDC Global Network 
CEE Web for Biodiversity 
Center for Environment and Development 
Center for International Forestry Research 
Center for Orang Asli Concerns 
Center of Agricultural Landscape Research 
Centre for Community Economics and 

Development Consultants Society 
Centre for Economic and Social Aspects of 

Genomics 
Centre Zapovedniks 
Centro de educacion y tecnologia para el 

desarrollo del sur 
Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara 
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo 

Mexicano 
Centro de Politicas publicas para el Socialismo 
Centro Ecologico 
Charoen Pokphand Group 
Chemonics International Inc. 
Chibememe Earth Healing Association 
Children International Summer Villages 
CHIN Human Rights Organization 
Church Development Service (Evangelischer 

Entwicklungsdienst) 
CIRAD - Montpellier 
Climate Alliance 
Club des entrepreneurs du pays de Grasse 
COHAB Initiative Secretariat 
Columbia University 
Comision Permanente del Pacifico Sur 
Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora 

y Fauna del Golfo de Fonseca 
Commission of Forestry in Central Africa 
Communauté International des Obtenteurs de 

Plantes Ornementales et fruitières de 
Reproduction Asexuée 

Community Biodiversity Development and 
Conservation Nan Project, Hug Muang Nan 
Foundation 

Community Biodiversity Development and 
Conservation Network 

Community Technology Development Trust 
Compas 
Comunidad Indigena Tinkunaku 
Comunidad Mapuce Lonko Puran 
Confederation of European Forest Owners 
Confederation of European Paper Industries 
Congress Corporation 
Consejo Aguaruna y Huambisa 
Consejo Autonomo Aymara 
Consejo de Todas las Tierras- Mapuche 
Conservation International 
Consortium for the Barcode of Life 
Consortium of European Taxonomic Facilities 
Consultancy and Research for Environmental 

Management 
Consultative Group on International Agricultural 

Research 
Cooperativa Ecologica das Mulheres 

Extrativstas do Marajo 
Coordenação das Organizações da Amazônia 

Brasileira 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazonica 
Coordinadora de Organizaciones Mapuche de 

Neuquen 
Cordillera Peoples Alliance 
Council of Europe 
CREM 
CropLife International 
DAAD 
Defenders of Wildlife 
Dena Kayeh Institute 
Dentsu Inc. 
Deutches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) 

- German Development Institute 
Deutsche Forschungsgemeinschaft "DFG"  

German Research Foundation 
Deutsche Umwelthilfe 
Deutscher Naturschutzring - German League for 

Nature and Environment 
Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt 

e.V. 
DIVERSITAS 
Dutch Business Organization 
Ecoagriculture Partners 
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Ecologic - Institute for International and 

European Environmental Policy 
Ecological Movement "BIOM" 
Ecological Tourism in Europe 
ECONEXUS 
ECOROPA 
EcoSecurities 
EcoStrat GmbH 
Ecosystem Conservation Society 
EcoValue 
ECT Oekotoxikologie GmbH 
El-Molo Eco-Tourism, Rights And Development 

Forum 
ENDA Tiers Monde 
Enlace, Comunicacion y Capacitacion A.C. 
Environmental Defense 
Environmental Learning Institute 
Equator Initiative 
Escola de Autos Estudos  Muiraquita 
ETC Group 
Ethiopian Coffee Forest Forum 
Euronatur 
European Bureau for Conservation Development 
European Business Council for Sustainable 

Energy 
European Centre for Nature Conservation 

(ECNC) 
European Federation of Pharmaceutical 

Industries and Associations 
European Forest Institute 
European Parliament 
European Seed Association 
European Space Agency 
Evangelischer Entwicklungsdienst e.V 
Faber Castell, Costa Rica, Manager of Wood 

Division, Brazil 
Fauna & Flora International 
Federacion de comunidades Nativas Fronterizas 

del Putumayo 
Federation of German Scientists 
Federation of German Scientists 
Fisher Research Pty Ltd 
FNR 
Fondation Internationale du Banc d'Arguin 
Fondo Ambiental - Ecuador 
Forest Peoples Programme 
Forest Stewardship Council 
Forest Trends 
Forest Watch Indonesia 
Forum Environment & Development 
Forum Umwelt und Entwicklung 

Foundation for Aboriginal and Islander Research 
Action 

Franciscans International 
Frankfurt Zoological Society (FZS) 
Fridtjof Nansen Institute 
Friends of the Earth  
Friends of the Siberian Forests 
Fundação Heinrich Böll 
Fundación Biodiversidad 
Fundacion IPADE 
Fundacion Pachamama 
Fundación para la Promoción del Conocimiento 

Indígena 
Fundacion Sociedades Sustentables 
Gender Sensitive Initiatives 
Gene Campaign 
Gene Ethics Network 
Gen-ethisches Netzwerk e V. 
Genetic ID NA, Inc 
German Commission for UNESCO 
German Forestry Council - Deutscher 

Forstwirtschaftsrat e.V. 
German Forum on Environment and 

Development 
German Foundation for the Environment 
German Plant Breeders Association - 

Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter 
German Trade Union for Construction, 

Agriculture, Forestry and the Environment - 
IG Bauen-Agrar-Umwelt 

Germanwatch 
Gesellschaft für Biologische Systematik - 

Society for Systematic Biology 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit-

GTZ (Germany) 
GIST-Green Indian States Trust 
Global Biodiversity Information Facility 
Global Canopy Programme 
Global Coral Reef Monitoring Network 
Global Environment Centre 
Global Forest Coalition 
Global Future fuer Nachhaltige Entwicklung 
Global Industry Coalition 
Global Invasive Species Programme 
Global Islands Network 
Global Nature Fund 
Global Tiger Forum 
Goethe Institut - Bonn 
Greenpeace 
Grupo de Ecologia y Conservacion de Islas 
Grupo de estudios Ambientales 
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Grupo de Reflexion Rural 
Grupo Semillas 
Hanseatische Naturentwicklung GmbH 
Harvard Medical School 
HATOF Foundation 
HECT Consultancy 
Heinz Sielmann Stiftung (Foundation) 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
Helsinki Commission 
Humane Society International 
Humanist Institute for Development 

Cooperation 
Humboldt University - Berlin 
IDEE-Europe e.v. 
Imperial College London 
Indian Confederation of Indigenous and Tribal 

Peoples North-East Zone 
Indigenous Heartland Organization (IHO) 
Indigenous Information Network 
Indigenous Network on Economies and Trade 
Indigenous Peoples Development Services 
Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating 

Committee 
Indigenous Peoples’ Network for Change for the 

International Alliance of the Indigenous and 
Tribal Peoples of the Tropical Forests 

Indigenous World Association of Hawaii 
Institut de recherche pour le développement 
Institut du développement durable et des 

relations internationales 
Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie 

e.V. 
Institut für Umwelt-und Technikrecht der 

Universität Trier 
Institut National de la Recherche Agronomique 
Institute for Applied Ecology 
Institute for Biodiversity 
Institute for Integrated Rural Development 
Institute for Science and Ethics - Institut für 

Wissenschaft und Ethik 
Instituto Alexander Von Humboldt 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana 
Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade 

Intelectual (INBRAPI) 
Instituto para el rescate ancestral indigena 

salvadoreno 
Instituto Regional de Biodiversidad 
Inter Mountain Peoples Education and Culture 

in Thailand Association 
Inter-American Biodiversity Information 

Network 

International Alliance of Indigenous and Tribal 
Peoples of the Tropical Forests 

International Centre for Trade and Sustainable 
Development 

International Centre of Insect Physiology and 
Ecology (ICIPE) 

International Chamber of Commerce 
International Collective in Support of Fish 

Workers 
International Coral Reef Initiative 
International Council for Game and Wildlife 

Conservation 
International Council of Environmental Law 
International Council on Mining and Metals 
International Crops Research Institute for the 

Semi-arid Tropics 
International Environmental Law Research 

Centre 
International Federation of Agricultural 

Producers 
International Federation of Organic Agriculture 

Movements 
International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers and Associations 
International Food Policy Research Institute 
International Forestry Students Association 
International Fund for Animal Welfare 
International Indian Treaty Council 
International Indigenous Forum on Biodiversity 
International Institute for Environment and 

Development 
International Institute for Geo-Information 

Science and Earth Observation 
International Mechanism of Scientific Expertise 

on Biodiversity 
International Mire Conservation Group (IMCG) 
International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association 
International Seed Federation/International 

Association of Plant Breeders 
International Social and Environmental 

Accreditation Labelling Alliance (ISEAL) 
International Support Centre for Sustainable 

Tourism 
International Tropical Timber Organization 

(ITTO) 
International Union for the Conservation of 

Nature (IUCN) 
International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants (UPOV) 
International Union of Forest Research 

Organizations (IUFRO) 
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International Wilderness Leadership Foundation 
International Work Group for Indigenous Affairs 
Internationale Bewegung Christlicher Frauen - 

GRAL 
Inuit Circumpolar Conference 
Inwent 
Irish Centre for Human Rights 
IUCN - The International Union for the 

Conservation of Nature 
Japan Convention Services, Inc. 
Japan Forum for Biodiversity 
Japan Wetland Action Network 
Japan Wildlife Research Center 
Japan Youth Ecology League 
JTB CHUBU Corp. 
Kalpavriksh 
Kenan Institute Asia 
KfW Development Bank 
Kijabe Environment Volunteers (EcoAgriculture 

Partners) 
Kobe University 
Konphalindo - Indonesia 
Krombacher Brauerei (Brasserie - Brewery) 
Kus Kura Sociedad Civil sin Fines de Lucro 
Kyaramacan Peoples Association 
Lawyers' Association for Human Rights of 

Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP) 
League for Pastoral Peoples and Endogenous 

Livestock Development 
Leibniz Association 
Leiden University 
Letloa Trust 
LIFE e.V. 
LIFT Standards e.K. 
Malaysian Biotechnology Corporation 
Manxinerine Yoptowaka-MY 
Max Planck Institute for Comparative Public 

Law and International Law 
Max Planck Institute for Research on Collective 

Goods 
Max-Planck-Institut für Biogeochemie 
McGill University (Canada) 
Mekong Delta Development Research Institute 
Mie University - Japan 
Ministerial Conference on the Protection of 

Forests in Europe 
Miramonte Mining AG 
MISEREOR 
Missouri Botanical Garden 
Mori Building Co. Ltd 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

Mozambique National NGO, Environmental 
Justice 

Museum für Naturkunde der Humboldt-
Universität zu Berlin - Museum of Natural 
History 

Museum of Natural History Karlsruhe 
(Staatliches Museum für Naturkunde 
Karlsruhe)/SPVS 

NABU - German Nature and Biodiversity 
Conservation Union 

National Aboriginal Health Organization 
National Museums of Kenya 
Natura 
Natural Justice (Lawyers for Communities and 

the Environment) 
Natural Resources Defence Council 
NaturAllianz 
Nature Conservation and Nuclear Safety 
Nature Conservation Society of Japan 
NaturFreunde Deutschlands 
Naturschutzjugend - NAJU 
Natur-und-Umweltschutz Adkademie des 

Landes Nordrhein-Westfalien 
Nees Institute for Biodiversity of Plants 
Neighbour Organization Nepal 
Nepal Indigenous Nationalities Preservation 

Association 
Nepal Permaculture Group 
Netherlands Center for Indigenous Peoples 
New Partnership for Africa's Development 
Niedersächsischer Landesbetrieb für 

Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
Nimura Genetic Solutions Co., Ltd. 
Nippon Expressway Research Institute 

Company Limited 
Nippon Keidanren Committee on Nature 

Conservation 
Niue Meteorological Service 
Nordic Council of Ministers 
Norwegian Institute of Gene Ecology 
NULL 
Ökologischer Tourismus in Europa E.V. 

(Ö.T.E.) 
Ole Siosiomaga society (OLSSI) 
Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
Organisation Internationale de la Francophonie 
Organización Nacional Indigena de Colombia 
Organizacion Shuar 
Ornamental Aquatic Trade Association 
Oro Verde 
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OSPAR Commission 
Otter-Zentrum 
Pacific Consultants Co. Ltd. 
Pacific Indigenous Peoples Environment 

Coalition 
PAN Planungsbüro für angewandten 

Naturschutz GmbH 
PanEco Foundation for Sustainable 

Development and Intercultural Exchange 
Panos Features 
Partners of Community Organizations 
Pelum Association 
Peoples Rights Organization of Katova 
Pesticide Action Network Latin America 
Pet Industry Joint Advisory Council 
Philipps - Universitat Marburg 
Phyto Trade Africa 
Pi Environmental Consulting 
Planet Diversity 
Plant Research International 
Planta Europa 
Plantlife International 
Plataforma Transgènics Fora 
Practical Action 
PricewaterhouseCoopers Germany 
Pro Wildlife 
Programme Régional de Conservation de la 

Zone Côtière et Marine en Afrique de l'Ouest 
(PRCM) 

Progressio - Changing Minds - Changing Lives 
Public Research and Regulation Initiative 
Quaker International Affairs Programme 
Quang Binh People's Committee 
Radboud University Nijmegen (Netherlands) 
RAEIN-Africa 
Ramsar Convention on Wetlands 
Rare Conservation 
Red de Mujeres Indigenas sobre biodiversidad 
Red Indigena de Turismo de Mexico (RITA) 
Red Mapuche sobre Biodiversidad 
Red por une América Latina Libre de 

Transgénicos 
Rede de ONGs da Mata Atlantica 
Regional Network for Synergy between CBD 

and CCD in West and Central Africa 
Research and Information System for 

Developing Countries (RIS) 
Rettet den Regenwald (Save the Rainforest) 
Ritsumeikan University - Japan 
Royal Botanic Gardens, Kew  
Russian Association of Indigenous Peoples of 

the North (RAIPON) 

Saami Council 
Safari Club International Foundation 
SARAYA 
Schloss Rittershain 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - 

Bundesverband e.V - German Association for 
the Protection of Forests and Woodlands 

Secretariat of the Pacific Community 
Secretariat of the Pacific Regional Environment 

Programme 
Sistema de Investigacion sobre la Problematica 

Agraria en el Ecuador (SIPAE) 
Smithsonian Institution 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
Society for Ecological Restoration International 
Society for the Conservation of Marine 

Mammals (Gesellschaft zum Schutz der 
Meeressäugetiere) 

Society for Threatened Peoples 
SOTZIL 
Souhegan High School 
Southeast Asia Regional Initiatives for 

Community Empowerment (SEARICE) 
Southern African Development Community 

(SADC) 
Species 2000 
Staatliches Museum fuer Naturkunde Stuttgart 
Stakeholder Forum for a Sustainable Future 
State Museum of Natural History - Görlitz - 

Germany 
Stattreisen Hannover e.V. 
Stichting Peakoil Netherland 
Stiftung Alfred-Wegener-Institut fuer Polar- und 

Meeresforschung 
Stiftung Naturlandschaften Brandenburg 

(Foundation) 
Sustainability Council of New Zealand 
Sustentare 
SWAN International 
Swedish Biodiversity Centre 
Swiss Academy of Sciences 
Tebtebba Foundation 
TERI University 
Terra de Direitos 
The Koani Foundation 
The Nature Conservancy 
The Nature Conservation Society of Japan 
The Royal Society 
The Union for Ethical Biotrade 
Third World Network 
Tourism Investigation and Monitoring Team 
TRAFFIC International 
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Transnational Institute 
Tribal Link Foundation Inc. 
Trinamul Unnayans Sangstha 
Tropical Conservancy 
Union Européenne des Producteurs de granulats 
Union of Organizations of the Sierra Juarez of 

Oaxaca (UNOSJO) 
UNIPROBA 
United Nations Foundation 
United Organization of Batwa Development in 

Uganda 
Unnayan Onneshan 
USC - Canada 
Vattenfall Research and Development AB 
VDI Technologiezentrum 
Verlagsgruppe Random House GmbH 
Via Campesina 
Viveka International 
WELEDA AG - WELEDA NATURALS GmbH 
 

Wetlands International 
Wildlife Conservation Society 
Women Environmental Network Organization 
Women in Europe for a Common Future 

(WECF) 
World Alliance of Mobile Indigenous Peoples 
World Association of Zoos and Aquariums 
World Business Council for Sustainable 

Development 
World Forum of Fisher Peoples (WFFP) 
World Ocean Council 
World Resources Institute 
World Wide Fund for Nature (WWF) 
Wuppertal Institut for Climate, Environment and 

Energy (für Klima, Umwelt, Energie) 
Yamatji Marlpa Barna Baba Maaja Aboriginal 

Corporation 
Yonge Nawe 
ZERI Foundation 
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