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  المقررات حسب بنود جدول األعمالعناصر لمشاريع 
  الشؤون التنظيمية  - أوال

، )الشؤون التنظيمية(ال يتوقع إصدار مشاريع مقررات في إطار القسم األول من جدول األعمال المؤقت 
. والتقارير، وخالفهأعضاء المكتب، الذي يحتوي على بنود إجرائية مثل افتتاح االجتماع، وتنظيم العمل، وانتخاب 

س اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف في إطار البنود في هذا القسم في الشروحات المنقحة على جدول وينعك
  .(UNEP/CBD/COP/11/1/Add.1/Rev.1)األعمال المؤقت 

  الحصول وتقاسم المنافع  -ثانيا 
حالة بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية   - 2البند 

للمنافع الناشئة عن استخدامها  والتقاسم العادل والمنصف
  والتطورات ذات الصلة

  الدولية بشأن بروتوكول ناغويا الصادرة عن اللجنة الحكومية 2/3التالي مأخوذ من التوصية  النص

  )10المادة ( الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وطرائق تشغيلها
  إن مؤتمر األطراف،

  من بروتوكول ناغويا؛ 10التنفيذي أن يجري مشاورة واسعة بشأن المادة  إلى األمين يطلب  )أ(
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية المعنية، والمجتمعات األصلية  يدعو  )ب(

والمحلية، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، إلى المساهمة في المشاورات عن طريق تقديم آرائهم الموجهة فيما 
بشأن المسألة مع األخذ في الحسبان القائمة اإلرشادية لألسئلة في الجزء ألف من المرفق أدناه،  10لمادة يتعلق با

 فضال عن أي آراء حول المسألة؛

  إلى األمين التنفيذي أن يعد ويوزع تجميعا لآلراء المقدمة في المشاورة الواسعة؛ يطلب  )ج(
هنا بتوافر الموارد، اجتماعا لفريق خبراء متوازنا إلى األمين التنفيذي أن ينظم، ر كذلك يطلب  )د(

تحديد المجاالت المحتملة ) 2(استعراض التجميع، مع األخذ في الحسبان اآلراء المقدمة؛ ) 1: (إقليميا من أجل
وسيقدم فريق الخبراء . تحديد المجاالت التي يمكن مواصلة النظر فيها) 3(؛ 10للتفاهم المشترك فيما يتعلق بالمادة 

نتائج عمله لنظر اجتماع مقبل للجنة الحكومية الدولية أو لنظر االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
  لألطراف في البروتوكول، يعقد بعد اجتماع فريق الخبراء؛

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم الدعم المالي لعقد اجتماع  يدعو  )ه(
  .الخبراء

  فقمر
  الجزء ألف

  قائمة إرشادية لألسئلة
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عند تقديم آرائهم بشأن الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، وطرائق تشغيلها، قد يأخذ 

  :المستجيبون في الحسبان ما يلي
تقع من بروتوكول ناغويا والتي  10التي تغطيها المادة " حاالت عبور الحدود"ما الذي يمكن أن يشكل   - 1

  ضمن مجال تطبيق البروتوكول؟
  ما هي الحاالت التي ال يكون من الممكن فيها منح أو الحصول على الموافقة المسبقة عن علم؟  - 2
كيف يمكن استخدام آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع لدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه   - 3

  المستدام على الصعيد العالمي؟
ن أن يتواجد تشغيل آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع مع وجود المبادئ الكامنة كيف يمك  - 4

  واألهداف والمجال الذي يستند إليه بروتوكول ناغويا؟
  ما هي مزايا ومساوئ آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع؟  - 5
آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم كيف يمكن أن تؤثر مواد أخرى من بروتوكول ناغويا في سياق   - 6

  المنافع؟
هل هناك أي صكوك أو عمليات دولية قائمة يمكن أن تقدم دروسا مستفادة للنظر فيها في سياق آلية   - 7

  عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغويا؟
  المنافع التي ينبغي النظر فيها؟ما هي الجوانب األخرى آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم   - 8
  .اآلراء حول المسائل األخرى التي ينبغي النظر فيها  - 9

  الجزء باء
أسئلة إضافية أثارتها األطراف في االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا 

  استخدامهابشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
  ؟"حالة عبور للحدود"هل يشكل مجرد وجود نفس األنواع في أكثر من بلد واحد  - 1
 إلى الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها؟" حاالت عبور الحدود"هل تشير  - 2

ة بها من كيف يمكن تقاسم المنافع المشتقة من استخدام موارد جينية متقاسمة أو معارف تقليدية مرتبط - 3
 خالل آلية عالمية؟

 في هذه الحاالت، ما هو دور التشريع الوطني أو البدائل الثنائية؟ - 4

ما هي الحاالت التي يمكن الحصول فيها على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها بدون  - 5
 الموافقة المسبقة عن علم ومع عدم خرق االلتزامات في بروتوكول ناغويا؟

غطي الحاالت التي تم تحديدها في السؤال السابق نقل الموارد الجينية أو المعارف التقليدية هل ست - 6
 المرتبطة بها إلى أطراف ثالثة؟
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كيف يمكن التأكد من أن آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ستستخدم فقط عندما ال توجد إمكانية  - 7

 واقعية للحصول على الموافقة المسبقة عن علم؟

قبل االتفاقية؛ ) 1(كيف يمكن آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع أن تعالج المجموعات التي تمت  - 8
 بعد بروتوكول ناغويا؟) 3(بعد االتفاقية ولكن قبل بروتوكول ناغويا؛ ) 2(

عات التي كيف يمكن آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع أن تعالج االستخدامات الجديدة للمجمو - 9
 تمت قبل االتفاقية واالستخدامات المستمرة للمجموعات التي تمت قبل االتفاقية؟

 بدون إحداث ضرر لمبدأ الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية؟ 11و 10كيف تطبق المادتان  - 10

ثنائي كيف نضمن أن آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ال تشكل ردعا لتنفيذ النظام ال - 11
 للبروتوكول؟

كمقدم للموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها، ما هي المشاكل التي يمكن آللية عالمية متعددة  - 12
 حلها؟) ب(أن تؤدي إلى إنشائها و) أ: (األطراف لتقاسم المنافع

يمكن آللية عالمية كمستخدم للموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها، ما هي المشاكل التي  - 13
 حلها؟) ب(أن تؤدي إلى إنشائها و) أ: (متعددة األطراف لتقاسم المنافع

 إذا لم تكن هناك آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، ما هي المشاكل التي ستظل قائمة؟ - 14

يا على من بروتوكول ناغو 10في حالة وجود صكوك أو عمليات أخرى، هل ينبغي إعطاء أولوية للمادة  - 15
 هذه الصكوك أو العمليات؟

هل هناك أي صكوك أو عمليات دولية يمكن أن تغطي جوانب قد تكون ذات صلة بآلية عالمية متعددة  - 16
 األطراف لتقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغويا؟

 ذات طبيعة إلزامية أو طوعية؟ 10هل المادة  - 17

ها في آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم ما هي الحوافز لمساهمة القطاع الخاص التي يمكن توقع - 18
 المنافع؟

كيف يمكن أن تعزز أنشطة بناء القدرات من قدرة األطراف على معالجة حاالت عبور الحدود أو  - 19
 الحاالت التي لم تُمنح فيها الموافقة المسبقة عن علم؟

المجموعات التي تمت قبل ما هو الوضع فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا عندما يكون في البلد قانون يغطي  - 20
 "االتفاقية؟

  

 الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية بشأن بروتوكول ناغويا 2/4التالي مأخوذ من التوصية  النص

  طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المعلومات
  إن مؤتمر األطراف،
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إنشاء لجنة  ويقررسم المنافع بالمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقا يرحب  - 1
استشارية غير رسمية من أجل مساعدة األمين التنفيذي في تنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول 

المشاكل التقنية الناجمة عن اإلعداد الجاري للمرحلة التجريبية حل مشورة تقنية بشأن تقاسم المنافع وإلسداء و
حصول وتقاسم المنافع إلى حين انعقاد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لغرفة تبادل معلومات ال

 15ويجب أن تكون اللجنة االستشارية غير الرسمية متوازنة إقليميا وأن تتكون من . األطراف في البروتوكول
  خبيرا يتم اختيارهم على أساس ترشيحات تقدمها األطراف؛

ة والجدول الزمني لألنشطة التي سيتم تنفيذها إلى حين انعقاد االجتماع خطة العمل اإلرشادي يؤيد  - 2
  األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛

أن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعا واحدا، رهنا بتوافر الموارد المالية،  يقرر  - 3
اجة، وأن تبلغ عن نتائج عملها إلى عملها إلى اجتماع مقبل للجنة ومناقشات غير رسمية على اإلنترنت، حسب الح

  الحكومية الدولية أو االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في البروتوكول؛
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم الدعم المالي لعقد اجتماع  يدعو  - 4

  الرسمية؛ للجنة االستشارية غير
بمجرد إحراز مزيد من  1إلى األمين التنفيذي أن يواصل صياغة مشروع طرائق التشغيل يطلب  - 5

التقدم بشأن تنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، مع األخذ في االعتبار اآلراء 
ة، وأن يقدم ذلك إلى نظر األطراف في اجتماع مقبل المعبر عنها خالل االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولي

  .ل كاجتماع األطراف في البروتوكولللجنة الحكومية الدولية أو االجتماع األول لمؤتمر األطراف العام
  

 بروتوكول ناغويالالصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية  2/5التالي مأخوذ من التوصية  النص
 

درات، وتنمية القدرات وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسساتية في تدابير للمساعدة في بناء الق
  البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي

  إن مؤتمر األطراف،
إلى األمين التنفيذي أن يستمر، بالتعاون مع المنظمات المعنية، حسب مقتضى الحال،  يطلب - 1

ة بناء القدرات وتنميتها لدعم التصديق على البروتوكول ودخوله ورهنا بتوافر الموارد المالية، في دعم أنشط
 المبكر حيز النفاذ، وتنفيذه؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، ومرفق البيئة العالمية، والمصارف  يدعو - 2
القدرات وتنميتها من أجل اإلنمائية اإلقليمية والمؤسسات المالية األخرى، إلى تقديم موارد مالية لدعم مبادرات بناء 

 دعم التصديق على البروتوكول ودخوله المبكر حيز النفاذ، وتنفيذه؛

                                                        
  .UNEP/CBD/ICNP/2/9 على النحو الوارد في المرفق بالوثيقة   1
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األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية إلى إجراء مبادرات بناء القدرات أيضا  يدعو - 3

، وتنفيذه، مع مراعاة وتنميتها وتقديم الدعم لها وذلك لدعم التصديق على البروتوكول، ودخوله المبكر حيز النفاذ
 2/5بالتوصية  االحتياجات واألولويات المحلية لألطراف والمجتمعات األصلية والمحلية الواردة في المرفق األول

 الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا؛

إعداد  إلى األمين التنفيذي أن ينظم، رهناً بتوافر الموارد، اجتماعاً للخبراء من أجل يطلب - 4
مشروع اإلطار اإلستراتيجي، مع األخذ في الحسبان تجميع اآلراء والمعلومات عن االحتياجات واألولويات المحلية 
والعناصر المقترحة لإلطار اإلستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها في إطار بروتوكول ناغويا 

(UNEP/CBD/ICNP/2/10)تفادة من المبادرات القائمة لبناء ، والثروة من الخبرات المكتسبة والدروس المس
القدرات وتنميتها ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع، والتعاون الثنائي ذي الصلة بالحصول وتقاسم المنافع، 

، وفقا على النحو المرفقفي االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية فضال عن موجز اآلراء المعرب عنها 
  :للصالحيات التالية

سيتم اختيار ثالثة خبراء كحد أقصى من كل منطقة وخمسة مراقبين؛ مع مراعاة : تكوينال  )أ(
 خبراتهم، والحاجة إلى ضمان التوزيع الجغرافي المنصف، ومع إيالء االعتبار الواجب للتوازن بين الجنسين؛

  سيعقد اجتماع الخبراء على مدى ثالثة أيام؛: المدة  )ب(
ار اإلستراتيجي الذي يعده اجتماع الخبراء لنظر اجتماع مقبل للجنة سيقدم مشروع اإلط: اإلبالغ  )ج(

  الحكومية الدولية أو أول اجتماع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا؛
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم دعم مالي من أجل تنظيم  يدعو  - 5

  اجتماع الخبراء؛
  مرفق

موجز لآلراء بشأن العناصر المقترحة في اإلطار اإلستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها في 
  إطار بروتوكول ناغويا

فيما يلي موجز لآلراء التي أعرب عنها في االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية بشأن العناصر   - 1
  .بروتوكول ناغوياالمقترحة لإلطار اإلستراتيجي لبناء القدرات وتنميها في إطار 

  األهداف  -ألف 
  .من البروتوكول كأساس لهدف اإلطار اإلستراتيجي 22من المادة  1اقترح أن تعمل الفقرة   - 2
فيما يتعلق بدور وطبيعة اإلطار اإلستراتيجي، رأى عدد من الوفود أنه ينبغي تصميمه كخطة عمل أو   - 3

ورأى بعض الوفود أن اإلطار اإلستراتيجي . درات وتنميتهابرنامج يزود البلدان النامية بخدمات بشأن بناء الق
ينبغي تصميمه كوثيقة مرجعية إلرشاد سياسات وإجراءات األطراف في مجال بناء القدرات وتنميتها دعما للتنفيذ 

  .الفعال للبروتوكول وكذلك كخطة عمل
خطة عمل بل ينبغي أن ورأى طرف أن اإلطار اإلستراتيجي ينبغي أن يعمل كوثيقة مرجعية وليس ك  - 4

  .يضع أولويات يحددها المتلقون لتيسير تنفيذ بروتوكول ناغويا
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الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والجارية   -باء 
  لبناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع

  :اقترح ما يلي بالعالقة إلى هذا العنصر  - 5
لدروس المستفادة المبينة في القسم الثالث باء من مذكرة األمين التنفيذي بشأن تجميع دمج بعض ا  )أ(

لآلراء والمعلومات عن االحتياجات واألولويات المحلية وعن العناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات 
حكومية الدولية المفتوحة العضوية وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، التي أعدت لالجتماع الثاني للجنة ال

كمبادئ توجيهية لإلطار اإلستراتيجي، بما فيها المبادئ  (UNEP/CBD/ICNP/2/10)المخصصة لبروتوكول ناغويا 
  ذات العالقة بضمان االستدامة؛

نشر الدروس المستفادة بشأن بناء القدرات وتنميتها في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم   )ب(
  .المنافع

  المبادئ التوجيهية والنُهج لبناء القدرات وتنميتها  –جيم 
  :اقترحت المبادئ التوجيهية والنُهج التالية  - 6

ينبغي أن يشجع اإلطار اإلستراتيجي على تنمية قدرات مستدامة لألطراف لاللتزام لمتطلبات   )أ(
  بروتوكول ناغويا؛

ات في المبادرات السابقة والحالية لتنمية ينبغي أن يمكّن اإلطار اإلستراتيجي من تحديد الثغر  )ب(
  .القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع وفي المجاالت التي تحتاج إلى مساعدة إضافية لبناء القدرات

  المجاالت الرئيسية لبناء القدرات وتنميتها والتدابير لبناء أو تنمية القدرات بموجب المجاالت الرئيسية  -دال 
  .ة بناء القدرات وتنميتها للتشجيع على التصديق على البروتوكولتم تحديد أولوي  - 7

  آليات لتنفيذ تدابير بناء القدرات وتنميتها  -هاء 
  آلية التنسيق  -واو 

  :اقترح ما يلي بالعالقة إلى هذا العنصر  - 8
ربط آلية التنسيق بغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع كوسيلة للتشجيع على التنسيق   ) أ(

  بادل الخبرات بين األطراف؛وت
التنسيق بين الجهات المانحة والمستخدمين على أساس التقارير الواقعية لألنشطة والنتائج في   )ب(

  .البلدان المتلقية كوسيلة لتحديد االستدامة، واإلجراءات ذات األولوية والثغرات
  التعاون بين األطراف ومع العمليات والبرامج ذات الصلة  - زاي 

  :رح ما يلي بالعالقة إلى هذا العنصراقت  - 9
  النهوض بالتعاون على المستويات الثنائية واإلقليمية والدولية؛  )أ(



UNEP/CBD/COP/11/1/Add.2 
Page 10 

 
إقامة التعاون بين األطراف وفيما بينها، والعمليات والبرامج ذات الصلة في حدود صالحيتها،   )ب(

  .على أساس طوعي
  الرصد واالستعراض  -حاء 

اف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول برصد واستعراض اإلطار اقترح أن يقوم مؤتمر األطر  - 10
  .اإلستراتيجي

  التسلسل الممكن لإلجراءات من أجل تنفيذ اإلطار اإلستراتيجي  -طاء 
اقترح أنه نظرا ألن إعداد بناء القدرات يتم على أساس قطري، فإن تسلسل إجراءات تنفيذ اإلطار   - 11

  .ة اإلعداد لعمليات الحصول وتقاسم المنافع في كل بلداإلستراتيجي سيعتمد على مرحل
  المتطلبات المالية والمتطلبات من الموارد األخرى  -ياء 

اقترح أن يتم تمويل بناء القدرات وتنميتها من خالل الجهات المتعددة األطراف والثنائية القائمة، بما في   - 12
  .ذلك مرفق البيئة العالمية

  األخرىالعناصر المحتملة   - كاف 
  .تم تحديد استدامة أنشطة بناء القدرات وتنميتها كعنصر إضافي محتمل في اإلطار اإلستراتيجي  - 13

 بروتوكول ناغويالالصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية  2/6التالي مأخوذ من التوصية  النص

والمسائل المتعلقة بالحصول  ،بهازيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة لتدابير 
  وتقاسم المنافع

  إن مؤتمر األطراف،
أهمية زيادة التوعية في دعم التصديق على بروتوكول ناغويا، ودخوله المبكر حيز النفاذ  إذ يدرك

  وتنفيذه،
األمين التنفيذي أن يضطلع، بالتعاون مع المنظمات المعنية، حسب مقتضى الحال،  إلى يطلب - 1

الموارد المالية، وباالستفادة من األنشطة والموارد التي أعدت في إطار برامج العمل األخرى في  ورهنا بتوافر
االتفاقية، السيما برنامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة، أن يضطلع بأنشطة زيادة التوعية لدعم التصديق على 

  البروتوكول، ودخوله المبكر حيز النفاذ وتنفيذه؛
والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية والفاعلين اآلخرين ذوي الصلة إلى األطراف، يدعو  - 2

االضطالع بأنشطة لزيادة التوعية لدعم التصديق على البروتوكول، ودخوله المبكر حيز النفاذ وتنفيذه، مع األخذ 
اللجنة  الصادرة عن ICNP 2/6في الحسبان مشروع إستراتيجية زيادة التوعية المنصوص عليه في التوصية 

 الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، ومرفق البيئة العالمية،  يدعو كذلك - 3
والمصارف اإلنمائية اإلقليمية إلى دعم مبادرات زيادة التوعية لدعم التصديق على بروتوكول ناغويا، ودخوله 

 .المبكر حيز النفاذ وتنفيذه
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  بروتوكول ناغويالالصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية  2/7تالي مأخوذ من التوصية ال النص
ألحكام بروتوكول ناغويا ومعالجة حاالت عدم ية لتشجيع االمتثال اتاإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسس

  االمتثال
  ،إن مؤتمر األطراف

ية لتشجيع االمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا اتاإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسس"إحالة مشروع  يقرر
على النحو الوارد في المرفق بهذا المقرر إلى اجتماع مقبل للجنة الحكومية الدولية " ومعالجة حاالت عدم االمتثال

أو إلى االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول من أجل تمكين االجتماع األول 
 .راف من النظر فيه والموافقة عليهلألط

  لبروتوكول ناغويا الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية 2/7متاح في التوصية  المرفق

  بروتوكول ناغويال الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية 2/8التالي مأخوذ من التوصية  النص
  ناغويا بروتوكولاجتماع لألطراف في راف العامل كمواصلة العمل تحضيرا لالجتماع األول لمؤتمر األط

 إن مؤتمر األطراف،

لبروتوكول ناغويا بأن تقوم المفتوحة العضوية المخصصة إلى والية اللجنة الحكومية الدولية  إذ يشير
بالتحضيرات الالزمة لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لمؤتمر األطراف في بروتوكول ناغويا، 

  الصادر عن مؤتمر األطراف، 10/1وفقا للمقرر 
 10/1النصوص عليها في المرفق الثاني بالمقرر اللجنة الحكومية الدولية عمل إلى خطة  أيضا إذ يشيرو

  الصادر عن مؤتمر األطراف،
اللجنة  علما بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في العديد من المسائل المحددة في خطة عمل إذ يحيطو

  ،الحكومية الدولية
أن بعض المسائل في خطة العمل تحتاج إلى مزيد من النظر بغية تيسير صنع القرار من  إذ يالحظو

  جانب االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،
االجتماعين األول والثاني للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا  يبتقرير يرحب - 1

(UNEP/CBD/COP/5 and 6)؛ 

، وذلك لمعالجة المسائل لبروتوكول ناغوياأن يعقد اجتماعا ثالثا للجنة الحكومية الدولية  يقرر - 2
 .المعلقة في خطة عملها تحضيرا لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

  
والتقدم المحرز  2020- 2011تنفيذ الخطة االستراتيجية   – ثالثا

  حقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجينحو ت
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استعراض التقدم المحرز في التنفيذ بما في ذلك وضع األهداف الوطنية   1-3البند 

 وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

ذ الخطة الحظ الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، في اجتماعه الرابع، التقدم المحرز في تنفي
دور مزيد من التقدم، وباإلشارة إلى تحقيق والحاجة الملحة إلى  2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، الصادرة عن الفريق 4/1من التوصية  3الفقرة (مؤتمر األطراف في اإلبقاء على تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض 
مؤتمر األطراف في تحديث هذا االستعراض في بأن ينظر أوصى ، )العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

وأن يأخذ في الحسبان  ضوء المعلومات المتاحة في اجتماعه الحادي عشر وإصدار إرشادات عند الضرورة
 .UNEP/CBD/COP/11/12المعلومات من الوثيقة 

، القدراتدعم لبناء تزويد األطراف باستعراض التقدم المحرز في   3-2
ال، والتثقيف والتوعية العامة، وتعزيز آلية غرفة تبادل وتعزيز االتص

 المعلومات، ونقل التكنولوجيا والتعاون

العامل المعني باستعراض تنفيذ الفريق الصادرة عن  4/1مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية 
  (UNEP/CBD/COP/11/4)اتفاقية التنوع البيولوجي 

  إن مؤتمر األطراف،
 18الحاجة إلى تعزيز التعاون التقني والعلمي بين األطراف، بما يتسق مع المادة  إذ يؤكد من جديد

  ،2020- 2011والمواد ذات الصلة لالتفاقية، من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
لتعاون ا(بتعزيز التعاون المحتمل على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، بين البلدان النامية  إذ يسلمو

، )التعاون بين بلدان الشمال والجنوب والتعاون الثالثي(وبين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ) بين بلدان الجنوب
الدور المحتمل للمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية والقطاع  وإذ يالحظبما يتسق مع االتفاقية، وفي هذا السياق، 

  العلمي،الخاص في تيسير التعاون التقني و
المساهمة المحتملة للمعلومات والتعاون التقني والعلمي وبناء القدرات ذات الصلة في إذ يالحظ أيضا و

إطار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي في تنفيذ 
  ،2020- 2011االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

لحكومة وإذ يعرب عن تقديره  2011في عام  عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي بأنشطةإذ يحيط علما و
  اليابان على دعمها السخي،

وخطتها  ،بعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي لدعم االتفاقية الحتفالاستراتيجية بإيحيط علما أيضا إذ و
  ،وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

اآلن بإعداد، أو حسب االقتضاء، تنقيح  حتىاألطراف وغيرها من الحكومات التي لم تقم  يحث  - 1
الخطة االستراتيجية للتنوع  بما يتمشى معأو تحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي 

  ذلك؛على أن تقوم ب 2020-2011البيولوجي 
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الحكومية الدولية والمنظمات المعنية  والمنظمات ،الحكومات األخرى ويدعواألطراف يناشد   - 2
األخرى إلى مواصلة توفير الدعم لتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل 

الوطنية على المستوى الوطني، وتوفير تعزيز توسيع نطاق مشاورات الجهات المعنية لتحديد األهداف والمؤشرات 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في الوقت واستعراض  استكمالالمزيد من الدعم لضمان 

  المناسب؛
والمحلية  األصليةاألطراف إلى إدراج جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات يدعو   - 3

اتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وبالتالي المساهمة في تحقيق والنساء في تخطيط وتنفيذ االستر
  ؛2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

بإنشاء صندوق اليابان للتنوع البيولوجي ويعرب عن تقديره لحكومة اليابان على  يرحب  - 4
 ،البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينهاأقل  السيمامساهمتها السخية للغاية لدعم البلدان النامية، 

وتحقيق أهداف  2020- 2011في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ي،نتقالاال القتصادا ذاتوالبلدان 
  أيشي للتنوع البيولوجي؛

تنفيذ الخطة بالجهود التي تبذلها األمانة وشركاؤها لتعزيز الدعم المقدم إلى األطراف ل يرحب  - 5
وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بوسائل منها حلقات العمل  2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

المتعلقة ببناء القدرات ووحدات التدريب واالضطالع بالمزيد من العمل الرامي إلى تعزيز آلية غرفة تبادل 
لليابان والبلدان المانحة األخرى والبلدان المضيفة لحلقات  يعرب عن تقديرهالمعلومات والمبادرات ذات الصلة، و

  العمل على الدعم الذي قدمته ألنشطة بناء القدرات؛
ومرفق البيئة العالمية على  ،وأمانات االتفاقيات ،لجميع المنظمات الدولية هامتنانيعرب عن   - 6

هذه الجهات إلى زيادة  ويدعو 2020-2011ي للتنوع البيولوجمساهمتهم في تيسير سبل تنفيذ الخطة االستراتيجية 
  ؛2020-2011للتنوع البيولوجي  دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية

لحكومتي البرازيل والمملكة المتحدة على مشاركتهما في استضافة حلقة العمل يعرب عن تقديره   - 7
حكومات بوتسوانا وألمانيا ولبنان  العالمية بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، فضال عن

والصين والسنغال وجمهورية الكونغو ورواندا وسويسرا وإكوادور وفيجي وغرينادا وتركيا وكوستاريكا 
  دون اإلقليمية اآلنفة الذكر أو ساهمت فيها بشكل آخر؛وبيالروس والهند وفرنسا وإثيوبيا التي استضافت حلقات العمل 

طلبه إلى األمين التنفيذي بأن ييسر،  يؤكد من جديد، 9/8من المقرر ) أ(16إلى الفقرة إذ يشير   - 8
بالتعاون مع المنظمات الشريكة، سبل مواصلة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من إعداد وتحديث 

ثل آلية وتنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من خالل المحافل واآلليات المالئمة، م
سبل تعزيز التعاون مع العمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية والتعاون رهنا بتوافر الموارد، غرفة تبادل المعلومات، و

  فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي واالستعراض الطوعي للنظراء؛
ة، تشجيع األمين التنفيذي أن يواصل، في إطار الشراكة مع المنظمات ذات الصل إلىيطلب   - 9

والتقدم المحرز نحو  2020- 2011وتيسير األنشطة الرامية إلى تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
الجهات المانحة  يشجعتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، على الصعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، و

  قدمتها حكومة اليابان؛ واألطراف األخرى على أن تستكمل المبالغ التي
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ببرنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يرحب  - 10

2011 -2020 )UNEP/CBD/WGRI/4/3/Add.1( ما يلي ويوافق على:  
ة اإلبقاء على برنامج العمل المتعلق بآلية غرفة تبادل المعلومات قيد االستعراض في ضوء الحاج  )أ(

إلى المساهمة بصورة كبيرة في تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية وتشجيع وتيسير التعاون التقني والعلمي 
  وتقاسم المعارف وتبادل المعلومات؛ 

  تعزيز االتصال بنقاط االتصال الوطنية آللية غرفة تبادل المعلومات وبناء قدراتها؛  )ب(
من خالل اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات واآلليات دعوة األطراف إلى تقاسم المعلومات   )ج(

األخرى ذات الصلة بشأن نتائج رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، فيما يتعلق 
  ؛21و 20بالمشاريع الممولة من خالل المادتين 

  :ما يلي التنفيذيإلى األمين  يطلب  - 11
لمعلومات آللية غرفة تبادل المعلومات للوصل بين اآللية المركزية إنشاء آلية قياسية لتبادل ا  )أ(

  واآلليات الوطنية لتبادل المعلومات؛
مواصلة استخدام أدوات الترجمة التلقائية لتيسير سبل تبادل المعلومات التقنية والعلمية، بما يتسق   )ب(

  ؛من اتفاقية التنوع البيولوجي 18و 17مع المادتين 
أن يضع، بالتعاون مع المنظمات الشريكة ذات الصلة، نهجا  التنفيذيإلى األمين يطلب أيضا   - 12

والمواد ذات  18 للتعاون التقني والعلمي بغية تيسير سبل التنفيذ الكامل والفعال للمادة وشامال تماسكاوم امتسق
  إلى اآلليات القائمة؛ ، استنادا2020- 2011الصلة في االتفاقية لدعم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

إلى األمين التنفيذي أن يقوم، رهنا بتوافر الموارد المالية، بعملية إلنشاء شبكة  يطلب كذلك  - 13
لمراكز االمتياز في مجال التنوع البيولوجي لبناء القدرات لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وجي، في البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا والدول وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيول 2020- 2011
الجزرية الصغيرة النامية من بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، والتعاون مع المنبر الحكومي 

  الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، حسب االقتضاء؛
إلى األمين التنفيذي أن يستكشف، بالتعاون مع األطراف والمنظمات الشريكة، سبل وضع  يطلب  - 14

دون إقليمية من أجل تعزيز التعاون التقني والعلمي لدعم الخطة  إقليمية أوومبادرات تجريبية مواضيعية 
  ؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 يدعوو ،األطراف، السيما األطراف من البلدان المتقدمة ويحث ،مرفق البيئة العالميةإلى يطلب   - 15
دعم سبل تعزيز التعاون التقني والعلمي وآلية غرفة تبادل المعلومات لتنفيذ الخطة  إلىالمنظمات المانحة 

  ؛ 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
في األنشطة المتعلقة بعقد األطراف وجميع أصحاب المصلحة إلى استخدام الرسالة التالية  يدعو  - 16

  ؛"العيش في وئام مع الطبيعة: "األمم المتحدة للتنوع البيولوجي
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إلى األمين التنفيذي أن يشجع، رهنا بتوافر الموارد، تنفيذ االستراتيجية المتعلقة بعقد األمم يطلب   - 17
استنادا إلى توافر والتوعية العامة، والمتحدة للتنوع البيولوجي، في إطار برنامج العمل المتعلق باالتصال والتثقيف 

  اإلبقاء على البوابة الشبكية الخاصة بهذا العقد من أجل تسليط الضوء على جميع األنشطة؛الموارد، 
الوكاالت الثنائية والمتعددة األطراف على دعم تنفيذ استراتيجية عقد األمم المتحدة للتنوع  يشجع  - 18

صة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها والبلدان التي البيولوجي في البلدان النامية، وخا
  تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛

إلى األمين التنفيذي أن يضطلع، رهنا بتوافر الموارد المالية، باستعراض آلثار الكوارث  يطلب  - 19
يذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي والنزاعات على التنوع البيولوجي وسبل ووسائل اتخاذ إجراءات لتنف

المدير التنفيذ لبرنامج األمم  ويدعووتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في هذه الظروف،  2020- 2011
في مبادرات برنامج عمل  2020-2011المتحدة للبيئة إدماج بقدر اإلمكان الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ت والكوارث وتقديم تقرير إلى االجتماع القادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية اليونيب بشأن النزاعا
  ؛9/29والتكنولوجية وفقا للنظام الداخلي المنصوص عليه في المقرر 

 يسلط الضوء، 10/3و 9/11ه من االتفاقية ومقرري 20من المادة  4إلى الفقرة  إذ يشير أيضا  -20[
أقل البلدان نموا والدول الجزرية  السيماناسبة للتنفيذ من أجل تمكين البلدان النامية، على الحاجة إلى وسائل م
على تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ذات االقتصاد االنتقالي،والبلدان  ،الصغيرة النامية من بينها

فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية على التزام األطراف من البلدان المتقدمة على نحو فعال  ويحث، 2020- 2011
  .]ونقل التكنولوجيا وتقاسم المنافع

  
  UNEP/CBD/COP/11/13/Add.2أعد األمين التنفيذي مشروع المقرر التالي على أساس الوثيقة 

تكليف اللجنة االستشارية غير الرسمية، على النحو المعرف في مبادئها  ن يمدأ يقرر  مكررا 10
  واستعراض ذلك في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛ التشغيلية التوجيهية،

 ،UNEP/CBD/COP/11/INF/8مشاعات الحفظ في الوثيقة بتوصيات  يرحب  - مكررا ثانيا  10
التي ة يفعالأكثر الطرق بالحواجز  ةمعالج يفيةكاألطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى النظر في  ويدعو

 من 9و 1في الهدفين بصفة خاصة المباشرة بغية المساهمة  مي تخضع لمراقبتهلتابيانات لى الإصول وال عترضت
  أيشي للتنوع البيولوجي؛أهداف 

  نقل التكنولوجيا والتعاون

أعد األمين التنفيذي مشاريع المقررات اإلضافية التالية المنسوخة من الوثيقة 
UNEP/CBD/COP/11/13/Add.1  ،4/1من التوصية  14و 13و 12واإلشارة إلى الفقرات وذلك بالبناء على 

  .الصادرة عن االجتماع الرابع للفريق العامل المعني باستعراض االتفاقية
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وتعزيز نقل لتيسير  بأهمية التعاون العلمي والتكنولوجي المتكامل والطويل األجل إذ يسلم  )مكرراً( 14
ثالثة لالتفاقية وتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لتحقيق األهداف ال الذي يعد ضرورياًالتكنولوجيا 

  :بما يلي 2بتوافر الموارد المالية والبشرية، ، رهناًأن يضطلع إلى األمين التنفيذييطلب ، 2020- 2011
 ،أعاله **13اإلقليمية والوطنية المشار إليها في الفقرة  مراكز االمتيازشبكة  ، بالتعاون معيجمع  )أ(

بالتنوع البيولوجي واألنشطة  بالتكنولوجيات ذات الصلة الخبرات والمعلومات المتعلقةو المعارف مة منها،وبمساه
 ذي الصلةنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي  تشجع وأيسر وتنظم التي تدعم وتوالمرتبطة بها 

التابعة خالل آلية غرفة تبادل المعلومات بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب، من  ة،متاح ااالتفاقية، وجعلهب
  نقل التكنولوجيا والتعاون؛ب بياناتها المتعلقةالتفاقية وقاعدة ل

الوثيق مع الشبكة، الدعم التقني  تصالتجميعها وباال سنىالمعلومات التي ت يوفر، باستخدام  )ب(
طلبات الية التي قدمتها األطراف واالحتياجات التكنولوج االستجابة لتقييماتمن خالل  لألطرافوالتكنولوجي 

، قدر من خالل االضطالع، الئمةللحصول على المعلومات التقنية والتكنولوجية بطريقة م المقدمة خرىاأل
بما  ،التعاون العلمي والتكنولوجيو الرامية إلى نقل التكنولوجياالشراكات  سبل وتحفيز أو تيسيربمضاهاة اإلمكان، 
 موضوعية رائدة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليميمبادرات  بوضعقتضاء، ، حسب االاالضطالع في ذلك

  أعاله؛ **14 لتعزيز التعاون التقني والعلمي، كما هو منصوص عليه في الفقرة
التكنولوجيا والتعاون العلمي  المضاهاة المتعلقة بنقلأحداث  ،، قدر اإلمكان وحسب االقتضاءينظم  )ج(
  القائمة؛ المضاهاةأحداث  في إطارش االجتماعات الرئيسية لالتفاقية، أو ، على هاميوالتكنولوج
أحدث المعلومات التقنية والتكنولوجية، بما في ذلك التكنولوجيات المتاحة،  تحديثات بشأن يعد  )د(

  غير اإللكترونية؛ المنافذ وكذلكاإلخبارية اإللكترونية،  رسائلنشرها من خالل اليو
التنفيذ في اجتماعه الخامس عن  الستعراضعامل المفتوح العضوية المخصص الفريق ال يبلغ  )ه(

  األنشطة المضطلع بها والتقدم المحرز؛
االحتياجات  اتدعم إعداد تقييم وبغية، 9/16من المقرر  3الفقرة  إذ يشير إلى   )مكرراً ثانياً( 14

لموارد المالية والبشرية، وبالتعاون مع الخبراء بتوافر ا ، رهناًأن يضطلع األمين التنفيذي يطلب إلىالتكنولوجية، 
تكييفها مع االحتياجات من أجل وتحديد تقييم االحتياجات،  القائمة في مجال منهجياتالاستعراض بذوي الصلة، 

  .االتفاقيةبتقييم االحتياجات التكنولوجية ألغراض نقل التكنولوجيات ذات الصلة لاالتفاقية، وإعداد منهجية  أغراض
 

مواصلة تطوير األدوات واإلرشادات لرصد التنفيذ،   3-3بند ال
  بما في ذلك استخدام المؤشرات

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  15/1التالي مأخوذ من التوصية  النص
 :والتكنولوجية

                                                        
 .Add.1و UNEP/CBD/COP/11/10انظر    2

 .الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيةأعاله  4/1 انظر التوصية  **
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  نوع البيولوجيوأهداف أيشي للت 2020- 2011إطار المؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  إن مؤتمر األطراف،

لالتحاد األوروبي لما قدمه من دعم مالي إلى فريق الخبراء التقنيين المخصص  يعرب عن امتنانه - 1
وإلى حكومة كندا، ووكالة البيئة  2020-2011المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ة، لما قدموه من دعم لحلقة عمل الخبراء الدولية التي عقدت من األوروبية، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحد
في هاي ويكومب، بالمملكة المتحدة، وذلك دعما لفريق الخبراء التقنيين  2011حزيران /يونيو 22إلى  20

 ؛2020- 2011المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ة المتاحة لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق غايات الخطة بقائمة المؤشرات اإلرشادييحيط علما  - 2
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، على النحو الوارد في المرفق  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

فضال عن العمل الذي اضطلع  3، وإطار المؤشرات الذي أعده فريق الخبراء التقنيين المخصص،بالمقرر الحالي
واألحكام المتصلة بها بشأن وضع مؤشرات ذات صلة ) ي(8العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  به الفريق

بأن هذه توفر نقطة البدء في تقييم التقدم المحرز إلنجاز  ويقربالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام، 
 تويات؛على مختلف المس 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

3 - بأن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وإطار المؤشرات المقترح يوفران أساسا مرنا لألطراف  يقر
األطراف على إعطاء  ويحثحيث يمكن تكييفهما، مع األخذ في الحسبان مختلف الظروف والقدرات الوطنية، 

ما يكون ذلك ممكنا ومناسبا، على األولوية لتطبيق تلك المؤشرات الجاهزة لالستخدام على الصعيد العالمي، حيث
ضمن على النظر في استخدام اإلطار المرن وقائمة المؤشرات اإلرشادية، أيضا األطراف ويحث الصعيد الوطني، 

في تحديثها لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وفي عمليات اإلبالغ، بما في ذلك  جملة أمور
 لخامس، إلى أقصى قدر ممكن، وفي التقارير الوطنية الالحقة؛من خالل التقرير الوطني ا

األطراف والحكومات األخرى على أن تسهم بالبيانات الوطنية ذات الصلة وتحديث هذه  يشجع - 4
البيانات والتحقق من صحتها وحفظها في مجموعات البيانات اإلقليمية والعالمية، وذلك كإسهام في تطوير وتنسيق 

 رصد واإلبالغ على مختلف المستويات، وأن تعزز توافر البيانات على المستوى العام؛إعداد المؤشرات لل

إبقاء إطار المؤشرات الخاص بالخطة االستراتيجية قيد االستعراض، بغية إتاحة الفرصة  يقرر - 5
ق بالخطة للقيام مستقبال بإدماج المؤشرات ذات الصلة التي تضعها األطراف واالتفاقيات والعمليات األخرى، وتتعل

 ؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ّ بالحاجة إلى تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية وتعبئة موارد مالية كافية إلعداد وتطبيق يقر - 6
المؤشرات، وخصوصا لدى األطراف من البلدان النامية، السيما البلدان األقل نموا، والدول الجزرية الصغيرة 

 بلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛النامية، فضال عن ال

األمين التنفيذي أن يقوم بما يلي، بالتعاون مع الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع  إلىيطلب  - 7
البيولوجي، ومراكز االمتياز اإلقليمية وغيرها من المنظمات ذات الصلة، حسب مقتضى الحال ورهنا بتوافر 

 :الموارد

                                                        
3   .UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6  
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ات وتوفير الدعم لألطراف من أجل مواصلة إعداد تجميع مواد إرشادية تقنية لبناء القدر )1(

تقرير مرفقات ا في ذلك المعلومات الواردة في المؤشرات ونظم الرصد واإلبالغ، بم
فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع 

واد المتاحة وإتاحتها في شكل حزمة أدوات، استنادا إلى الم 2020،3-2011البيولوجي 
 بالفعل على صفحات الموقع الشبكي للشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي؛

أو التي لم /مساعدة األطراف، وخصوصا األطراف ذات الموارد والقدرات المحدودة و )2(
تستخدم بعد المؤشرات المعدة بصورة منهجية في تقاريرها الرسمية، والبدء، بناء على 

ق بعض المؤشرات البسيطة والفعالة من حيث التكلفة وسهلة طلبها، في وضع وتطبي
 التطبيق بشأن القضايا ذات األولوية؛

إدراج مسألة بناء القدرات على إطار المؤشرات في حلقات العمل اإلقليمية، حسب  )3(
مقتضى الحال، لدعم تنفيذ إطار المؤشرات من خالل تمكين األطراف من تحديث 

وتبادل المعلومات والدروس المستفادة، فضال عن مجاالت  المعلومات عن التقدم المحرز
 التآزر والتعاون؛

دعم استعراض استعمال إطار المؤشرات لتحديد الفجوات واألولويات في المؤسسات  )4(
الوطنية واإلقليمية الخاصة ببناء القدرات في المستقبل، والدعم التقني والدعم المالي من 

 لشريكة؛جانب الجهات المانحة والمنظمات ا

إلى األمين التنفيذي أن يقوم بما يلي، بالتعاون مع الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع يطلب  - 8
، ومنظمة األمم (GEO-BON)البيولوجي، وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض 

شركاء، بما في ذلك الفريق العامل المتحدة لألغذية والزراعة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وغيرها من ال
المعني بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، حسب مقتضى الحال ورهنا 

  :بتوافر الموارد
إعداد معلومات عملية عن المؤشرات، بما في ذلك المبررات األساسية لهذه المؤشرات  )1(

إليه تطبيقها والمعلومات عن مصادر البيانات وحالة تطورها، والمدى الذي وصل 
 والمنهجيات للمساعدة في تطبيق كل مؤشر من المؤشرات؛

مواصلة تطوير المؤشرات العالمية المحددة في المرفق األول أدناه بغية ضمان إمكانية  )2(
رصد كل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من خالل مؤشر عالمي واحد على 

، مع األخذ في الحسبان المؤشرات التي تستخدمها بالفعل 2014 األقل بحلول عام
 االتفاقيات واالتفاقات والعمليات اإلقليمية األخرى، أو ذات الصلة بها؛

اقتراح عدد محدود من المؤشرات البسيطة وسهلة التطبيق والفعالة من حيث التكلفة  )3(
 والتي يمكن أن تطبقها جميع األطراف؛

صلة تحقيق التجانس بين المؤشرات العالمية واستخدامها بين استكشاف الخيارات لموا )4(
اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى، واالتفاقات والعمليات اإلقليمية، وتعزيز 
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التعاون، بما في ذلك من خالل فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع 

 ت ريو؛البيولوجي وفريق االتصال المشترك التفاقيا

تعزيز التعاون حول رصد التنوع البيولوجي والمؤشرات مع قطاعات الحراجة  )5(
والزراعة ومصايد األسماك والقطاعات األخرى على األصعدة العالمية واإلقليمية 

 والوطنية؛

مواصلة تطوير وصون قاعدة البيانات اإللكترونية بشأن مؤشرات الخطة االستراتيجية  )6(
 ؛2020-2011للتنوع البيولوجي 

إعداد حزمة أدوات عملية تفسيرية لكل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما  )7(
 في ذلك الخطوات الممكنة لقياس التقدم المحرز صوب تحقيق هذه األهداف؛

وتقديم تقرير إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر 
 مر األطراف؛لمؤت

إلى  (GEO-BON) شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرض يدعو - 9
مواصلة عملها بشأن تحديد متغيرات التنوع البيولوجي األساسية ووضع مجموعات البيانات المرتبطة بها على 

دعم أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي لة نظم رصد التنوع البيولوجي مالءممدى "بعنوان  النحو الوارد في الوثيقة
، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع GEO-BONالمقدمة من " 2020لعام 

للتنوع البيولوجي  مؤشرات الخطة االستراتيجيةالمعني بفريق الخبراء التقنيين المخصص  لليونيب، لدعم اجتماع
2011 -2020 )(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8 وتقديم تقرير إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية ،

 والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك هيئات التمويل، إلى تشجيع ودعم عملية وضع  يدعو - 10
 ؛2020- 2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المؤشرات واإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ ا

إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقارير مرحلية دورية عن إعداد واستخدام المؤشرات إلى يطلب  - 11
اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف 

أن يتضمن ذلك تقييما لمنتصف المدة للخطة االستراتيجية، فضال عن الخبرات في وينبغي . 2020حتى عام 
استخدام المؤشرات في التقارير الوطنية الخامسة وفي الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع 

دى كفاية وسوف يهيئ ذلك فرصا الستعراض التقدم المحرز في وضع واستخدام المؤشرات، وتقييم م. البيولوجي
وفعالية إطار المؤشرات في رصد التقدم المحرز على الصعيدين الوطني والعالمي نحو تحقيق الخطة االستراتيجية 

  .2020-2011للتنوع البيولوجي 
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  مرفق

قائمة المؤشرات اإلرشادية التي اقترحها فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة 
  2020- 2011يولوجي االستراتيجية للتنوع الب

ثالث فئات  2020-2011حدد فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجى 
) باء(ويشير الحرف . إلى المؤشرات الجاهزة لالستخدام على الصعيد العالمى) ألف(ويشير الحرف . للمؤشرات التشغيلية

. امها على الصعيد العالمى إال أنها تحتاج الى مزيد من التطوير لتكون جاهزة لالستخدامإلى المؤشرات التى يمكن استخد
الى المؤشرات اإلضافية قيد البحث لالستخدام على الصعيد الوطنى أو األصعدة األخرى دون العالمية، ) جيم(ويشير الحرف 

التى ينبغى استخدامها لتقييم التقدم المحرز  هى المؤشرات) باء(و) ألف(ومجموعة المؤشرات . بالحروف المائلةويظهر 
توضح بعض المؤشرات اإلضافية المتاحة لألطراف لالستخدام على ) جيم(على الصعيد العالمى، فى حين أن المؤشرات 

  .الصعيد الوطنى وفقا ألولوياتها وظروفها الوطنية
 شغيلية ذات الصلةوأهم المؤشرات الت )بالحروف الداكنة(المؤشرات الرئيسية  أهداف أيشي

 في جميعالتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي  : ألف ةاالستراتيجي الغاية
 الحكومة والمجتمع قطاعات
كحد أقصى، يكون  2020بحلول عام   :1الهدف 

الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي، وبالخطوات 
اتخاذها لحفظه واستخدامه على نحو التي يمكن 

 .مستدام

االتجاهات في التوعية والمواقف والمشاركة العامة في دعم التنوع البيولوجي 
 وخدمات النظم االيكولوجية

 )جيم(  لبيولوجيا االتجاهات في التوعية والمواقف إزاء التنوع •
 ) جيم(االتجاهات في إشراك الجمهور العام في التنوع البيولوجي  •
مسؤولية لتجاهات في برامج التواصل واإلجراءات الرامية إلى الترويج لاال •

 )جيم(للشركات االجتماعية 
كحد أقصى، تُدمج قيم  2020بحلول عام   :2الهدف 

التنوع البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية والمحلية 
للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري 

في نظم الحسابات القومية  وإدماجها، حسب االقتضاء،
 .ونظم اإلبالغ

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم 
 المنافع في التخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها والحوافز

االتجاهات في عدد البلدان التي تدرج الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي  •
 )باء(ية في نظم المحاسبة القومية وقيم خدمات النظم االيكولوج

االتجاهات في عدد البلدان التي أجرت تقييما لقيم التنوع البيولوجي وفقا  •
 )جيم(لالتفاقية 

 )جيم(االتجاهات في المبادئ التوجيهية وتطبيقات أدوات التقييم االقتصادي  •
االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وقيم خدمات النظم االيكولوجية في  •

 )جيم(السياسات القطاعية واإلنمائية 
االتجاهات في السياسات التي تأخذ التنوع البيولوجي وخدمات النظم  •

االيكولوجية في االعتبار في تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي 
 )جيم(

كحد أقصى، تُلغى  2020بحلول عام   :3الهدف 
لتنوع الحوافز، بما فيها اإلعانات، الضارة با

البيولوجي، أو تزال تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو 
تجنب التأثيرات السلبية، وتوضع وتُطبق حوافز 
إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 
بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية 
األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف 

 .الوطنية االقتصادية-االجتماعية

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد
  والحوافز ،وصياغة السياسات وتنفيذها ،المنافع في التخطيط

االتجاهات في عدد وقيم الحوافز، بما في ذلك اإلعانات، الضارة بالتنوع  •
 )باء(البيولوجي التي تم إلغاؤها أو إصالحها أو إزالتها تدريجيا 

االتجاهات في تحديد وتقييم ووضع وتعزيز الحوافز التي تكافئ المساهمة  •
االيجابية في التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتفرض عقوبات 

 )جيم(على اآلثار الضارة 
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كحد أقصى، تكون  2020بحلول عام   :4الهدف 
الحكومات وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة على 

مستويات قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو جميع ال
تكون قد نفذت خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج 
واالستهالك المستدامين وتكون قد سيطرت على 
تأثيرات استخدام الموارد الطبيعية في نطاق الحدود 

 .اإليكولوجية المأمونة

ة االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربي
 األحياء المائية غير المستدامة

) ألف(أو المفاهيم ذات الصلة /االتجاهات في البصمة االيكولوجية و •
 )8/15و 7/30المقرران (

االتجاهات في أعداد األنواع المستخدمة، بما في ذلك األنواع المتداولة في  •
اتفاقية االتجار الدولي تستخدمه أيضا ) (ألف(التجارة ومخاطر انقراضها 

 )(CITES) أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراضب
الحدود االيكولوجية المقيمة من منظور اإلنتاج واالستهالك المستدامين  •

 )جيم(
االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، 

 راءهاوتغير المناخ، واالستغالل المفرط والدوافع الكامنة و
  )10/22المقرر ) (جيم(االتجاهات في التنوع البيولوجي للمدن  •

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد
  المنافع في التخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها والحوافز

االتجاهات في مدى إدماج قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية  •
  )باء(ي النظم المحاسبية ونظم اإلبالغ للمنظمات ف

 خفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدام:  الغاية االستراتيجية باء
، يخفَّض معدل فقدان 2020بحلول عام   :5الهدف 

جميع الموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى 
يكون ممكنا إلى ما يقرب النصف على األقل، وحيثما 

من الصفر، ويخفض تدهور وتفتت الموائل الطبيعية 
 .بقدر كبير

االتجاهات في مدى وظروف وضعف النظم االيكولوجية والمناطق األحيائية 
  والموائل

االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع المعتمدة على الموائل في كل نوع  •
 )ألف(رئيسي من الموائل 

ى المناطق األحيائية والنظم االيكولوجية والموائل االتجاهات في مد •
 )8/15و 7/30المقرران ) (ألف(المختارة 

 )باء(االتجاهات في نسبة الموائل المتدهورة أو المعرضة للخطر  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في تفتيت الموائل الطبيعية  •
 )جيم(االتجاهات في ظروف وضعف النظم االيكولوجية  •
 )جيم(التجاهات في نسبة الموائل الطبيعية التي جرى تحويلها ا •

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية 
  األحياء المائية غير المستدامة

 )جيم(االتجاهات في اإلنتاجية الرئيسية  •
يضا تستخدمه أ) (جيم(االتجاهات في نسبة األراضي المتأثرة بالتصحر  •

 )(UNCCD)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، 

  وتغير المناخ، واإلفراط في االستغالل والدوافع الكامنة وراءها
االتجاهات في عدد األنواع المعتمدة على الموائل في كل نوع من أنواع  •

  )ألف(ل الكبرى الموائ
، يتم على نحو مستدام 2020بحلول عام   :6الهدف 

إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات 
والنباتات المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق النُهج 
القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد 
المفرط، ووضع خطط وتدابير انعاش لجميع األنواع 

دة، وال يكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة المستنف
كبيرة على األنواع المهددة باالنقراض والنظم 
اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد 
األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظم 

 .اإليكولوجية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة

اعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزر
  األحياء المائية غير المستدامة

االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع المائية المستهدفة والمصيد الثانوي  •
 )ألف(

 )ألف(االتجاهات في أعداد األنواع المائية المستهدفة والمصيد الثانوي  •
لحدود البيولوجية االتجاهات في نسبة األرصدة السمكية المستخدمة خارج ا •

 )من األهداف اإلنمائية لأللفية 4.7المؤشر ) (ألف(اآلمنة 
 )جيم(االتجاهات في المصيد بحسب جهد الوحدة  •
 )جيم(االتجاهات في قدرات جهد الصيد  •
أو كثافتها /االتجاهات في مناطق ممارسات الصيد المدمرة ووتيرتها و •

 )جيم(
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وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم اج التنوع البيولوجي ماالتجاهات في إد

  والحوافز ،وصياغة السياسات وتنفيذها ،المنافع في التخطيط
االتجاهات في نسبة األنواع المستهدفة والمصيد الثانوي المستنفدة بعد تنفيذ  •

 )باء(خطط االنتعاش 
، تدار مناطق الزراعة 2020بحلول عام   :7الهدف 

على نحو مستدام، وتربية األحياء المائية والحراجة 
 .لضمان حفظ التنوع البيولوجي

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية 
  األحياء المائية غير المستدامة

االتجاهات في أعداد األنواع المعتمدة على الغابات والزراعة في نظم  •
 )باء(اإلنتاج 

 )باء( االتجاهات في اإلنتاج بحسب المدخالت •
) جيم(االتجاهات في نسبة المنتجات المشتقة من مصادر مستدامة  •

 )8/15و 7/30المقرران (
اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد

 والحوافز ،وصياغة السياسات وتنفيذها ،المنافع في التخطيط
والزراعية والنظم  االتجاهات في مساحة النظم االيكولوجية الحرجية •

) باء(اإليكولوجية لتربية األحياء المائية التي تخضع لإلدارة المستدامة 
 )8/15و 7/30المقرران (

، يخفَّض التلوث، بما 2020بحلول عام   :8الهدف 
في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى 
مستويات ال تضر بوظيفة النظم اإليكولوجية وبالتنوع 

 .وجيالبيول

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل والتلوث واألنواع الغازية 
 وتغير المناخ واالستغالل المفرط والدوافع الكامنة وراءها

االتجاهات في حدوث المناطق التي تعاني من نقص األوكسجين وازدهار  •
 )ألف(الطحالب 

المقرران ) (ألف(ائية االتجاهات في نوعية المياه في النظم االيكولوجية الم •
 )8/15و 7/30

 ) باء(آثار التلوث على اتجاهات مخاطر االنقراض  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في معدل ترسب التلوث  •
 )باء(االتجاهات في معدل انتقال الرواسب  •
االتجاهات في انبعاث الملوثات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي في البيئة  •

 )جيم(
 )جيم(ات في مستويات الملوثات في الحياة البرية االتجاه •
 )جيم(االتجاهات في بصمة النيتروجين نتيجة ألنشطة االستهالك  •
 )جيم(االتجاهات في مستويات األوزون في النظم االيكولوجية الطبيعية  •
 )جيم(االتجاهات في نسبة المياه العادمة التي تطلق بعد المعالجة  •
 )جيم(عة فوق البنفسجية االتجاهات في مستويات األش •

، تعرف األنواع الغريبة 2020بحلول عام   :9الهدف 
الغازية ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية، 
وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء 
عليها وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها 

 .وانتشارها

عن تحويل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، االتجاهات في الضغوط الناشئة 
 وتغير المناخ، واالستغالل المفرط والدوافع الكامنة وراءها

االتجاهات في أثر األنواع الغريبة الغازية على اتجاهات مخاطر االنقراض  •
 )ألف(

 )باء(االتجاهات في اآلثار االقتصادية ألنواع غريبة غازية مختارة  •
 7/30المقرران ) (باء(األنواع الغريبة الغازية  االتجاهات في أعداد •

 )8/15و
االتجاهات في إصابة الحياة البرية باألمراض الناشئة عن األنواع الغريبة  •

 )جيم(الغازية 
االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم 

  وافزالمنافع في التخطيط، وصياغة السياسات وتنفيذها، والح
االتجاهات في استجابة السياسات، والتشريعات وخطط اإلدارة لمكافحة  •

 )باء(ومنع انتشار األنواع الغريبة الغازية 
 )جيم(االتجاهات في إدارة مسارات األنواع الغريبة الغازية  •
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، تُخفَّض إلى أدنى حد 2015بحلول عام   :10الهدف 
نية، الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجا

والنظم اإليكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير 
المناخ أو تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على 

 .سالمتها ووظائفها

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، 
  وتغير المناخ، واالستغالل المفرط والدوافع الكامنة وراءها

 )ألف(مخاطر االنقراض في الشعب المرجانية وأسماك الشُعب  اتجاهات •
 )باء(االتجاهات في آثار تغير المناخ على خطر االنقراض  •
 )باء(االتجاهات في أحوال الشعب المرجانية  •
االتجاهات في مدى ومعدل التحوالت في الحدود في النظم االيكولوجية  •

 )باء(الضعيفة 
 )جيم(لى تكوين المجموعات االتجاهات في اآلثار المناخية ع •
 )جيم(االتجاهات في اآلثار المناخية على اتجاهات األعداد  •

 تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم اإليكولوجية، واألنواع والتنوع الجيني:  الغاية االستراتيجية جيم
في  17، يتم حفظ 2020بحلول عام   :11الهدف 

طق األرضية ومناطق المياه المئة على األقل من المنا
في المئة من المناطق الساحلية  10الداخلية و

والبحرية، وخصوصا المناطق ذات األهمية الخاصة 
للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، من 
خالل نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط 
الجيد، وممثلة إيكولوجياً للمناطق المحمية وتدابير 

الفعالة األخرى القائمة على المنطقة، وإدماجها  الحفظ
في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية 

 .البحرية األوسع نطاقا

االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق 
  وحالتها وتمثيلية وفعالية هذه المناطق

البحرية، وتغطية مناطق التنوع االتجاهات في مساحة المناطق المحمية  •
 )ألف(البيولوجي الرئيسية وفعالية اإلدارة 

أو فعالية اإلدارة بما في ذلك /االتجاهات في أحوال المناطق المحمية و •
 )10/31المقرر ) (ألف(اإلدارة األكثر إنصافا 

االتجاهات في التغطية التمثيلية للمناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة  •
ناطق، بما في ذلك المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي، على الم

 7/30المقرران ) (ألف(والنظم األرضية والبحرية والخاصة بالمياه الداخلية 
 )8/15و

االتجاهات في ترابط المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على  •
المقرران ) (باء(المناطق والمدرجة في المناظر الطبيعية األرضية والبحرية 

 )8/15و 7/30
االتجاهات في تسليم خدمات النظم االيكولوجية والمنافع المنصفة من  •

 )جيم(المناطق المحمية 
، منع انقراض األنواع 2020بحلول عام   :12الهدف 

المعروفة المهددة باالنقراض وتحسين وإدامة حالة 
 .حفظها، السيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا

  ت في وفرة األنواع وتوزيعها ومخاطر انقراض األنواعاتجاها
) 8/15و 7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في وفرة األنواع المختارة  •

 )(UNCCD)مؤشر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر (
) 8/15و 7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع  •

تستخدمه أيضا اتفاقية حفظ ) (ية لأللفيةمن األهداف اإلنمائ 7-7المؤشر (
 )(CMS)أنواع الحيوانات البرية المهاجرة 

) 8/15و 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في توزيع أنواع مختارة  •
 )(UNCCD)تستخدمه أيضا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر (

، الحفاظ على التنوع 2020بحلول عام   :13الهدف 
ات المزروعة وحيوانات المزارع الجيني للنبات

والحيوانات األليفة والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما 
في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية 
واالقتصادية فضال عن القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ 
استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني وصون تنوعها 

 .الجيني

  نواعاتجاهات في التنوع الجينى لأل
االتجاهات في التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزرعة  •

 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(والحيوانات المستأنسة وأقاربها البرية 
 )جيم(االتجاهات في التنوع الجيني ألنواع مختارة  •

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم 
  ع في التخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها، والحوافزالمناف

االتجاهات في عدد آليات السياسات الفعالة المنفذة للحد من التآكل الوراثي  •
  )باء(وحماية التنوع الجيني المرتبط بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية 
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 ولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةتعزيز المنافع للجميع من التنوع البي:  الغاية االستراتيجية دال

، استعادة وصون 2020بحلول عام   :14الهدف 
النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في 
ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة 
وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء 

 .ءوالمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفا

االتجاهات في توزيع وظروف واستدامة خدمات النظم االيكولوجية لرفاهة 
  البشر المنصفة

 5-7المؤشر ) (ألف(االتجاهات في نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة  •
 )من األهداف اإلنمائية لأللفية

االتجاهات في نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب محسنة  •
 )من األهداف اإلنمائية لأللفية 9-7و 8-7ران المؤش) (ألف(

االتجاهات في المنافع التي يستمدها البشر من خدمات النظم االيكولوجية  •
 )ألف(المختارة 

االتجاهات في أعداد األنواع التي توفر خدمات النظم االيكولوجية  •
 )ألف(واالتجاهات في مخاطر انقراضها 

 )باء(كولوجية المتعددة االتجاهات في تسليم خدمات النظم االي •
االتجاهات في القيم االقتصادية وغير االقتصادية لخدمات النظم االيكولوجية  •

 )باء(المختارة 
االتجاهات في صحة ورفاهية المجتمعات التي تعتمد بصورة مباشرة على  •

 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(سلع وخدمات النظم االيكولوجية المحلية 
ر البشرية واالقتصادية الناشئة عن الكوارث ذات االتجاهات في الخسائ •

 )باء(الصلة بالموارد المائية أو الموارد الطبيعية ذات الصلة
) باء(تكوينات األغذية : االتجاهات في مساهمة التنوع البيولوجي في التغذية •

 )8/15و 7/30المقرران (
 )جيم(االتجاهات في اإلصابة باألمراض الحيوانية الناشئة  •
 )جيم(هات في الثروة الخالصة االتجا •
استهالك األغذية : االتجاهات في مساهمة التنوع البيولوجي في التغذية •

 )8/15و 7/30المقرران ) (جيم(
االتجاهات في عدد األطفال الناقصي الوزن الذين تقل أعمارهم عن خمس  •

 )من األهداف اإلنمائية لأللفية 8-1المؤشر ) (جيم(سنوات 
 )جيم(اعات بشأن الموارد الطبيعية االتجاهات في النز •
 )جيم(االتجاهات في حالة خدمات النظم االيكولوجية المختارة  •
 )جيم(االتجاهات في القدرات البيولوجية  •

االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق 
 وحالتها ومدى تمثيلية وفعالية هذه المناطق

احة النظم االيكولوجية المتدهورة التي تم استعادتها أو االتجاهات في مس •
 )باء(يجري استعادتها 

، إتمام تعزيز قدرة 2020بحلول عام   :15الهدف 
النظم اإليكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع 
البيولوجي في مخزون الكربون، من خالل الحفظ 

في المئة على  15واالستعادة، بما في ذلك استعادة 
ل من النظم اإليكولوجية المتدهورة، مما يسهم األق

بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه 
 .ومكافحة التصحر

االتجاهات في توزيع خدمات النظم االيكولوجية وظروفه واستدامته من أجل 
  الرفاهية المنصفة للبشر

ون الحالة واالتجاهات في مدى وأحوال الموائل التي توفر مخازن للكرب •
 )ألف(

االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق 
 وحالتها ومدى تمثيلية وفعالية هذه المناطق

االتجاهات في أعداد األنواع التي تعتمد على الغابات في الغابات التي يجري  •
 )جيم( استعادتها
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، يسري مفعول 2015بحلول عام   :16الهدف 
ول ناغويا للحصول على الموارد الجينية بروتوك

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع 

 .الوطني

  االتجاهات في الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل لمنافعها
سم تحديد مؤشر الحصول وتقاسم المنافع من خالل عملية الحصول وتقا •

 )باء(المنافع 

 تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدرات:  الغاية االستراتيجية هاء
، يكون كل طرف قد 2015بحلول عام   :17الهدف 

أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، 
استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث 

 .ون فعالة وتشاركية ومحدثةتك

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم 
  المنافع في التخطيط، وصياغة السياسات وتنفيذها، والحوافز

االتجاهات في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،  •
 )باء(عتمادها وتنفيذها بما في ذلك وضع هذه الخطط وشموليتها وا

، احترام المعارف 2020بحلول عام   :18الهدف 
واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية 
والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي 
واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف 
للموارد البيولوجية، رهنا بالتشريع الوطني 

الدولية ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس  وااللتزامات
بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة والفعالة 
للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك على جميع 

 .المستويات ذات الصلة

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم 
  ات وتنفيذها، والحوافزالمنافع في التخطيط، وصياغة السياس

االتجاهات في التغير في استخدام األراضي، وحيازة األراضي، في  •
المقرر ) (باء(المناطق التقليدية الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية 

10/43( 
  )10/43المقرر ) (باء(االتجاهات في ممارسة المهن التقليدية  •

  التقليدية وتطبيقها/التقنية/علميةاالتجاهات في إمكانية الوصول إلى المعارف ال
االتجاهات في المعارف والممارسات التقليدية التي تحظى باالحترام من  •

خالل إدماجها الكامل، والضمانات والمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات 
  )باء(األصلية والمحلية في التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية 

  التقليدية وتطبيقها/التقنية/إلى المعارف العلميةاالتجاهات في إمكانية الوصول 
) باء(االتجاهات في التنوع اللغوي وأعداد المتحدثين باللغات األصلية  •

  )8/15و 7/30المقرران (
، إتمام تحسين 2020بحلول عام   :19الهدف 

المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة 
، وحالته بالتنوع البيولوجي، وقيمه، ووظيفته

واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه 
المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على 

 .نطاق واسع

  التقليدية وتطبيقها/التقنية/االتجاهات في إمكانية الوصول إلى المعارف العلمية
بالسياسات، االتجاهات في تغطية التقييمات دون العالمية الشاملة المتعلقة  •

بما في ذلك التقييمات المتعلقة ببناء القدرات ونقل المعارف، باإلضافة إلى 
 )باء(االتجاهات في اإلدماج في السياسات 

 )جيم(عدد قوائم جرد األنواع المصانة التي تستخدم في تنفيذ االتفاقية  •

، كحد أقصى، ينبغي 2020بحلول عام   :20الهدف 
مستويات الحالية لحشد إحداث زيادة محسوسة في ال

الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية 
من جميع المصادر،  2020-2011للتنوع البيولوجي 

وفقا للعملية الموحدة والمتفق عليها في استراتيجية 
ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا . حشد الموارد

ا على تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي ستعده
 .األطراف وتبلغ عنها

 االتجاهات في تعبئة الموارد المالية
 )باء( 10/3المؤشرات الموافق عليها في المقرر  •
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الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  7/7التالي مأخوذ من التوصية  النص

 .واألحكام المتصلة بها) ي(8

  المستدام مألوفستخدام الدية واالإعداد مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقلي
  ،األطراف إن مؤتمر
) ى(8لمادة المفتوح العضوية المخصص لنفذت تحت إشراف الفريق العامل  التيباألعمال  إذ يرحب

نظمها الفريق العامل بشأن مؤشرات  التيذلك حلقات العمل التقنية اإلقليمية والدولية  فيبما  ،واألحكام المتصلة بها
لتحديد عدد محدود من المؤشرات العملية والهامة  المعني بالتنوع البيولوجي، لشعوب األصليةل وليالدنتدى مال

 المحرز نحواألخرى، لتقييم التقدم  بؤريةمجاالت الال وفى ات التقليدية،مارسبتكارات والمواال فحالة المعاربشأن 
  البيولوجي،يشى للتنوع أوأهداف  2020- 2011 البيولوجيستراتيجية للتنوع تحقيق الخطة اال

باألعمال السابقة بشأن المؤشرات والنتائج المتعلقة بكل من المعارف التقليدية واالستخدام  إذ يسلمو
 مألوفالمستدام في حلقة عمل بانوي وحلقة العمل المواضيعية بشأن المؤشرات المحتملة لالستخدام ال مألوفال

  المستدام،
مل والتكامل بين المؤشرات المعتمدة للمعارف التقليدية بوصفها ذات التطبيق المزدوج المحت إذ يالحظو

  المستدام، مألوفصلة أيضا باالستخدام ال
بالتعاون مع الهيئة الفرعية  ،واألحكام المتصلة بها) ى(8الفريق العامل المعنى بالمادة  إلى يطلب - 1

لشعوب األصلية لدولي لمنتدى االتابع للمؤشرات لاوالفريق العامل المعنى ب ،للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
، كة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجياذلك الشر فيبما  المهتمة باألمر،واألطراف  البيولوجي،التنوع ب المعني

 مألوفستخدام الالمعتمدة للمعارف التقليدية واال ةستخدام المؤشرات الثالثاوالصياغة الجارية عملية  أن يتابع
مع األخذ في  ،لمجتمعات المحليةللشعوب األصلية وافعالة الكاملة والمشاركة مع ال البيولوجيتدام للتنوع المس

، بما في ذلك من خالل 2020-2011والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ) ج(10الحسبان أيضا تنفيذ المادة 
 اجتماعه فيف األطرا مؤتمر إلىعن ذلك  ام تقريرقدالمزيد من حلقات العمل التقنية، رهنا بتوافر التمويل، وأن ي

 ؛عشر الثاني

تجريبي للمؤشرين الختبار الافي  المالية، الموارد رهنا بتوافر ،إلى األطراف النظر يطلب - 2
اف بالتعاون مع راألط لمؤتمر جتماع العاشراال في المعتمدين مألوفستخدام الف التقليدية واالرللمعا 4الجديدين
واألحكام المتصلة ) ي(8الفريق العامل المعني بالمادة النتائج إلى وإبالغ  ،المحليةالمجتمعات ة واألصلي الشعوب

 بها؛

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى مواصلة جمع وتحليل البيانات المتعلقة  يدعو - 3
ن هذا المؤشر لنظر الفريق العامل ع بالتنوع اللغوي وحالة واتجاهات المتحدثين باللغات األصلية وتوفير معلومات

  ؛بها واألحكام المتصلة) ي(8المعني بالمادة 
                                                        

حالة واتجاهات التغير في استخدام ) 1: (10/43المؤشرين المعتمدين في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بموجب المقرر    4
الحالة واالتجاهات القائمة في ممارسة ) 2(المحلية؛ والمجتمعات األصلية و عوباألراضي وحيازة األراضي في األقاليم التقليدية للش

  .المهن التقليدية
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المحلية المجتمعات األصلية و شعوبمنظمة العمل الدولية إلى إعداد، باالشتراك مع ال يدعو - 4
ن هذا عالتقليدية وتوفير معلومات  مهنوالمنظمات المعنية، مشاريع تجريبية ورصد البيانات المتعلقة بممارسة ال

 ؛بها واألحكام المتصلة) ي(8المؤشر لنظر الفريق العامل المعني بالمادة 

نظم التراث وألغذية والزراعة ألمم المتحدة لالوكاالت المعنية، بما فيها منظمة ا يدعو كذلك - 5
ولي المعني والتحالف الد ،لها، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ةالتابع )GIAHS( ةالزراعي ذات األهمية العالمي
المحلية والمنظمات المعنية إلى إعداد مشاريع تجريبية المجتمعات األصلية و شعوبباألراضي، باالشتراك مع ال

 ةحالة واتجاهات التغير في استخدام األراضي وحياز"مؤشر  فعيلمتوازنة إقليميا لجمع المعلومات الالزمة لت
لنظر الفريق العامل المعني بالمادة  ، وذلك"المجتمعات المحليةالتقليدية للشعوب األصلية وفي األقاليم األراضي 

 واألحكام المتصلة بها في اجتماعه الثامن؛) ي(8

بمؤشرات التنوع  والشراكة المعنية ،اف والحكوماترشراكة مع األط في ي،األمين التنفيذ يوصى - 6
 الشعوب يممثلل فعالةالاملة وة الكاركمشمع ال ،الحكومية المعنية والوكاالت الدولية روالمنظمات غي البيولوجي
مواصلة إعداد وصياغة يسر حلقة عمل تقنية بشأن يو ، أن ينظمالموارد المحلية ورهنا بتوافرالمجتمعات األصلية و

في األقاليم التقليدية للشعوب األصلية األراضي عن حالة واتجاهات التغير في استخدام األراضي وحيازة مؤشر 
واألحكام ) ى(8 جتماع القادم للفريق العامل المعنى بالمادةلى االإعن ذلك ا تقريرأن يقدم وة، والمجتمعات المحلي

 ؛المتصلة بها

األوساط و ،والمنظمات الدولية ،والجهات المانحة ،فق البيئة العالميةروم ،األطراف يدعو - 7
 يالدعم التقن لى توفيرإحلية المالمجتمعات األصلية و الشعوبالحكومية ومنظمات  روالمنظمات غي ة،األكاديمي

عاله بشأن المؤشرات الخاصة بالمعارف أإليه  للبرامج التعاونية ذات الصلة بالعمل المشار ةماليوالموارد ال
 .المستدام المألوفستخدام التقليدية واال

  

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  15/2التالي مأخوذ من التوصية  النص
 :تكنولوجيةوال

  إن مؤتمر األطراف،
بأن الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي  10/2من المقرر  13إلى الفقرة  إذ يشير

ينبغي أن تعد لتقديم استعراض لمنتصف المدة للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في 
من األهداف  2015فيذ االتفاقية وخطتها اإلستراتيجية في تحقيق غايات عام تحليل عن كيفية مساهمة تنذلك 

  ،اإلنمائية لأللفية
من مرفق البيئة  ضمن جملة أمورالذي طلب  10/10من المقرر  6و 5إلى الفقرتين  أيضا إذ يشيرو

ى توفير دعم مالي كاف العالمية، ودعا المانحين اآلخرين، والحكومات والوكاالت المتعددة األطراف والثنائية إل
  وحسن التوقيت إلعداد التقارير الوطنية الخامسة؛
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بالتقرير المرحلي عن إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع  يحيط علما - 1

  5البيولوجي، المقدم لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
قت المناسب إلعداد الطبعة الرابعة من نشرة على أهمية التقارير الوطنية وتقديمها في الو إذ يشدد - 2

األطراف على تقديم تقاريرها الوطنية  يحث، 10/10إلى المقرر  وإذ يشيرالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، 
  ؛2014آذار /مارس 31الخامسة في موعد أقصاه 

األصلية الحكومات األخرى والمنظمات المعنية، بما فيها المجتمعات  ويدعواألطراف  يحث - 3
والمحلية، إلى إتاحة بيانات، ومعلومات ودراسات حالة، الحتمال إدراجها في الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات 
العالمية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك باستخدام أطر المؤشرات المناسبة، مع االستعانة بجملة أمور من بينها 

الصادرة عن الهيئة الفرعية  15/61واردة في المرفق بالتوصية اإلطار المرن والقائمة اإلرشادية للمؤشرات ال
للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي والتهديدات التي يتعرض لها، والدوافع 

راتيجية للتنوع إلى فقدان التنوع البيولوجي وتدابير معالجتها، والتقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة اإلست
، وذلك بتقديم هذه المعلومات في تقاريرها الوطنية الخامسة أو من خالل تقديمات قبل 2020-2011البيولوجي 

ذلك باالرتكاز، حسب مقتضى الحال على المواد المتاحة على الصحفات الشبكية للشراكة المعنية بمؤشرات التنوع 
  البيولوجي؛
خرى والمنظمات المعنية إلى دعم األطراف في تقديم الحكومات األويدعو  األطرافيشجع  - 4

 البيانات ذات الصلة إلى الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

بالتعهدات المالية المبكرة لالتحاد األوروبي وسويسرا لتيسير إعداد الطبعة الرابعة من  يرحب - 5
 نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

الحكومات األخرى والجهات المانحة إلى تقديم مساهمات مالية في الوقت  ويدعواألطراف  يحث - 6
المناسب إلعداد وإصدار الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ومنتجاتها الفرعية، بما في 

 يزانية إلعدادها؛ذلك الترجمة بجميع لغات األمم المتحدة، وفقا لخطة العمل وتقديرات الم

 :إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي يطلب - 7

مواصلة التعاون مع االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي والعمليات األخرى ذات   )أ(
الصلة، بما في ذلك المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

والمنظمات األخرى والشركاء اآلخرين، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية،  (IPBES)االيكولوجية 
واالشتراك معها في التحضيرات للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، حسب مقتضى 

  الحال ووفقا لوالية كل منها؛
ة المالية إلعداد الطبعة الرابعة من نشرة اإلبقاء على خطة العمل، وإستراتيجية االتصال والخط  )ب(

التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي قيد االستعراض بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

                                                        
5   UNEP/CBD/COP/11/27 
عقب نظر  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ئة الفرعيةياله الصادرة عن 15/1 توصيةالتحديث اإلشارة الى  تمقد ي   6

  .هذه التوصيةفي  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف
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والتكنولوجية من أجل إدخال التعديالت حسب مقتضى الحال وعند الضرورة واإلبالغ عن التقدم المحرز من خالل 

  بادل المعلومات التابعة لالتفاقية على أساس دوري؛آلية غرفة ت
مواصلة إعداد إستراتيجية اتصال، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، بما في ذلك اتحاد الشركاء   )ج(

العلميين بشأن التنوع البيولوجي، وتمشيا مع برنامج العمل المتعلق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة، 
للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، مع بما في ذلك أنشطة بناء  وإستراتيجية االتصال

، والسعي إلى إيجاد أوجه التآزر مع األنشطة في إطار عقد األمم المتحدة هاومنتجات هاالقدرات بشأن استخدام نتائج
  لحال؛والمبادرات واألحداث األخرى حسب مقتضى ا 2020-2011للتنوع البيولوجي 

تقديم إرشادات بشأن نوع المعلومات التي قد ترغب األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات   )د(
المعنية، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، تقديمها الحتمال إدراجها في الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات 

ي دليل الموارد إلعداد التقارير الوطنية الخامسة، العالمية، وخصوصا إبراز االحتياجات من المعلومات الرئيسية ف
  وتشجيع األطراف على تقديم هذه المعلومات الرئيسية في وقت مبكر؛

االستفادة من حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة بشأن بناء القدرات التي تم   )ه(
عداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية تنظيمها في إطار االتفاقية لتسهيل المدخالت والمساهمات في إ

  للتنوع البيولوجي؛
إتاحة مسودة للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الستعراضها في   )و(

  .اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
 

  الموارد المالية واآللية المالية  -  4
  استراتيجية حشد الموارد، بما في ذلك وضع األهدافاستعراض تنفيذ   1-4البند 

  الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية 4/2التالي مأخوذ من التوصية  النص
  مؤتمر األطراف،إن 

تنظيم سلسلة من  وع البيولوجي ومرفق البيئة العالمية فيبين أمانة اتفاقية التن التعاونب يرحب  - 1
سبانيا إلالتحاد األوروبي واليابان وهولندا و عن امتنانه يعربالموارد، و بشأن حشدحلقات العمل دون اإلقليمية 

  الذي قدموه لحلقات العمل هذه؛المالي السخي  على الدعم
إلى استكشاف  التفاقية التنوع البيولوجي تدعوبأن استراتيجية حشد الموارد التابعة  إذ يعترف  - 2

وأن البعض  لدعم األهداف الثالثة لالتفاقية ة على جميع المستويات بغية زيادة التمويلابتكاريآليات مالية جديدة و
جديدة ال الماليةليات أي من اآل على أن التأكيد يعيد، 10/3إلى المقرر إذ يشير منها قد تسنى بالفعل تطبيقه، و

 من االتفاقية؛ 21محل اآللية المالية المنشأة بموجب المادة  هي تكميلية وال تحلة البتكارياو

تحليل مؤسسي يغطي المجموعة الكاملة لخيارات /األطراف على وضع خريطة مؤسسية يشجع  - 3
النامية في إطار توفير الموارد للتنوع البيولوجي، كجزء من االستراتيجيات القطرية لحشد الموارد الخاصة بالبلدان 

  تنقيح استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛
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الفريق الرفيع المستوى المعني بالتقييم ] توصيات][النتائج األولية[األطراف على النظر في  يشجع[  - 4

ارات وآليات لدى استكشاف خي 2020- 2011العالمي للموارد من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ]المتعلقة بتوفير الموارد للتنوع البيولوجي؛

إطار اإلبالغ األولي واإلرشادات المنهجية وإرشادات التنفيذ ] يعتمد] [يرحب بـ] [يحيط علماً بـ[  - 5
)UNEP/CBD/WG-RI/4/6/Add.1(  البيولوجي  المحشودة للتنوعالموارد  إلبالغ عنلكإطار مرن ومؤقت

األطراف إلى االستعانة بهذا اإلطار المرن على الصعيد  يدعووالوطني والعالمي،  ينصعيدعلى ال ورصدها
الوطني كجزء من عملية الرصد، بما في ذلك تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، حسب 

ص الستعراض تنفيذ العامل المفتوح العضوية المخص قبل انعقاد االجتماع الخامس للفريقاالقتضاء، واإلبالغ 
والحواجز التي  ورصدها البيولوجي المحشودة للتنوعالموارد  المحقق في اإلبالغ عن االتفاقية عن مدى النجاح

  ؛هماتعترض
األطراف والحكومات إلى أن تقدم في الوقت المناسب معلومات عن تطبيق إطار اإلبالغ  يدعو  - 6

متوسط التمويل وأن تستخدم كخط أساس مؤقت، [ر األطراف األولى الذي اعتمده االجتماع الحادي عشر لمؤتم
الجتماع الخامس قبل ا] أو لسنة واحدة خالل هذه الفترة، 2010- 2006السنوي للتنوع البيولوجي خالل السنوات 

  للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية لينظر فيها الفريق العامل؛
العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن يواصل  إلى الفريقيطلب   - 7

استعراض إطار اإلبالغ األولى في اجتماعه الخامس استناداً إلى المعلومات المستلمة من األطراف عن تطبيقه، 
  واحتياجات التمويل، والثغرات واألولويات؛

ة، بما في ذلك اآللية المالية لالتفاقية، األطراف والوكاالت والمؤسسات األخرى ذات الصل يدعو  - 8
  تسمح بالمشاركة على نحو أفضل في عملية اإلبالغ؛] إضافية[تخصيص أموال ] االستمرار في[إلى 

األطراف والمنظمات الشريكة ذات  يدعو، 10/3من المقرر ) ج(9الفقرة إذ يأخذ في الحسبان   - 9
وف، للقطاع العام والقطاع الخاص في دعم أهداف االتفاقية الصلة إلى بحث الدور الذي تضطلع به لتهيئة الظر

  ؛)UNEP/CBD/WG-RI/4/9انظر أيضاً ( إلى األمين التنفيذي خبراتهاوتقديم معلومات عن وبروتوكوليها، 
 الصادرة عنبشأن التدابير الحافزة في المشورة والمعلومات التقنية األطراف إلى النظر  يدعو  - 10

  ؛16/14 تهاالواردة في توصيللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  االجتماع السادس عشر
البلدان  إلى دعم، حسب االقتضاء، األطرافيدعو ، 9/11من المقرر  6إلى الفقرة  إذ يشير  - 11

زيادة فعالية ، من أجل اإلدارية والتنظيمية الوطنية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي لتعزيز القدراتالنامية 
  ؛واستدامة التدفقات المالية الدولية والوطنية

التقييمات الحالية  االستراتيجيات الوطنية لحشد الموارد، بما في ذلك األطراف على دمج يشجع  - 12
في أسرع وقت  ثغرة التمويل سد الخاصة بها بغية أهداف التمويلالمتعلقة بفي عملية صنع القرار  لالحتياجات

  ؛ممكن
 الوفاءالتي يمكن أن تساعد على األطراف على النظر في جميع المصادر والوسائل الممكنة  يحث  - 13

  ؛10/3وبما يتسق مع المقرر  20الموارد الالزم، وفقا للمادة مستوى ب
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  :إلى األمين التنفيذي ما يلي يطلب  - 14
تنفيذ االتفاقية الجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض اأن يبلغ   )أ (

  ؛ 10/3من المقرر  12و) د(8عن حالة تنفيذ الفقرتين 
لتطبيق  البيانات الالزمةقديم ت علىإضافية لمساعدة األطراف  يةات وأدوات تدريبإرشاد أن يعد  )ب (

  الموارد المالية؛ واستعراض وتقييم المؤشرات المتعلقة بحشد
غراض التطبيق على الصعيدين ألالمؤشرات لتطبيق ات إضافية لألطراف إرشادضع أن ي  )ج (

 .خبرات األطرافاستنادا إلى  المؤشراتإلطار  اتقييم أن يجريالوطني ودون الوطني، و

 

  الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا 2/2التالي مأخوذ من التوصية  النص
لى الموارد الجينية والتقاسم ع لبروتوكول ناغويا بشأن الحصولالمخصصة اللجنة الحكومية الدولية إن 

 ،للمنافع الناشئة عن استخدامها العادل والمنصف
بأن يأخذ االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االعتبار حشد الموارد لتنفيذ البروتوكول توصي 

 وضعاستعراض تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد بما في ذلك (من جدول األعمال  1-4لدى النظر في البند 
  ؛)األهداف

  

 .UNEP/CBD/COP/11/14/Rev.1 أعد األمين التنفيذي العناصر التالية لمشروع مقرر منسوخ من الوثيقة

  إن مؤتمر األطراف،
من االتفاقية ووفقا  20من جديد التزام األطراف بالوفاء بااللتزامات الواردة في أحكام المادة  إذ يؤكد

  7؛1992و بشأن البيئة والتنمية لعام على النحو المحدد في إعالن ري لمبادئ ريو
أهمية مواصلة تحسين الفهم بتمويل التنوع البيولوجي بوضع خط أساس متين إلستراتيجية  يؤكد - 1

 حشد الموارد؛

ترى الذى توصل اليه المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وإعالن باريس يمونآراء بتوافق  يحاط علما - 2
را، وإعالن الدوحة بشأن تمويل التنمية، و نتائج المنتدى الرابع الرفيع بشأن فعالية المعونة، وجدول أعمال أك

 المستوى بشأن فعالية المعونة؛

الحاجة إلى تمويل التنوع البيولوجي كجزء من تمويل التنمية المستدامة في سياق  يشدد على - 3
بشأن إنشاء عملية  255صة الفقرة وخا 20+النتائج المتعلقة بالتمويل لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ريو

بشأن الوفاء  258حكومية دولية في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقييم االحتياجات من التمويل والفقرة 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  0.7اإلنمائية الرسمية لتحقيق هدف  ةبجميع التزامات المساعد

 ؛2015

                                                        
7   UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. I) / 31 ILM 874 (1992).  
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التي تقدم تقاريرها للجنة المساعدات اإلنمائية التابعة (المالية والوكاالت اإلنمائية  المؤسسات يدعو - 4

لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى إدراج التنوع البيولوجي ومايرتبط به من خدمات النظم 
 ؛2014االيكولوجية في سياساتها الشاملة بحلول عام 

من إستراتيجية حشد  8و 6فضال عن الهدفين  7و 5و 2ف األهدا 8باستعراض يحاط علما - 5
الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، الذي أعده األمين التنفيذي ويستند إلى المذكرات المقدمة وفقا للفقرة 

 باء؛ 9/11من المقرر  5

يذ االجتماع الخامس للفريق المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنف يطلب من - 6
من  8و 6فضال عن الهدفين  4و 3و 1االتفاقية أن يعد، بدعم من األمين التنفيذي، استعراض تنفيذ األهداف 

 باء؛ 9/11إستراتيجية االتفاقية لحشد الموارد بحلول االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف وفقا للمقرر 

وخبرات عن تنفيذ  األطراف والمنظمات المعنية على تقديم وجهات نظر ومعلومات يشجع - 7
 إستراتيجية حشد الموارد؛

من المقرر ) ج(8بالتقرير المجمع الذي يستند إلى المذكرات المقدمة استجابة للفقرة  يحاط علما - 8
والذي يبرز األنشطة المتعلقة باآلليات المالية المبتكرة التي وضعت منذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف،  10/3

مختلف أشكال الحماية البيئية واالجتماعية بحسب اآلليات المختارة فضال عن الظروف  والمقترحات الخاصة بنظر
الوطنية السائدة لكي يمكن تجنب المبادالت المحتملة وتعزيز التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية والنواتج 

 االجتماعية؛

لوجي، قدرت المصروفات بأنه طبقا لتقديرات المصروفات الحالية للتنوع البيو يحاط علما - 9
 يقل عن عدة عشرات من المليارات من الدوالرات األمريكية سنويا؛ العالمية على التنوع البيولوجي بما ال

كذلك بأنه استنادا إلى عمليات تقدير االحتياجات األولية، قد يحتاج التنفيذ العالمي  يحاط علما - 10
 ت تقدر بحدود مئات المليارات من الدوالرات األمريكية؛للخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي إلى استثمارا

يتعين توفير المزيد من المعلومات لتنقيح التقديرات المتعلقة بكل من مصروفات التنوع  يدرك أنه - 11
البيولوجي الحالية وتقدير االحتياجات كما يدرك أنه يتعين أخذ تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

 بصورة جادة في االعتبار؛ 2020- 2011

على  يوافقنظرا للقيود التي تتعرض لها المعلومات المتاحة حاليا بشأن تمويل التنوع البيولوجي،  - 12
إحداث زيادة كبيرة في تمويل التنوع البيولوجي من جميع المصادر لتنفيذ إستراتيجية حشد الموارد استنادا إلى 

  9:سنةاألهداف التالية في ضوء المعلومات المح

                                                        
8   UNEP/CBD/WG-RI/4/6 .  
. نظرا لتنوع القضايا التي تتناولها إستراتيجية حشد الموارد، قد ترغب األطراف في وضع أهداف عديدة من مختلف األنواع  9

هدف واحد له عدة مكونات لتوجيه اإلجراءات أو إضافة المزيد من (وبدال من ذلك قد ترغب األطراف في وضع هدف مركب 
أو اإلنفاق /األطراف في نظر وضع أهداف تتعلق بالتدفقات الدولية للتنوع البيولوجي و وعالوة على ذلك قد ترغب). الخصوصية

 .المحلي على التنوع البيولوجى
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إلى  2012من  في المائة زيادة سنوية مركبة في التدفقات المالية الدولية للبلدان النامية ]10[  )أ (
مع األخذ في االعتبار ، إعالن باريسو" لمستقبل الذي نصبو إليها" 20+ريومؤتمر نتيجة تمشيا مع [ ،2020

 ؛]و الطلباإلنمائية الرسمية موجهة نح ةبصورة خاصة الحاجة الى أن تصبح المساعد

في المائة من األطراف أبلغت عن مصروفات التنوع البيولوجي المحلية فضال عن  ]75[  )ب (
بغية تحسين متانة خط األساس في وضع  2014االحتياجات من التمويل والثغرات واألولويات بحلول عام 

 األهداف؛

ولوجي بحلول عام في المائة من األطراف أعد خطط مالية وطنية للتنوع البي ]30[يقل عن  ما ال  )ج (
 الثقافية واالجتماعية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته؛و لةالمتأصبما في ذلك تقييم القيم  2014

 ويحث، ه الثاني عشرجتماعهدف بشأن التمويل المحلي خالل اوضع خط أساس و علىيوافق  - 13
المحلي المتاح للتنوع البيولوجي فضال عن  البلدان المتقدمة على دعم التقييم الذي تجريه البلدان النامية للتمويل

 االحتياجات من التمويل؛

 إدراج حشد الموارد ألغراض بروتوكول ناغويا في تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد؛على يوافق  - 14

على تقديم معلومات عن األهداف وخطوط األساس أعاله قبل االجتماع الخامس  األطرافيحث  - 15
ها في المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية بطريقة حسنة التوقيت لكي ينظر للفريق العامل المفتوح العضوية

 الفريق العامل؛

استعراض أهداف لتنفيذ إستراتيجية حشد الموارد في ضوء التقديرات المنقحة لكل من يقرر  - 16
لفريق العامل ا ىإلالثاني عشر، ويطلب  هجتماعقييم االحتياجات خالل االمصروفات الحالية للتنوع البيولوجي وت

 لهذا االستعراض؛ في اجتماعه الخامس أن يحضرستعراض تنفيذ االتفاقية الالمفتوح العضوية المخصص 

 :إلى األمين التنفيذييطلب  - 17

تجميع ودمج البيانات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ األولي، وتقديم ذلك للنظر من   )أ (
فريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ جانب األطراف خالل االجتماع الخامس لل

 اتفاقية التنوع البيولوجي؛

تجميع ودمج البيانات المقدمة من األطراف بشأن األهداف وخطوط األساس وتقديم ذلك للنظر   )ب (
نفيذ من جانب األطراف خالل االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض ت

 اتفاقية التنوع البيولوجي؛

إعداد تقرير عن المنافع البيئية واالجتماعية واالقتصادية المتوقعة لدى تحقيق جميع أهداف أيشي   )ج (
 ؛2020للتنوع البيولوجي بحلول عام 

إعداد تجميع للمعلومات الخاصة باستعراض تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد على النحو الوارد في   )د (
للنظر من جانب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية  أعاله 66الفقرة 

 خالل اجتماعه الخامس؛



UNEP/CBD/COP/11/1/Add.2 
Page 34 

 
مواصلة تنظيم حلقات العمل اإلقليمية والخاصة بالخبراء حسب مقتضى الحال، ورهنا بتوافر   )ه(

من خالل  2020-2011للتنوع البيولوجي  الموارد، لمساعدة األطراف في حشد الموارد لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية
 .تقاسم الخبرات الوطنية وجمع المعلومات

 تقرير مرفق البيئة العالمية  2-4البند 

  .(UNEP/CBD/COP/11/8) يحيط مؤتمر األطراف علما بتقرير مرفق البيئة العالمية
 

لبرامج إطار السنوات األربع ألولويات ا: إرشاد موجه إلى اآللية المالية  3-4البند 
 واستعراض فاعلية اآللية المالية

  .الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية 4/3التالي مأخوذ من التوصية  النص

  استعراض التنفيذ الموجه إلى اآللية المالية  -ألف 
  إن مؤتمر األطراف

 2018- 2014مج للفترة اإلطار الموجه نحو النتائج لمدة أربع سنوات ألولويات البرا يعتمد - 1
 ويطلب إلى مرفق البيئة العالمية تنفيذه وتقديم تقرير عنه إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر؛

 مرفق البيئة العالمية على مواصلة تحسين الجداول الزمنية الخاصة بتوفير الدعم المالي؛يشجع  - 2

ل اآللية المالية أثناء الفترة السادسة المالية من خال االجهات المانحة على زيادة مساهماته يدعو - 3
لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية مع االعتراف في الوقت نفسه بزيادة األموال المتاحة في إطار الفترة الخامسة 

الخطة لتجديد موارد المرفق، ومع األخذ في الحسبان االحتياجات المالية الكبيرة لتنفيذ التزامات االتفاقية و
 .للتنوع البيولوجي يشيأأهداف و 2020-2011للتنوع البيولوجي للفترة  جيةاالستراتي

  

  .UNEP/CBD/COP/11/15/Rev.2 أعد األمين التنفيذي عنصر مشروع المقرر التالي المنسوخ من الوثيقة
  مرفق

  الموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات البرامج 2018-2014مقترح إطار السنوات األربع 
  هدفال

مرفق إرشادا ل ألولويات البرامج الموجه نحو تحقيق النتائج 2018- 2014إطار السنوات األربع يوفر   - 1
لتنوع البيولوجي للمجال البؤري ل رصدوضع استراتيجية قوية ونظام لالبيئة العالمية بوصفه اآللية المالية لالتفاقية 

  .عالميةلموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة الة السادسالتزود لدورة 
  عناصرال
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التنوع البيولوجي لدورة التزود السادسة لموارد الصندوق االستئماني لمرفق إعداد استراتيجية توجيه  عند  - 2
يتكون من ألولويات البرامج  الموجه نحو تحقيق النتائج 2020-2014إطار السنوات األربع ، فإن البيئة العالمية

  :العناصر التالية
لتنوع البيولوجي ل، بما في ذلك أهداف أيشي 2020- 2011ة للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجي  )أ(

  ؛)10/2المقرر المرفق ب(المذكورة فيها 
المقرر ( 2020- 2011رة ـة للفتـالخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائي  )ب(
BS-V/16(؛  
رامج لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية بشأن أولويات الب  )ج(

  10الحصول وتقاسم المنافع الذي قدمه االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا؛
  مع األخذ في االعتبار أيضا

الخطة االستراتيجية للتنوع  غاياتالقائمة اإلرشادية للمؤشرات المتاحة لتقييم التقدم نحو تحقيق   )د(
المتوقع من قبل االجتماع الحادي  حسبما ترد في المقررلتنوع البيولوجي أهداف أيشي لو 2020- 2011جي البيولو

نها توفر نقطة بداية لتقييم التقدم المحرز في تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع نظرا ألعشر لمؤتمر األطراف، 
  على مستويات مختلفة؛ 2020-2011البيولوجي 
مؤشرات إضافية ناتجة عن العمل في المستقبل  إعدادهذه المؤشرات، أو لأخرى أي تحسينات   )ه(

 بشأنواألحكام ذات الصلة ) ي( 8لمادة لبموجب االتفاقية، مثل عمل الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 
 ؛مؤشرات ذات الصلة للمعارف التقليدية واالستخدام العرفي المستدامإعداد 

 المرتبطةتتبع أدوات الرصد والعمليات واألثر، مؤشرات النواتج والنتائج و المجموعة الحالية من  )و(
  .حاليا مرفق البيئة العالمية التي يستخدمهابها، 

  ةالتوجيهي ادئالمب
بالنسبة إلى األطراف يمكن  المؤشرات أساسا مرنل والقائمة اإلرشاديةلتنوع البيولوجي لأهداف أيشي توفر   - 3

ات وخطط العمل الوطنية ستراتيجيفي االروف والقدرات الوطنية المختلفة، بما في ذلك تكييفه، مع مراعاة الظ
وينبغي أن تيسر استراتيجية التنوع البيولوجي لدورة التزود السادسة لموارد الصندوق . لتنوع البيولوجيالمنقحة ل

الوطنية الواردة في لبرامج اوأولويات تحقيق أوجه التآزر بين األهداف مرفق البيئة العالمية االستئماني ل
حسب أولويتها في مقترحات المشاريع القطرية، مع  لتنوع البيولوجيالمنقحة لوخطط العمل الوطنية  اتاستراتيجي

 2020-2011لتنوع البيولوجي لالخطة االستراتيجية باألولوية العليا المرتبطة  الفجوات ذاتالتركيز على سد 
  .يهاالعشرين المذكورة فأيشي  وأهداف

استراتيجية دورة التزود السادسة لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية أن تستفيد ينبغي و  - 4
تدهور األراضي وللتنوع البيولوجي البيئة العالمية كاملة من أوجه التآزر المحتملة بين مجاالت مرفق استفادة 

                                                        
 )UNEP/CBD/COP/11/6( لبروتوكول ناغويا االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدوليةالصادرة عن  2/1انظر التوصية    10

 .األطراف المقدمة لنظر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر
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أصحاب  معمرفق البيئة العالمية يعمل ينبغي أن و. معه تكيفالمن حدته و تخفيفال – المياه الدولية وتغير المناخو

حسب المصلحة الرئيسيين المشاركين في عملية تجديد الموارد، بما في ذلك أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، 
عملية ضمن لتنوع البيولوجي الممارسات المعتادة في العمليات األخيرة إلعداد استراتيجيات في المجال البؤري ل

  .صياغة استراتيجية دورة التزود السادسة لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية
استراتيجية دورة التزود السادسة  بشأنإلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف المقدم تقرير وعلى ال  - 5

 .ارما سبق في االعتب أن يأخذلموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية 

  

اللجنة الحكومية الدولية  الصادرة عن 2/1التوصية من المرفق الثاني ب 15الفقرة التالي مأخوذ من  النص
  .لبروتوكول ناغويا

  إن مؤتمر األطراف،
أولويات البرامج إلدراجها في إطار األربع سنوات   - أوال 

  2018- 2014ألولويات البرامج للفترة 
- 2014(دعم األنشطة التالية خالل الفترة السادسة لتجديد موارده  مرفق البيئة العالمية إلى يدعو  - 1

  :التي تشمل أنشطة من بينها ما يلي) 2018
بناء قدرات األطراف على إعداد وتنفيذ وإنفاذ التشريع الوطني، والتدابير اإلدارية أو السياساتية   )أ(

بيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، بما في بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ومن ثم المساهمة في حفظ التنوع ال
  :ذلك من خالل ما يلي

تحديد الفاعلين ذوي الصلة والخبرة القانونية والمؤسساتية القائمة من أجل تنفيذ   )1(
  بروتوكول ناغويا؛ 

تقييم وضع التدابير المحلية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء االلتزامات   )2(
  غويا؛لبروتوكول نا

أو تعديل التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع /إعداد و  )3(
  بغية تنفيذ التزاماتها في إطار بروتوكول ناغويا؛

  وضع السبل لمعالجة المسائل عبر الحدود؛  )4(
وضمان  إنشاء ترتيبات مؤسساتية ونظم إدارية لتوفير الحصول على الموارد الجينية،  )5(

تقاسم المنافع، ودعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة 
متبادلة ورصد استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، 

  بما في ذلك دعم إنشاء نقاط التفتيش؛
يها بصورة متبادلة للنهوض باإلنصاف بناء قدرات األطراف على التفاوض على شروط متفق عل  )ب(

والعدالة في المفاوضات في إعداد وتنفيذ اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك من خالل تعزيز فهم نماذج 
  األعمال وحقوق الملكية الفكرية؛
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لمعارف بناء قدرات األطراف على بناء قدراتها البحثية المحلية إلضافة قيمة لمواردها الجينية وا  )ج(
التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية من خالل وسائل من بينها نقل التكنولوجيا، والتنقيب البيولوجي وما يرتبط به 

  من بحوث ودراسات تصنيفية، وإعداد واستخدام طرائق تقدير القيمة؛
لمعنيين، معالجة احتياجات وأولويات القدرات للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة ا  )د(

  :وذلك من خالل مشروعات تشمل على األخص
  النهوض بمشاركتها في العمليات القانونية والسياساتية وعمليات صنع القرار؛  )1(
المساعدة في بناء قدراتها المتعلقة بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد   )2(

مجتمعية، والبنود التعاقدية النموذجية، الجينية، مثال من خالل إعداد البروتوكوالت ال
والمتطلبات الدنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وذلك لتأمين التقاسم العادل 

  والمنصف للمنافع؛
  دعم سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات؛  )3(

لومات الحصول وتقاسم المنافع واستخدام تمكين األطراف من المشاركة بنشاط في غرفة تبادل مع  )ه(
أفضل أدوات االتصال المتاحة والنظم القائمة على االنترنت واألدوات السمعية والمرئية ألنشطة الحصول وتقاسم 

  المنافع؛
دعم األطراف في زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد   )و(

ئل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، السيما من خالل إعداد وتنفيذ إستراتيجيات وطنية وإقليمية الجينية، والمسا
  لزيادة التوعية؛

  دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء وتنمية القدرات دعما لتنفيذ البروتوكول؛  )ز(
  صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  -ثانيا 

مع التقدير المساهمات المالية األولية التي  ويالحظناغويا  بإنشاء صندوق تنفيذ بروتوكول يرحب  - 2
  قدمتها إلى الصندوق اليابان، وسويسرا، والنرويج، والمملكة المتحدة وفرنسا؛

بأن تستخدم األموال من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا لدعم المشاريع التي ستساعد  يوصي  - 3
يا وتهيئة الظروف التمكينية لتنفيذه الفعال على الصعيدين الوطني على الدخول حيز النفاذ المبكر لبروتوكول ناغو

واإلقليمي، وفقا للهدف األساسي لصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا على النحو المنصوص عليه في الوثيقة 
GEF/C.40/11/Rev.1 ؛2011أيار /مايو 26، المؤرخة  

  من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا؛مرفق البيئة العالمية بأن يعجل الحصول على أموال يوصي   - 4
الجهات المانحة والقطاع الخاص إلى المساهمة في صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا بغية  يدعو  - 5

  ضمان الدعم المستمر للدخول حيز النفاذ المبكر لبروتوكول ناغويا وتنفيذه؛
  دعم األنشطة قبل دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ  –ثالثا 
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على دعوته إلى مرفق البيئة العالمية إلى تقديم دعم مالي إلى األطراف للمساعدة  يعيد التأكيد - 6

 .على التصديق المبكر على بروتوكول ناغويا وتنفيذه

 

  .UNEP/CBD/COP/11/15/Rev.2 أعد األمين التنفيذي عنصر مشروع المقرر التالي المنسوخ من الوثيقة
  إن مؤتمر األطراف،

ألطراف التقرير عن االستعراض الرابع لفاعلية اآللية المالية الذي لي أن يتيح إلى األمين التنفيذ يطلب
لنظر الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية في  10/27أعد استجابة للمقرر 

  .اجتماعه الخامس

  
 لميةالسادس لموارد مرفق البيئة العا زودتقييم االحتياجات لفترة الت  4-4البند 

  .باء الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية 4/3النص التالي مأخوذ من التوصية 

تقارير تقييم مقدار األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية للفترة السادسة لتجديد   -باء 
  موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية

 إن مؤتمر األطراف،

 ،10/26المقرر  إلى إذ يشير

وأهداف أيشي للتنوع  2020- 2011أن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  يؤكد  - 1
البيولوجي توفر اإلطار الشامل لتنفيذ االتفاقية خالل العقد، بما في ذلك لألنشطة خالل الفترة السادسة لتجديد موارد 

 ؛)2018-2014(مرفق البيئة العالمية 

سوف يتطلب تمويل  2020-2011فيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة أن تن يالحظ  - 2
 األنشطة التي تسهم في جميع الغايات الخمس وجميع األهداف العشرين؛

 ويعرب عن تقديرهتقرير تقييم االحتياجات للفترة السادسة لتجديد موارد المرفق  يالحظ أيضا  - 3
 ألعضاء فريق الخبراء؛

 بالرسائل الرئيسية للتقييم على النحو الموجز في المرفق بهذه المذكرة؛ا يحيط علم  - 4

ويشمل ذلك . بنطاق تقديرات االحتياجات من التمويل للفترة السادسة لتجديد الموارد يحيط علما  - 5
للتنوع كال ما قد يقدم من خالل تجديد موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية من أجل المجال البؤري 

 البيولوجي وما قد يقدم من خالل األموال التي يتم حشدها عن طريق اآللية المالية؛

إلى األمين التنفيذي  ويطلبالحاجة إلى تعزيز التركيز على تعميم أوجه التآزر،  يالحظ كذلك  - 6
جاالت البؤرية األخرى مرفق البيئة العالمية إلى تحديد أهداف أيشي األكثر استفادة من أوجه التآزر مع الم ويدعو

  لمرفق البيئة العالمية وإتاحة هذه المعلومات الستخدامها في المستقبل؛
  :على أن يشدد  - 7
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وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي تمثل  2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   )أ(
 رد المتاحة؛إطارا طموحا اعتمدته األطراف في االتفاقية وتتطلب زيادة كبيرة في الموا

تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي سيتطلب أنشطة تعالج جميع الغايات الخمس للخطة   )ب(
 االستراتيجية؛

االستعمال الكامل لآللية المالية لالتفاقية، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية وشبكته من الوكاالت   )ج(
مالي للبلدان المتلقية، يعتبر أساسيا وحاسما في التقدم في وتحسين فعالية استخدام الموارد وتوسيع نطاق الدعم ال

  تنفيذ الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
المؤسسات المالية الدولية والمنظمات اإلنمائية والحكومات الوطنية والقطاع الخص قد تحتاج إلى   )د(

مالية فيما يتجاوز تجديد موارد الصندوق االستئماني االضطالع بدور أكبر مما هو اآلن لتيسير حشد الموارد ال
 لمرفق البيئة العالمية ذاته؛

يتعين إجراء ترتيب ألولويات األنشطة بالتشاور مع االتفاقية من خالل مؤتمر األطراف، استنادا   )ه(
 إلى أولويات البرمجة المستمر ألربع سنوات؛

لق بتقييم االحتياجات للفترة السادسة لتجديد موارد إلى مرفق البيئة العالمية التقرير المتع يحيل  - 8
المرفق، لينظر فيها مرفق البيئة العالمية، بحيث يشير المرفق في تقريره العادي لمؤتمر األطراف إلى الطريقة 

  .التي استجاب بها خالل دورة تجديد الموارد للتقييم السابق لمؤتمر األطراف
 

  لمتحدة للتنوع البيولوجيالتعاون واالتصال وعقد األمم ا  -  5
 عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي  1-5البند 

الصادرة عن الفريق العامل  4/1على أساس التوصية ( 2- 3يحتوي مشروع المقرر في إطار البند 
على عناصر تأخذ في الحسبان أنشطة عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي في ) المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

ة للتنوع البيولوجي، ضمن دويطلب إلى األمين التنفيذي النهوض بتنفيذ إستراتيجية عقد األمم المتح 2011عام 
برنامج العمل المتعلق باالتصال والتثقيف والتوعية العامة، استنادا إلى الموارد المتوافرة، وصيانة البوابة الشبكية 

  ).17قرة الف(للعقد من أجل تسليط الضوء على جميع األنشطة 

  
  واالتفاقيات األخرى والمبادرات ،التعاون مع المنظمات الدولية  2-5البند 

  :الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية 4/6التالي مأخوذ من التوصية  النص
  إن مؤتمر األطراف،

ي واتفاقيات ريو لتحقيق التنفيذ أهمية التعاون بين االتفاقيات المرتبطة بالتنوع البيولوج يعيد تأكيد  - 1
  ؛2020- 2011الكامل لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
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بأهمية تعزيز أوجه التآزر، بما في ذلك على المستويين الوطني واإلقليمي، بين االتفاقيات  يسلم  - 2

بضرورة توطيد عمليات  مساس باألهداف المحددة وإقرار والياتها، وإذ يسلمالمرتبطة بالتنوع البيولوجي، دون ال
التآزر بين االتفاقيات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة واليونسكو 

دة من عملية التآزر ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، مع مراعاة عدة أمور من ضمنها الدروس المستفا
 التي تشمل االتفاقيات المرتبطة بالمواد الكيميائية والنفايات؛ 

الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي اعتماد  على ضرورة دعم الترتيبات الضرورية لضمانيشدد   - 3
لمؤسسات للتنوع البيولوجي المتعلقة بها خارج نطاق االتفاقية المرتبطة بالتنوع البيولوجي من جانب جميع ا

 والمنظمات والعمليات المعنية؛

على مساهمة فريق إدارة البيئة، وخاصة فريق إدارة القضايا التابع له، في تعميم  يسلط الضوء  - 4
  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في منظومة األمم المتحدة بأكملها؛

لية بشأن الموارد الوراثية بالتقدم المحرز بموجب اتفاقية األنواع المهاجرة، والمعاهدة الدو يرحب  - 5
اتفاقية اإلتجار الدولي بأنواع والزراعة واتفاقية التراث العالمي، واتفاقية رامسار و ةالنباتية في مجال التغذي

  لالنقراض إلبراز الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛الحيوانات والنباتات البرية المعرضة 
اتفاقية اإلتجار الدولي بأنواع جز بموجب اتفاقية األنواع المهاجرة، وبالعمل المن يرحب أيضا  - 6

لالنقراض لدعم األطراف في إدماج أهداف هذه االتفاقيات في عملية تنقيحها الحيوانات والنباتات البرية المعرضة 
  لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

يق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي الوارد في الوثيقة من فر ةالمعتمد عملبطريقة ال يرحب  - 7
المعلومات التكميلية عن ترتيبات العمل : اإلعالمية المقدمة من األمين التنفيذي بشأن التعاون مع االتفاقيات األخرى

  ؛)UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18(تفاقيات ريو الوصالحيات فريق االتصال المشترك  عملطريقة وإعداد 
 ةم اإليكولوجيالتنوع البيولوجي وخدمات النظفي مجال بإنشاء المنبر الحكومي الدولي  حبير  - 8
(IPBES)  ويشجع المنبر على توفير المعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي من أجل دعم تحقيق أهداف اتفاقية

ألخرى المرتبطة بالتنوع ، فضال عن أهداف االتفاقيات ا2020- 2011التنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية 
  ؛البيولوجي، حسب االقتضاء

األطراف على زيادة توطيد التعاون والتآزر بين جهات التنسيق المعنية باالتفاقيات وغيرها  يحث  - 9
الوطني لتعزيز القدرات فيما يخص تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  صعيدمن الشركاء على ال

لموارد لفعال لستخدام ااالف أيشي للتنوع البيولوجي تفاديا لتكرار األنشطة وزيادة تعزيز وأهدا 2020- 2011
  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأداة مركزية لهذا التعاون؛استعمال و

لى على دور االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في إعداد نهج متسق ع يشدد  - 10
المستوى الوطني؛ ويشجع األطراف على إدراج أهداف االتفاقيات المرتبطة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو في 
  استراتيجياتها وخطط عملها المنقحة للتنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، ودعمها بجميع الموارد والوسائل المتاحة؛

أجل توطيد التآزر فيما يخص اإلبالغ عن بالمشاريع والمبادرات ذات الصلة من  يحيط علما  - 11
االتفاقيات المرتبطة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، مثل المشروع النموذجي الذي يحظى بدعم مرفق البيئة 
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العالمي، والمشرع الذي أعدته الحكومة األسترالية بالتعاون مع برنامج البيئة اإلقليمي في المحيط الهادئ، وذلك 

  ؛النامية ونُهج اإلبالغ المتكاملة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة لتيسير عمليات
مبادرة إدارة المعارف والمعلومات المتعلقة باالتفاقات  من خاللبتعاون أمانات االتفاقيات  يرحب  - 12

  ، في مجال اإلدارة المشتركة للمعلومات؛(InforMEA) البيئة المتعددة األطراف لليونيب
المنظمات الدولية والجهات المانحة إلى زيادة التمويل لدعم الجهود الوطنية في تحقيق دعو ي  - 13

انسجام السياسات والتنفيذ المساند المتبادل لألنشطة التي تتصل بالتزامات البلدان بموجب االتفاقيات المرتبطة 
  بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو الثالث؛

اآلليات المالية على مواصلة دعم المشاريع واألنشطة  ويدعوالمية إلى مرفق البيئة الع يطلب  - 14
  لتحسين أوجه التآزر بين االتفاقات المتعددة األطراف المرتبطة بالتنوع البيولوجي؛

األطراف التي تستطيع القيام بذلك أن  يدعوواتفاقيات ريو كآلية لتوطيد التعاون  جناحبيرحب   - 15
تحقيق ية زيادة رؤية أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثالث وتحسين فعالية هذا الجناح وهذه المبادرة بغلدعم تقدم ال
من أجل زيادة تعزيز هذا  األخرىالتفاقيات ريو  ينالتنفيذي ناءاألمين التنفيذي التعاون مع األم إلى ويطلب، أهدافه

  ؛جناحال
  :األمين التنفيذي القيام بما يلي إلىيطلب   - 16

من فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي، وتقييم  ةالمعتمد العمل طريقةير عن تنفيذ تقديم تقر  )أ(
  ة بالتنوع البيولوجي؛تعلقالوطني بين االتفاقيات الم صعيدأثره في توطيد التعاون واالنسجام والتآزر على ال

مشاركة  زيادة، لاالتفاقيات األخرى، بالتشاور مع أمانات لمؤتمر األطراف حاتمقترصياغة   )ب(
تصال المشترك ة بالتنوع البيولوجي وفريق االتعلقاألطراف في عمل فريق االتصال المعني باالتفاقيات الم

  تفاقيات ريو؛ال
تبادل المعلومات في إتاحة الدروس المستفادة المتعلقة بالتعاون وأوجه التآزر  آلية غرفةاستخدام   )ج(

من تنفيذ المشروع التجريبي لمرفق البيئة العالمية بشأن المستفادة الدروس الوطني، بما في ذلك  صعيدعلى ال
  ريو؛ تاتفاقياإلى تيسير اإلبالغ الوطني 

ومواءمة المساهمات  التآزرأنشطة حديث مختلف التوصيات المتعلقة بتجميع واستعراض وت  )د(
غيرها من االتفاقيات والمنظمات ذات ة بالتنوع البيولوجي، واتفاقيات ريو وتعلقالحالية والمحتملة لالتفاقيات الم

الصلة، مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، من خالل األعمال الجارية للفريق المعني بإدارة القضايا في مجال 
  .التنوع البيولوجي لفريق إدارة البيئة

 

  .UNEP/CBD/COP/11/17أعد األمين التنفيذي عناصر مشروع المقرر التالية المنسوخة من الوثيقة 
  إن مؤتمر األطراف،

وخاصة برنامج األمم  ،بتعاون جميع وكاالت األمم المتحدة، والوكاالت المتخصصة يرحب - 1
ومنظمة الصحة العالمية،  ،ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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في توفير الدعم لألطراف لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية  )ليونسكوا(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة و

 ويشجعها على مواصلة تعميم الخطة في برامجها وأولوياتها؛ 2020- 2011

التنوع البيولوجي والثقافي المعني باالجتماع األول لفريق االتصال غير الرسمي  يحاط علما - 2
)UNEP/CBD/COP/11/INF/11(؛ 

ي تتخذ الستكشاف وتوثيق القيمة المضافة من إدراج الصالت بين بالخطوات األخرى التيرحب  - 3
 بهذه القيمة المضافة؛ وزيادة التوعيةالتنوع البيولوجي والثقافي في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي 

إلى اإلسهام في تنفيذ هذا العمل وتوفير آلخرين أصحاب المصلحة المعنيين األطراف و يدعو - 4
 .الدعم له

  

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  16/15لي مأخوذ من التوصية التا النص
  :والتكنولوجية

  إن مؤتمر األطراف،
بالتقرير المرحلي لألمين التنفيذي عن العمل التعاوني في مجاالت التنوع البيولوجي  يحيط علما  - 1

  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/16) والزراعة، والغابات، والتنوع البيولوجي والصحة
أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين االتفاقية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة لتحقيق  يؤكد  - 2

بخطة العمل المشتركة المنقحة بين أمانتي اتفاقية التنوع  ويحيط علماأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة، 
راعة وهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة  التابعة لها البيولوجي، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والز

)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/33؛)، المرفق  
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة إلى دراسة كيف يمكن األخذ في الحسبان القائمة  يدعو  - 3

على النحو الوارد في التوصية  2020-2011اإلرشادية للمؤشرات المتعلقة بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
عند إجراء التقييمات العالمية للموارد ) ، الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية15/1

إلى األمين التنفيذي التعاون مع منظمة األغذية والزراعة للمساعدة في ضمان أن  ويطلبالحرجية في المستقبل، 
العالمية للموارد الحرجية في توفير بيانات وتحليالت مفيدة لغرض تقييم التقدم المحرز في تنفيذ تستمر التقييمات 

  االتفاقية؛
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى زيادة التوعية بشأن أوجه  يدعو  - 4

ات الصحية الوطنية من أجل دمج مع القطاعالترابط القائمة بين التنوع البيولوجي وقضايا الصحة، وإلى التعاون 
 في مساهمةالصحية الوطنية، لتحقيق المنافع المتبادلة وال والبرامج قضايا التنوع البيولوجي في االستراتيجيات

  أيشي للتنوع البيولوجي، وتقديم تقارير في هذا الشأن إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر؛ أهداف تحقيق
، المرفق األول، الصادرة عن الهيئة 15/1التوصية (إلرشادية للمؤشرات أن القائمة ا يالحظ  - 5

تتضمن عدداً من المؤشرات التي يمكن أن تكون ذات الصلة ) الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
لبشر من خدمات بالروابط القائمة بين التنوع البيولوجي والصحة، بما في ذلك االتجاهات في المنافع التي يستمدها ا
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النظم اإليكولوجية المختارة؛ واالتجاهات في صحة ورفاهية المجتمعات التي تعتمد مباشرة على سلع وخدمات 

إلى األمين  ويطلبتكوين الغذاء، : النظم اإليكولوجية المحلية؛ واالتجاهات في المساهمة التغذوية للتنوع البيولوجي
، تمشيا عنية واستنادا إلى آراء األطرافرات، بالتعاون مع المنظمات المالتنفيذي، أن يستمر في إعداد هذه المؤش

استخدام هذه  األطراف، والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة المعنيين إلى يشجعو 15/1مع التوصية 
  المؤشرات؛
 بتعزيز التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك يرحب مع التقدير  - 6

األمين التنفيذي أن يضع برنامج عمل مشترك مع منظمة  ويطلب إلىالمنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة، 
الصحة العالمية، وحسب مقتضى الحال مع المنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة، من أجل دعم المساهمة 

  لتحقيق أهداف الصحة البشرية؛ 2020- 2011التي يمكن أن تقدمها الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
بعدم كفاية األموال التي أتيحت لتنفيذ األنشطة المستهدفة المطلوبة والمشتركة بين  إذ يحيط علما  -7[

دعوته  يعيد تأكيدأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، السيما لبناء القدرات، 
قدروها ذلك، أن توفر التمويل الالزم الستحداث وظيفة مسؤول مشترك وتقديم أموال لألنشطة للبلدان التي في م

  .]من خالل الصندوق االستئماني الطوعي لالتفاقية

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  15/7التالي مأخوذ من التوصية  النص
  :والتكنولوجية

  يشمالال القطبفي التنوع البيولوجي 
  إن مؤتمر األطراف،

والفريق العامل المعني بحفظ نباتات وحيوانات  البيولوجي اتفاقية التنوع بين التعاونقرار إذ يشير إلى 
على استمرار التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي والفريق  يشجع القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي،

  رصد وتقييمات الحالة واالتجاهات وكذلك عناصر إجهاد التنوع البيولوجي؛العامل، بما في ذلك فيما يتعلق ب
بالتقرير عن التنوع البيولوجي في القطب الشمالي الذي أعده الفريق العامل المعني بحفظ يرحب  - 1

 هيئة الفرعية للمشورةلل نباتات وحيوانات القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي لالجتماع الخامس عشر
 على وجه التحديد بنتائجه الرئيسية؛ يحيط علماً؛ و)UNEP/CBD/SBSTTA/15/14(علمية والتقنية والتكنولوجية ال

  :ما يلييالحظ  - 2
يستضيف القطب الشمالي طائفة واسعة للتنوع البيولوجي، بما في ذلك العديد من مجموعات   )أ(

  الحيوانات والنباتات العالمية المهمة؛
 األطراف ومن ثم فإن العديد من الشمالي أنواعاً مهاجرة؛ القطب في األنواع من كبيرة نسبة تعد  )ب(

  لصيانتها؛ غير القطبية والحكومات األخرى تتقاسم هذه المجموعات ويعد تعاونها ضرورياً
توفر النظم اإليكولوجية في القطب الشمالي خدمات أساسية بما فيها توفير سبل المعيشية   )ج(

 لمحلية؛للمجتمعات األصلية وا

  ينشأ تغير المناخ باعتباره أوسع وأهم أسباب إجهاد التنوع البيولوجي في القطب الشمالي؛   )د(
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تنطوي التغيرات الحاصلة في التنوع البيولوجي في القطب الشمالي على تداعيات عالمية، بالنظر   )ه(

لتوازن الفيزيائي والكيميائي إلى أن عمليات النظام اإليكولوجي في القطب الشمال تلعب دورا رئيسيا في ا
  والبيولوجي لكوكب األرض؛

يساهم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في القطب الشمالي في تنفيذ الخطة   )و(
  ؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ت واالتفاقا الدولية والمنظمات األخرى، األطراف غير القطبية ذات الصلة، والحكومات يدعو - 3
 أو/و الشمالي المهاجرة خالل فترة من حياتها القطب أنواع تستضيف األطراف، التي المتعددة البيئية والعمليات

األنواع، إلى التعاون مع الفريق العامل المعني بحفظ نباتات وحيوانات القطب  هذه حالة عن المعلومات تجمع
 البيولوجي التنوع رصد نها المساهمة في برنامجالشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي، من خالل سبل من بي

المحيطة بالمنطقة القطبية، ضمن قدراته المتاحة، ومع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة التي  للمناطق
  أو تقييم هذه األنواع؛/تعنى بصون أنواع القطب الشمالي المهاجرة، وتبادل بياناتها المتعلقة برصد و

دم المحرز في تنفيذ الفريق العامل المعني بحفظ نباتات وحيوانات القطب الشمالي بالتق يرحب - 4
المحيطة بالمنطقة القطبية التابع لمجلس القطب الشمالي، بما في ذلك  للمناطق البيولوجي التنوع رصد لبرنامج

 بيئة على تؤثر التي والضغوط البيولوجي بالتنوع المتعلقة واإلبالغ عن االتجاهات المهمة الكشف زيادة سرعة
  الشمالي؛ القطب

في  بشأن قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل والتقارير مزيد من التقييماتال إعداديشجع على  - 5
  القطب الشمالي؛

تحديد  في مجاللمجلس القطب الشمالي  التابعة العمل أفرقةبه  ضطلعالعمل الذي تب يرحب - 6
بالتعاون مع االتفاقيات  على مواصلة هذا العمل شجعهايالقطب الشمالي، و في وبيولوجياً إيكولوجياً مهمةالمناطق ال

 مصايد ، ولجنةالمحيط األطلسيشرق اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال  واللجان اإلقليمية المجاورة، بما في ذلك
  األطلسي؛ المحيط شرق األسماك في شمال

تحديد الرامي إلى  عملهاإحراز تقدم في لى أفرقة العمل التابعة لمجلس القطب الشمالي عيشجع  - 7
  األهمية اإليكولوجية والثقافية العالية؛  مناطق القطب الشمالي ذات

الحكومات األخرى والمنظمات المعنية، حسب االقتضاء، إلى تعزيز تنفيذ  يدعواألطراف و يحث - 8
ت الصلة فيما يتعلق ببيئة القطب وبرامج عمل االتفاقية ذا 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  الشمالي؛
المعلومات،  لتبادل آلياتها الوطنية خالل إلى إتاحة، من األخرى والحكومات األطراف يدعو - 9

 بما الشمالي، القطب منطقة في والرصد البحوث أنشطة خالل من الناشئة والمعلومات البيانات حسب االقتضاء،
 التنوع وتقييم المحيطة بالمنطقة القطبية، للمناطق البيولوجي لتنوعا رصد برنامج في تساهم التي تلك فيها

 واالستفادة الشمالي، وغيره من التقييمات ذات الصلة التي يجريها مجلس القطب الشمالي، القطب في البيولوجي
كان ذلك حيثما  األخرى، واالتفاقيات البيولوجي اتفاقية التنوع في إطار تقاريرها في إعداد منها بشكل كامل

  مناسبا؛
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توعية األطراف بالمعلومات والتقارير المتعلقة بالتنوع البيولوجي  إلى األمين التنفيذي يطلب - 10
 للمناطق البيولوجي التنوع رصد فيها تلك التي تصدر عن برنامج بما الشمالي، القطب مجلس عن والصادرة

وغيره من التقييمات ذات الصلة التي  الشمالي، القطب في البيولوجي التنوع وتقييم المحيطة بالمنطقة القطبية،
  الشمالي؛ يجريها مجلس القطب

الشمالي،  القطبي مجلس عن الصادرة والمعلومات البيانات استخدام التنفيذي األمينيطلب إلى  - 11
  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛ من القادمة الطبعات إعداد من بينها أمور في عند االقتضاء،

األطراف  يشجعالشمالي مع الشعوب األصلية في القطب الشمالي،  تعاون مجلس القطبيقدر وإذ  - 12
في  مشاركة كاملة وفعالة المجتمعات األصلية والمحلية مشاركة الحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى يدعوو

  .المشاريع والبرامج البحثية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي
 قطاع األعمال والتنوع البيولوجي  3-5 البند

الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع  4/7التالي مأخوذ من الوصية  النص
  البيولوجي

  إن مؤتمر األطراف،
األهداف الثالثة ] أن يكون مسؤوال عن] [أن يأخذ في الحسبان[أن إشراك قطاع األعمال يجب  إذ يالحظ

  قية، وبروتوكوليها وحقوق واحتياجات المجتمعات األصلية والمحلية،لالتفا
، الذي دعا فيه شركات األعمال، ضمن أصحاب المصلحة اآلخرين، إلى 10/2إلى المقرر  إذ يشيرو

 2020-2011اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التنفيذ الناجح للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  لتنوع البيولوجي،وأهداف أيشي ل

، الذي دعا فيه إلى تحديد وإزالة أو اإلزالة التدريجية أو إصالح 10/44إلى مقرره  أيضا إذ يشيرو
الحوافز الضارة التي تدفع إلى فقدان التنوع البيولوجي مع إنشاء أيضا سياقات السياسة التي ستعزز األنشطة 

  الصديقة للتنوع البيولوجي،
، الذي دعا فيه الحكومات وقطاع األعمال إلى اتخاذ خطوات محددة 10/21ه إلى مقرر كذلك إذ يشيرو

  للتشجيع النشط على إشراك أكبر للقطاع الخاص مع االتفاقية،
إقامة "، التي دعا فيها الحكومات إلى دعم 10/21من المقرر  1، بصفة خاصة، بأهمية الفقرة إذ يسلّمو

األعمال  قطاع إقامة شراكة عالمية بشأن إلىتنوع البيولوجي والسعي مبادرات وطنية وإقليمية لقطاع األعمال وال
والتنوع البيولوجي من خالل دعوة المبادرات الجارية وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى أن يكونوا جزءاً من 

إقامة حوار مستمر مع مجتمع األعمال فيما يتعلق باعتبارات و...  مبادرة قطاع األعمال والتنوع البيولوجي
  ،"وأنشطة التنوع البيولوجي

أن تيسير وإعداد هذه المبادرات الوطنية واإلقليمية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي يمكن أن  إذ يفهمو
على فهم أفضل للتنوع البيولوجي وتبرير حفظه؛ وبناء القدرات؛ وتقاسم أفضل : يساعد شركات األعمال
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تيسير إقامة حوار بين جميع أصحاب المصلحة، فضال عن الممارسات، حسب مقتضى الحال؛ والمساعدة في 

  وضع التنوع البيولوجي في السياق األكبر للتنمية المستدامة؛
مساهمة االجتماع األول للشركة العالمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي في سبيل إذ يالحظ و

إعداد مبادرات وطنية وإقليمية مختلفة لقطاع  االرتقاء بغايات الشراكة العالمية فضال عن المساعدة في تيسير
  األعمال والتنوع البيولوجي،

، التي دعا فيها قطاع األعمال إلى 10/21من المقرر ) ه(إلى ) ب(2بأهمية الفقرات إذ يسلّم أيضا و
  ،"وجيمن شأنها تقليل أو تجنب اآلثار السلبية على التنوع البيولوضع وتطبيق عمليات وأساليب اإلنتاج التي "

، الذي دعا األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، 10/21إلى المقرر  إذ يشيرو
إلى جمع وتحليل ونشر األدوات واآلليات األخرى من خالل وسائل مختلفة إلى شركات األعمال وأصحاب 

  ،10/44لمقرر المصلحة اآلخرين، مع االستعانة بالمعلومات التي يتم تجميعها عمال ل
الذي اعتمد مبادئ توجيهية بشأن التنوع البيولوجي وتطوير السياحة وركز  7/14إلى المقرر  إذ يشيرو

  على أهميتها لشركات األعمال في قطاع السياحة،
آم بشأن التنوع البيولوجي الذي صدر عن منتدى آسيا اإلقليمي بشأن التنوع  –إعالن تشاإذ يالحظ و

أقر بأن الطبيعة هي أساس الحياة وأن حماية الطبيعة هي المهمة المشتركة لقطاع األعمال، البيولوجي، والذي 
  والحكومة واألكاديميين، وغيرهم من أصحاب المصلحة المتعددين في المجتمع،

  بإعالن كيادانرين المنقح بشأن التنوع البيولوجي، إرشادات لسياسة العمل، إذ يحيط علماو
ضمن (أعمال مختلف هيئات المقاييس الطوعية وهيئات إصدار التراخيص مثل بأيضا  إذ يحيط علماو

مجلس رعاية الغابات، ومجلس الوصاية البحرية، والمنظمات الدولية لوضع ملصقات التجارة ) جملة هيئات
  العادلة، وتحالف الغابات المطيرة، ومعهد اليف،

رى للتنمية المستدامة وأهمية تركيز مسؤولية الروابط بين التنوع البيولوجي والجوانب األخ إذ يالحظو
  قطاع األعمال على اتخاذ إجراءات لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضال عن تغير المناخ والتصحر،

بأهمية االستمرار في دعوة شركات األعمال إلى تبني الغايات الشاملة لالتفاقية وبروتوكوليها  إذ يسلّمو
على فهم وتنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ومساعدتها على فهم كيفية مواءمة  والعمل بموجبها، لمساعدتها

  التنوع البيولوجي في جدول األعمال الشامل للتنمية المستدامة،
شركات األعمال إلى مواصلة التنسيق مع الحكومات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، يدعو  - 1

خرين، وصياغة اإلجراءات ذات الصلة لحفظ التنوع البيولوجي واألوساط األكاديمية، وأصحاب المصلحة اآل
ولالستخدام المستدام لخدمات النظم اإليكولوجية، وللتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 

 الجينية، التي تتفق مع الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

الصادرة  2012ال إلى النظر بالكامل في مقاييس األداء المنقحة لعام شركات األعم يدعو كذلك  - 2
 عن مؤسسة التمويل الدولية التي تدمج مقاييس االستدامة؛

  :األطراف إلى القيام بما يلييدعو  - 3
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النهوض بالدمج الكامل لقيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في أنشطة القطاع   ) أ(
سبان النتائج والتوصيات في لتقرير لقطاع األعمال الصادر عن في دراسة اقتصاديات الخاص، مع األخذ في الح

 النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي والعمل المنفذ في إطار التقييمات الوطنية للنظم اإليكولوجية؛

التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه من أجل توفير اليقين القانوني والشفافية لمقدمي   ) ب(
 تخدمي الموارد الجينية؛ومس

النظر في السياسات والتشريعات التي توقف فقدان التنوع البيولوجي وتخفض الحوافز بما فيها   )ج(
اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك اآلثار على التنوع البيولوجي، وذلك في سياسات الشراء 

  الحكومية، وفقا لألولويات والظروف الوطنية؛
ن تأخذ في الحسبان سياسات أخرى من شأنها أن توقف فقدان التنوع البيولوجي، مثل ما يلي، أ  )د(

 :ضمن سياسات أخرى، وفقا لألولويات والظروف الوطنية

التشجيع على النظر في أفضل الممارسات للمقاييس الطوعية ونظم إصدار التراخيص التي  )1(
ع البيولوجي التي ستحفز اإلدارة المستدامة تحترم غايات وأهداف االتفاقية وأهداف أيشي للتنو

خصوصا (للمناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية، وتساعد الشركات 
على تقييم والمعالجة الفعالة ألثرها على التنوع ) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 البيولوجي وعلى المجتمعات األصلية والمحلية؛

، إنشاء أطر للرصد واإلبالغ لتقديم )حسب مقتضى الحال(اعدة في التشجيع على، والمس )2(
 حوافز لالمتثال لسياسات ومقاييس االستدامة؛

 ؛10/44تخفيض الحوافز بما في ذلك اإلعانات التي تضر بالتنوع البيولوجي وفقا للمقرر  )3(

  :األعمال على ما يلي شركات شجعي - 4
 للتنوع البيولوجي تنفيذ الخطة االستراتيجيةعلى االستمرار في اتخاذ إجراءات تكون أساسية ل  ) أ(

والسياسات الوطنية، واإلبالغ عن العقبات التي  10/2وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي وفقا للمقرر  2020- 2011
 تواجهها في القيام بذلك؛

حث سالسل إمداداتها، وأصحاب المصلحة اآلخرين، على اإلبالغ عن التقدم المحرز في تعميم   ) ب(
 تفاقية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك استراتيجيات وخطط عملها للتنوع البيولوجي؛أهداف اال

تحليل اآلثار، وأوجه االعتماد، والفرص والمخاطر للقطاعات الفردية حسبما تتعلق بالتنوع   )ج(
ع األعمال الصادر عن البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، مع األخذ في الحسبان نتائج وتوصيات تقرير قطا

 دراسة النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛

اعتماد سياسات تحترم غايات وأهداف االتفاقية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك   )د(
وسائل االستهالك واإلنتاج المستدامين واستخدام المقاييس ونظم إصدار التراخيص الطوعية التي تدمج الضمانات 

  الة للتنوع البيولوجي، حسب مقتضى الحال؛الفع
  مواءمة استثماراتها لدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛  )ه(



UNEP/CBD/COP/11/1/Add.2 
Page 48 

 
االستمرار في إقامة الحوار مع الحكومة بشأن جميع الجوانب ذات الصلة بجدول أعمال التنوع   )و(

عمال والتنوع البيولوجي ووسائل أخرى، للتأكد البيولوجي الوطني والدولي من خالل المبادرات الوطنية لقطاع األ
  من أن آثار قطاع األعمال على التنوع البيولوجي يتم أخذها في االعتبار على النحو الواجب؛

إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد وبالتعاون مع المنظمات ذات  يطلب - 5
  :الصلة

األعمال، والحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين من  االستمرار في تيسير الحوار بين قطاع  ) أ(
خالل الدعم الجاري للمبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي باستخدام الشراكة 

 العالمية كإطار؛

جمع المعلومات عن أفضل الممارسات التي تدمج جميع األهداف الثالثة لالتفاقية وأهداف   ) ب(
ا وتيسير إشراك شركات األعمال، والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين في اعتماد هذه الممارسات بروتوكوليه

من خالل وسائل تشمل الموقع الشبكي للمنبر العالمي لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي، والنشرات االخبارية، 
 وحلقات عمل محددة وموجهة؛

من الصياغة لتحليل األدوات واآلليات المختلفة االستمرار في العمل مع الشركاء على مزيد   )ج(
على فهم وتقييم واعتماد الحلول ) بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم(وبذلك مساعدة الشركات 

  المؤثرة والموثوقة والمجدية من حيث التكلفة وذلك إلدارة المخاطر على التنوع البيولوجي؛
دوافع فقدان التنوع البيولوجي عن طريق التعاون مع الشركاء المساعدة في زيادة التوعية ب  )د(

الوطنيين واإلقليميين والدوليين ذوي الصلة، بما في ذلك المبادرات الوطنية واإلقليمية، وبذلك مساعدة شركات 
 مواءمة التنوع البيولوجيعلى بناء القدرات على ) بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم(األعمال 

 .عمال الشامل للتنمية المستدامةفضال عن المساءلة في جدول األ

  
 دون الوطنيةوالمجموعات الرئيسية والسلطات اآلخرين، إشراك أصحاب المصلحة   4-5البند 

  .UNEP/CBD/COP/11/18أعد األمين التنفيذي عناصر مشروع المقرر التالية المنسوخة من الوثيقة 
  إن مؤتمر األطراف،

تقرير األمين التنفيذي عن تنفيذ خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية ب التقدير رحب معي  - 1
  11؛لتنوع البيولوجيامن أجل والمدن والسلطات المحلية األخرى 

التنوع البيولوجي، و المدن توقعات من نشرةالطبعة األولى  الصادرة فيبالتوصيات  علماً حيطي  - 2
المطلوب في  على النحو والتنوع البيولوجي وسع الحضريبين التط والفرص باعتبارها تشكل تقييماً عن الرواب

 ؛10/22 من المقرر 6الفقرة 

المبادئ بالمحلية ودون الوطنية  حكوماتهاتزويد  إلىاألطراف والحكومات األخرى  يدعو  - 3
وطنية للتنوع  جيات وخطط عمل محلية ودونيتإستراوضع وتعزيز وتكييف التوجيهية ومبادرات بناء القدرات ل
                                                        

 .10/22المقرر    11
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ع التكيف مخطط أو /والتنمية المستدامة واستخدام األراضي  خطط ، أو لتعميم التنوع البيولوجي فيالبيولوجي
، استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجيمع  بما يتمشىحسب االقتضاء، ، منه تغير المناخ والتخفيف

للتنوع وألهداف أيشي  2020-2011للتنوع البيولوجي يجية االسترات تنفيذ متناغم ومتسق للخطةلضمان 
  على جميع مستويات الحكم؛البيولوجي 
إلى دعم المبادرات التي األطراف والمنظمات اإلنمائية والجهات المانحة األخرى  يدعو كذلك  - 4

تحقيق األطراف  هم بشكل مباشر فياالتي تكمل خطة العمل وتسوشبكات الحكومات المحلية ودون الوطنية تضعها 
العمل المحلي من أجل  بشأن )ICLEI( المحلية المجلس الدولي للمبادرات البيئيةن قبيل مبادرة ألهداف أيشي، م
وعمليات تقييم مبادرة اقتصاديات  الساخنة للتنوع البيولوجي، مناطقفي ال القائمة المدن، ومبادرة التنوع البيولوجي

  المحلي ودون الوطني؛  صعيدينعلى ال )TEEB(وجي النظم اإليكولوجية والتنوع البيول
في اتفاقية  شراكة مؤشرات التنوع البيولوجيب ترتبط نظم مؤشراتاألطراف على إنشاء  يشجع  - 5

 هاجمعو ،البحث عن البيانات للمدن وبما يشمل مؤشر التنوع البيولوجي باالستناد مثالً إلى، التنوع البيولوجي
 بصمةتنفيذ خطة العمل، والوتقييم واإلبالغ عن  الوطني والمحلي، لرصددون  صعيدينعلى ال هاونشر

لتقارير بالنسبة إلى اسيما الللتنوع البيولوجي بوجه عام، وأهداف أيشي  ،لمستوطنات الحضريةلاإليكولوجية 
  ؛الوطنية الخامسة

في مجال طني المحلي ودون الو بشأن العملاألمين التنفيذي دعم الشراكة العالمية  يطلب إلى  - 6
لنشر أفضل الممارسات و ،تنمية القدراتلو ،للتعاون العلمي والتقني كمنبر فعالأنشطتها، دعم لتنوع البيولوجي وا

المحلي ودون الوطني، ومواصلة إشراك السلطات المحلية ودون الوطنية في سلسلة  االتفاقية على الصعيدين لتنفيذ
بما  تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،حلقات العمل التي ترمي إلى استعراض ومن 

البحر األبيض  المعنية بالتنوع البيولوجي فيشبكة السلطات المحلية  ن قبيلاألنشطة اإلقليمية، م في في ذلك
ن حلقة العمل الخاصة بمنطقة البحر األبيض المتوسط بشأ"، التي اقترحت إنشاءها )MEDIVERCITIES( المتوسط

في حوض البحر األبيض  تنسيق العمل المحلي والوطني: لتنوع البيولوجيلاالستراتيجيات وخطط العمل 
  .2012 كانون الثاني/في مونبلييه في يناير تي عقدتال، و"طالمتوس

  

 الصادرة ع الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية 4/8التالي مأخوذ من التوصية  النص

  راف،إن مؤتمر األط
الذي رحب فيه بخطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان ، 10/23 مقررهإلى  يشيرإذ 

الجنوب في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنمية والتي اعتمدتها مجموعة السبعة والسبعين والصين في منتدى 
  ،2010ول تشرين األ/أكتوبر 17التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي عقد في 

بنتائج اجتماع الخبراء الثالث للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي استضافته جمهورية  إذ يرحبو
  ،2011أيار /مايو 20إلى  18كوريا، من خالل معهدها الوطني للموارد البيولوجية، من 

شمال والجنوب والتعاون بأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يكمله ويدعمه التعاون بين ال إذ يسلِّمو
  ،2020- 2011الثالثي تمثل إسهامات هامة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين على  يشجع   - 1
في  التنوع البيولوجي من أجل التنميةالعمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال تنفيذ خطة 

  سياق األولويات والقدرات واالحتياجات المحددة على المستوى الوطني؛
مرفق البيئة العالمية للنظر في إنشاء إلى  10/23من المقرر 7دعوته الواردة في الفقرة  يكرر  - 2

ي لتنفيذ خطة العمل للتنوع البيولوجي صندوق استئماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوج
بما في ذلك خطة العمل المتعددة السنوات بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال [ 2020- 2011للفترة 

  بالمناقشات الجارية بشأن هذه المسألة؛  ويرحباستنادا إلى مساهمات طوعية،  12]التنوع البيولوجي من أجل التنمية
إلى األمين التنفيذي أن يشجع التعاون بين بلدان الجنوب  يطلب، 10/23مقرره إلى  إذ يشير  - 3

  .والتعاون الثالثي بوصفهما جزءا من نهج مترابط ومتسق ومنسق للتعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات
 

  .UNEP/CBD/COP/11/32أعد األمين التنفيذي مشروع المقرر التالي المنسوخ من الوثيقة 
 األطراف إن مؤتمر

الذي طلب فيه إلى األمين التنفيذي تعزيز الجهود لتحقيق التنفيذ الكامل لخطة  ،10/19مقرره  شير إلىإذ ي
االتفاقية  في إطارالعمل للمساواة بين الجنسين من أجل تعميم االعتبارات الجنسانية في جميع جوانب العمل 

  ،وصياغة مؤشرات واضحة لرصد التقدم
ميم الجنسانية في جميع برامج العمل فى إطار االتفاقية من أجل تحقيق أهداف االتفاقية أهمية تعوإذ يؤكد 

  ،وتعزيز الكفاءة والفعالية بشأنها 2020- 2011والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
نس للعمل صوب جمن بيانات مفصلة بحسب نوع ال المكونةمؤشرات ورصد الأهمية وضع وإذ يؤكد 

  ،2020- 2011التنمية المستدامة والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي تحقيق 
على األخرى لحكومة فنلندا لمساهمتها المالية السخية، ويشجع األطراف يعرب عن تقديره  -1

اإلسهام في عمل البرنامج لضمان أن تظل جهة االتصال بشأن الجنسانية قادرة على العمل في تعميم الجنسانية في 
 ؛ريو الثالثة اتفاقيات

األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي والمنظمات  إلىيطلب  -2
ة الرابعة من التوقعات العالمية طبعالمعنية األخرى، لدى إعداد المعلومات المعتمدة على المؤشرات إلدراجها في ال

 ؛انية حيثما يكون ممكناالمعلومات ذات الصلة بالجنس تصنيفللتنوع البيولوجي، 

) 2012- 2008(للمساواة بين الجنسين الحالية األمين التنفيذي تحديث خطة العمل إلى يطلب  -3
شي أيوأهداف  2020- 2011الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي  األخذ في الحسبانمع  ،2020حتى عام 

 ؛للتنوع البيولوجي الخاصة بها

                                                        
12   UNEP/CBD/COP/10/18/Add.1/Rev.1 
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المنظمة النسائية للبيئة  صوصاوخ ،والمنظمات المعنية والحكومات األخرى ،األطراف يشجع -4
الذي  (EGI) لبيئةل الجنساني المؤشر إعدادالجنسانية األخرى على التعاون في  (WEDO) والتنمية والمنظمات

 ؛اقترحه االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

يذ وتعديل األطراف على تشجيع عملية تعميم االعتبارات الجنسانية في وضع وتنف حث يواصل -5
االستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية ، وحيثما يكون مالئما، الوطنية للتنوع البيولوجي ااستراتيجياتها وخطط عمله

اإلرشاد  األخذ في الحسبانمع  ،لدى تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية ،والصكوك المعادلة لهاللتنوع البيولوجي 
ة، ونموذج التدريب على الجنسانية الوارد فى اإلستراتيجيات وخطط العمل من السلسلة التقني 49 العددالوارد فى 

 ؛الوطنية  للتنوع البيولوجى

األمين التنفيذي أن يعقد، رهنا بتوافر الموارد المالية، المزيد من حلقات العمل العالمية  إلى يطلب -6
ذات الصلة بخطة العمل للمساواة بين  قضاياواإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن ال

 ؛الجنسين

األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، أن يقدم تقريرا إلى االجتماع الثاني عشر إلى يطلب  -7
  .لمؤتمر األطراف على وضع مؤشرات لرصد تعميم الجنسانية في أنشطة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  عمليات االتفاقية  -  6
 وتيرة عقد االجتماعات  1-6البند 

وتيرة عقد اجتماعاته بعد  البت فيفي إطار هذا البند من جدول األعمال، يدعى مؤتمر األطراف إلى 
في ضوء تحليل للخيارات وفقا لهذه المعايير التي أعدت في األصل في  2020اجتماعه الثاني عشر وحتى عام 

  .(UNEP/CBD/COP/10/10/Add.1)حليال سابقا التي تكمل تUNEP/CBD/COP/10/10   الوثيقة

  
تعزيز اآلليات القائمة لالتفاقية والحاجة  النظر في الحاجة إلى  2-6البند 

  إلى إنشاء آليات إضافية واحتمال إنشائها
النظر في اآلراء المعرب عنها بالعالقة  في إطار هذا البند من جدول األعمال، يدعى مؤتمر األطراف إلى

إلى تعزيز اآلليات القائمة والحاجة إلى إنشاء آليات إضافية واحتمال إنشائها، لتمكين األطراف من إلى الحاجة 
على النحو الوارد  2020-2011الوفاء بالتزاماتها في إطار االتفاقية وتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .(UNEP/CBD/COP/11/19)في مذكرة أعدها األمين التنفيذي بشأن الموضوع 

  
الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  15/8من التوصية  5التالي مأخوذ من الفقرة  النص
  :والتكنولوجية

  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية السبل والوسائل لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية
  إن مؤتمر األطراف،
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 8/10العلمية والتقنية والتكنولوجية مواصلة تنفيذ المقررين  الهيئة الفرعية للمشورة إلىيطلب   )أ(

 2020- 2011البيولوجي  للتنوع االستراتيجية للخطة والتقنية العلمية الجوانب وتركيز عملها على 10/12و
ن السنوات، باعتبارهما وسيلة لتحسين فعاليتها، وتقديم تقارير عن عملها إلى كل اجتماع م المتعدد العمل وبرنامج

  االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف؛
فيما يتعلق باإلجراء المتبع في إدراج القضايا الجديدة والناشئة على  10/13إلى مقرره  يشير  )ب(

  جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
ة العلمية والتقنية دور عملية استعراض النظراء لوثائق الهيئة الفرعية للمشور يالحظ  )ج(

  والتكنولوجية في تعبئة المجتمعات العلمية وتحسين نوعية وثائق الهيئة الفرعية؛
اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية فيما يتعلق بتنفيذ أهداف الخبرة العلمية بدور مراكز  يعترف  )د(

  اتفاقية التنوع البيولوجي؛
مات المعنية إلى توفير موارد إضافية لترجمة األطراف، والحكومات األخرى، والمنظ يدعو  )ه(

الوثائق العلمية والتقنية، بما في ذلك السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي والموجزات التنفيذية للوثائق 
  ؛اإلعالمية المعدة الجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بلغات األمم المتحدة الرسمية

األطراف والمنظمات المعنية إلى تيسير عقد أحداث جانبية وموائد مستديرة، بما في ذلك  يدعو  )و(
أو المعلومات ذات الصلة والمتوازنة /بشأن القضايا الجديدة والناشئة، من أجل توفير األدلة العلمية والتقنية و

والتكنولوجية في اجتماعات  والتقنية العلمية رةوالمتاحة، وذلك لنظر نقاط االتصال التابعة للهيئة الفرعية للمشو
  الهيئة الفرعية؛

األطراف والمنظمات المعنية إلى دعم إعداد دليل مرجعي إلرشاد نقاط االتصال  يدعو كذلك  )ز(
، بما في ذلك ترجمته 10/12من المقرر  4التابعة للهيئة الفرعية، وأعضاء المكتب والوفود المشار إليها في الفقرة 

  لغات األمم المتحدة الرسمية؛إلى 
بالمساهمة المقدمة من اتحاد الشركاء العلميين في توفير الدعم العلمي والتقني للهيئة  يرحب  )ح(

 15/8 والتكنولوجية بما في ذلك ما يتعلق باألنشطة المشار إليها في التوصية والتقنية العلمية الفرعية للمشورة
  ؛العلمية والتقنية والتكنولوجيةالصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة 

اتحاد الشركاء العلميين والمنظمات األخرى، مثل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واللجان  يدعو  )ط(
  أعاله؛) ز(و) و(التابعة له إلى دعم تنفيذ األنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين 

 اإلجراءات من اتخاذ المزيد ية إلىواالقتراحات الداع المحرز التقرير عن التقدميالحظ  إذ  )ي(
إلى األمين التنفيذي القيام يطلب ، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/15من الوثيقة  2الجدول ( 10/12استجابة للمقرر 

  :بما يلي، رهنا بتوافر الموارد
إتاحة مواد قائمة على الويب وتوفير التدريب على استخدامها لنقاط االتصال التابعة للهيئة   )1(

ة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ونقاط االتصال األخرى التابعة التفاقية التنوع الفرعي
  البيولوجي من أجل تيسير عقد المشاورات اإلقليمية؛
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إعداد برامج تدريبية لنقاط االتصال التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   )2(
 ات، حسبما يجمعها األمين التنفيذي من خالل اإلخطارمع مراعاة تقييم االحتياج

SCBD/STTM/JM/JW/ac/76271 )2011-104(  وتقييم االحتياجات من القدرات لفريق
  االتصال المعني باإلستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛

ابعة للهيئة إعداد وثائق أساسية، كلما أمكن، إلرفاقها باإلخطارات المرسلة إلى نقاط االتصال الت  )3(
  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية للمطالبة بمدخالت ومعلومات؛

مواصلة إدراج قائمة بالعناصر ذات الصلة بالخطة االستراتيجية في كل وثيقة من وثائق ما قبل   )4(
  الدورة التي تعد للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

 بين فيما الصلة ذات المكاتب بين أوثق الكفيلة بتحقيق تعاون الخيارات استكشاف مواصلة  )5(
 بالتنوع المتعلقة المعني باالتفاقيات االتصال فريق خالل من البيولوجي بالتنوع المتعلقة االتفاقيات

 البيولوجي بالتنوع المتعلقة لالتفاقيات العلمية المشورة ورؤساء هيئات )BLG(البيولوجي 
)CSAB(؛  

 إلى رؤساء الفرعية الهيئة أعمال جدول على الصلة ذات البنود عن إعالمية مذكرات تقديم  )6(
 لالتفاقيات األخرى المتعددة األطراف والمتعلقة بالتنوع البيولوجي، الفرعية التابعة الهيئات

  ممكناً؛ ذلك يكون عندما اجتماعات هذه الهيئات والمشاركة في
محدثة بالطلبات التي يقدمها  على جدول مع قائمة وقع الشبكي لالتفاقيةالم خالل من الحفاظ  )7(

 والتكنولوجية، والروابط التي تصل والتقنية العلمية للمشورة الفرعية األطراف إلى الهيئة مؤتمر
 الهيئة مكتب على المحدثة القائمة هذه وتوزيع الشبكي لالتفاقية، الموقع في الصلة ذات باألقسام
  .وإصدار توجيهات في هذا الشأن فيها للنظر اجتماع كل لقب الفرعية

  

  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 16/1التالي مأخوذ من التوصية  النص

  إن مؤتمر األطراف،

 على ةمنتظم اتعلى ضرورة إجراء تقييم يشددوإذ ، 10/11و 10/2و 9/15و 8/9 همقرراتإلى  إذ يشير
تعزيز اإلرادة السياسية صانعي القرارات بقاعدة المعلومات الالزمة لإلدارة التكيفية و تزويدلنطاقات متعددة، 

آثار و ةم اإليكولوجيية وخدمات النظيكولوجمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإل على الالزمة للعمل
  رفاهية اإلنسان،على ذلك 

من االتفاقية، تتمثل في  25ة مادفي ال نصوص عليههيئة الفرعية، على النحو الإلى أن وظيفة ال إذ يشيرو
في الوقت المناسب، فيما يتعلق وحسب االقتضاء، مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية األخرى المشورة إلى  إسداء

أنواع التدابير المتخذة  راتتأثيبتنفيذ االتفاقية، بما في ذلك تقديم تقييمات علمية وتقنية لحالة التنوع البيولوجي ول
  وفقاً ألحكام االتفاقية،
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تعزيز قدرة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية على تقديم  الحاجة إلى إذ يعيد تأكيدو

  المشورة في هذا الصدد،

عمل الهيئة  على الحاجة إلى دعم المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في إذ يشددو
  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

بأن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  إذ يسلّمو
  االيكولوجية جهاز حكومي دولي مستقل، وبالحاجة إلى احترام وظائفه، ومبادئه التشغيلية وترتيباته المؤسساتية؛

تقييم فعالية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في الوفاء بواليتها يالحظ إذ  - 1
الوارد في القسم الثاني والمرفق الثاني من مذكرة األمين التنفيذي بشأن السبل والوسائل لتحسين فعالية الهيئة 

إلى األمين التنفيذي أن يقوم  يطلب ،)(UNEP/CBD/SBSTTA/16/2 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  :بما يلي، رهنا بتوافر الموارد الالزمة

  :تجميع معلومات من المقررات واالستعراضات الموجودة المتعلقة بما يلي  )أ(

ستراتيجية للتنوع البيولوجي االحتياجات العلمية والتقنية المتصلة بتنفيذ الخطة اال  )1(
  ؛فيها لتنوع البيولوجيوأهداف أيشي ل 2020- 2011

بما فيها األدوات والمنهجيات المشتركة بين (األدوات والمنهجيات القائمة لدعم السياسات   )2(
وأثرها والعقبات  ،والتي وضعت أو استخدمت في إطار االتفاقية ومدى كفايتها) الثقافات

ير هذه ة تطوات واالحتياجات من أجل زيادثغرالتي تحول دون اعتمادها، وتحديد ال
  ؛األدوات والمنهجيات

التي عالجتها أهداف التنوع البيولوجي  صفات نظم البيانات لرصدالرصد، ومدى كفاية   )3(
لى المعلومات الواردة في تقرير إ ضمن جملة أمور ستنادباال ،تنوع البيولوجيلل أيشي

بيولوجي مؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع الالخبراء التقني المخصص المعني بفريق 
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6(مدى كفاية نظم رصد التنوع عن تقرير ال، و

 2020لعام  التنوع البيولوجي البيولوجي لدعم أهداف اتفاقية
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8(؛  

  الخيارات المتعلقة بتقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية؛  )4(

عن التقدم المحرز في المسائل المذكورة أعاله إلى اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل تقديم تقرير   )ب(
 االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تحدد، على أساس تحليلها  يطلب - 2
أعاله، االحتياجات العلمية والتقنية المتعلقة بتنفيذ ) ب(1 للتقرير عن التقدم المحرز في المسائل المذكورة في الفقرة
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، وتقديم تقرير عنها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  عشر؛

من إنشاء المنبر الحكومي الدولي  2012نيسان / أبريل 21بما تم في مدينة بنما، في  يرحب - 3
وغير ذلك من نتائج االجتماع  (IPBES)ياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية للعلوم والس

العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية لهذا المنبر، السيما المقرر الذي ينص على أن يشارك رئيس الهيئة 
عزيز االتصال والتآزر الكافيين بين الهيئة الفرعية، بصفة مراقب، في فريق الخبراء المتعدد التخصصات، بغية ت
  ؛للعلوم والسياساتالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والمنبر الحكومي الدولي 

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  يدعو - 4
ترتكز أنشطة المنبر عليها، وإلى المساهمة في الطبعة الرابعة االيكولوجية إلى أن ينظر في السبل التي يمكن أن 

من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، فضال عن التقييمات األخرى التي ستجري في المستقبل لتحقيق 
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والمعلومات عن خيارات السياسات األخرى المتاحة لتنفيذ رؤية الخطة 

للعلوم  ، حسب مقتضى الحال ووفقا لوالية الهيئة الفرعية والمنبر الحكومي الدولي2050يجية لعام االسترات
  ؛والسياسات

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2012- 2011أن الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي  يرى - 5
ويات، ويدعو المنبر الحكومي الدولي يوفران إطاراً مفيداً ومرناً لتقديم برنامج للتنوع البيولوجي على جميع المست

للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إلى النظر في الكيفية التي يمكن أن 
  تسهم بها خطة عمله في تحقيق هذه الخطة واألهداف؛

وإعماال لإلرشادات أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ضمن واليتها  يقرر - 6
  :األخرى التي ستصدر عن مؤتمر األطراف

ينبغي أن تحدد االحتياجات العلمية والتقنية ذات الصلة بتنفيذ الخطة اإلستراتيجية التي يمكن أن   )أ(
  ؛ةينظر فيها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجي

للعلوم والسياسات في غي أن تنظر في النتائج ذات الصلة من جانب المنبر الحكومي الدولي ينب  )ب(
، وأخذها في االعتبار واستكمالها باألعمال األخرى الالزمة في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية

 توصياته لمؤتمر األطراف؛

الطابع الرسمي على التعاون مع المنبر  إلى األمين التنفيذي استكشاف خيارات إضفاء يطلب - 7
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وتقديم تقرير عن ذلك 

  .ر األطراف في اجتماعه الثاني عشرإلى مؤتم
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ت من اتفاقية التنوع قد يرغب مؤتمر األطراف أيضا في النظر في المقترحات بشأن كيفية إحالة الطلبا
البيولوجي إلى المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

، تمشيا مع )ب(، الفقرة 2، القسم UNEP/CBD/COP/11/19/Add.1التي أعدها األمين التنفيذي والواردة في الوثيقة 
  .اء الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةب 16/1الطلب المقدم في التوصية 

  
الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  16/12التالي مأخوذ من التوصية  النص
  والتكنولوجية

  إن مؤتمر األطراف،
بيولوجي واستخدامه بالمقترحات للقضايا الجديدة والناشئة ذات الصلة بحفظ التنوع ال يحيط علما -1

القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع المستدام، على النحو الوارد في مذكرة األمين التنفيذي بشأن 
التي أعدت لالجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية  البيولوجي واستخدامه المستدام

)UNEP/CBD/SBSTTA/16/13(؛  

اعتبارها من غازات االحتباس الحراري واإلسهام آثار طبقة األوزون األرضية ب يالحظ إذ - 2
تأثيراتها على صحة البشر وعلى التنوع  أيضا يالحظوإذ المحتمل لخفضها في التخفيف من تغير المناخ، 

باألعمال ذات الصلة بشأن هذه المسألة التي نفذت تحت رعاية العمليات اإلقليمية،  ويحيط علما كذلكالبيولوجي، 
في آثار طبقة األوزون األرضية في برنامج العمل المتعلق بالروابط المشتركة بين التنوع  إدراج النظر يقرر

إلى األمين التنفيذي اإلبالغ عن التقدم المحرز إلى اجتماع مقبل للهيئة الفرعية  ويطلبالبيولوجي وتغير المناخ 
  غير المناخ على جدول األعمال؛للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عندما يكون التنوع البيولوجي وت

  1الخيار 
عدم إضافة أي من القضايا الجديدة والناشئة المقترحة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي  يقرر  - 3[

  ]واستخدامه المستدام إلى جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
 2الخيار 

التحوطي، ويدرك الحاجة إلى النظر في اآلثار اإليجابية والسلبية ، على أساس النهج إذ يالحظ  - 3[
المحتملة للمنتجات والكائنات المشتقة من البيولوجيا التخليقية على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام  

  :األمين التنفيذي القيام بما يلي يطلب إلى
ميع نظم المعرفة، والتقديمات من األطراف، المعلومات المتاحة، استنادا إلى ج صتجميع وتلخي  )أ(

والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين، 
  :للنظر فيما إذا كانت هناك

 البيولوجيا التخليقية، وكائناتها ومنتجاتها على التنوع البيولوجي بما]لتقنيات[آثار محتملة   )1(
  في ذلك االعتبارات االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية ذات الصلة بأهداف االتفاقية؛
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الثغرات وأوجه التداخل المحتملة مع األحكام المعمول بها في االتفاقية وبروتوكوليها   )2(
  وغير ذلك من االتفاقات ذات الصلة؛

ظر اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة إتاحة المعلومات المستمدة من الدراسات الواردة أعاله لن  )ب(
  العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمجتمعات األصلية  يدعو  مكررا 3
الممكنة لتقنيات البيولوجيا التخليقية، والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى تقديم معلومات عن اآلثار 

  ]والكائنات والمنتجات على التنوع البيولوجي وما يرتبط بذلك من اعتبارات اجتماعية واقتصادية وثقافية؛
  3الخيار 

أن العملية المحددة لتحديد القضايا الجديدة والناشئة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي يالحظ إذ   - 3[
، تتطلب التنقيح، وتستند إلى المعلومات المقدمة في الوثيقة 9/29ام الواردة في المقرر واستخدامه المستد

UNEP/CBD/SBSTTA/16/13 لم تستطع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إصدار حكم ،
رحة المتعلقة بحفظ التنوع بالتوصية بأن يضاف، في اجتماعها السادس عشر، أي من القضايا الجديدة والناشئة المقت

البيولوجي واستخدامه المستدام إلى جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية باعتبارها 
  قضية جديدة وناشئة؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمجتمعات  يدعو  مكررا 3
لمصلحة اآلخرين إلى تقديم معلومات إضافية ذات صلة، بما في ذلك المعلومات األصلية والمحلية وأصحاب ا

العلمية التي خضعت الستعراض النظراء والمعلومات من مختلف نظم المعرفة، عن اآلثار المحتملة لتقنيات 
ة واقتصادية وكائنات ومنتجات البيولوجيا التخليقية على التنوع البيولوجي وما يرتبط بها من اعتبارات اجتماعي

إلى  ويطلب) 9/29المقرر (من اإلجراء الخاص بتحديد القضايا الجديدة والناشئة  12و 11وثقافية وفقا للفقرتين 
األمين التنفيذي أن يعد، استنادا إلى هذه وغيرها من المعلومات المجمعة، تقريرا تجميعيا يتضمن األحكام ذات 

الستعراض النظراء وذلك لنظر اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية  الصلة في االتفاقية وبروتوكوليها، وإتاحته
  ]والتقنية والتكنلوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وفقا للنهج التحوطي، الذي يعتبر عنصرا رئيسيا  يحث  -4[
تكنولوجية الجديدة والناشئة، على التأكد من أن األجزاء الجينية التخليقية لدى التعامل مع القضايا العلمية وال

والكائنات الحية المحورة التي تنتجها البيولوجيا التخليقية لم تطلق في البيئة أو ووفق على استخدامها تجاريا إلى 
جب للمخاطر المرتبطة بها أن يتوافر أساس علمي كاف يعتمد عليه في تبرير هذه األنشطة، وإيالء االهتمام الوا

االقتصادية والمخاطر على البيئة، وصحة  -على التنوع البيولوجي، والتي تتضمن أيضا المخاطر االجتماعية
  ]اإلنسان، واألمن الغذائي، وسبل المعيشة، والثقافة والمعارف والممارسات واالبتكارات التقليدية

فيذي أن يدرج مع تجميع التقديمات األصلية إلى األمين التن يطلب، 9/29تمشيا مع المقرر   - 5
والمعلومات واآلراء بشأن كل قضية جديدة وناشئة مقترحة ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

، حيثما ال تكون هذه 9/29من المقرر  12المستدام، استعراضا للمعلومات مع تطبيق المعايير الواردة في الفقرة 
 .غية تمكين الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من النظر في المقترحاتالمعلومات قد قدمت، ب
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 سحب المقررات  3-6البند 

  .UNEP/CBD/COP/11/20المقترحات التالية من األمين التنفيذي مأخوذة من الوثيقة 

  راف،مؤتمر األط إن
ماعه السابع والواردة بالمرفق سحب المقررات وعناصر المقررات التي اعتمدت خالل اجت يقرر - 1

 ؛بالمقرر الحالي

إلى األمين التنفيذي أن يقدم مقترحات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر يطلب  - 2
سحب المقررات وعناصر المقررات التي اتخذت في اجتماعه السابع، وأن يبلغ األطراف والحكومات  بخصوص

 .ات قبل ستة أشهر على األقل من اجتماعه الثاني عشروالمنظمات الدولية المعنية بهذه المقترح

  المرفق
 سحبهايتم التي في اجتماعه السابع المقررات وعناصر المقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف 

 10و 8-7، و4- 1، الفقرات 7/1 المقرر
 9- 8و 5-4، الفقرات 7/2 المقرر
 12و 9، و4، و2-1، الفقرات 7/3 المقرر
 30- 28و 25، و21، و16، و)ج(14، و3- 1 راتالفق، 7/4 المقرر
  55-54و 47، و41-40، و37، و15، و4، و2- 1الفقرات  ،7/5 المقرر
 6و 4- 1الفقرات ، 7/6المقرر 
  7/7 المقرر
 4و 1، الفقرتان 7/8 المقرر
  )ب(7و 6، و1الفقرات  ،7/9 المقرر
  10و 2-1الفقرات ، 7/10المقرر 
 12-11و) د(-)ج(و) أ(9، و5الفقرات  ،7/11 المقرر
  5و 3الفقرتان  ،7/12 المقرر
  10و 9، و)و(7، و)ب(و) أ(5، و)و(و) ه(، و)ج(4، و3-2 الفقرات، 7/13 المقرر
  5- 4و) ب(و) أ(3الفقرات ، 7/14 المقرر
  20- 19و 17-16، و14- 10، و7-3، الفقرات 7/15المقرر 
، والقسم دال، الفقرات 3-1م، الفقرات يقسم ج؛ وال2و 1، والقسم باء، الفقرتان 1لف، الفقرة أالقسم  ،7/16 المقرر

  8؛ والقسم حاء، الفقرة 7- 2 ات؛ والقسم هاء، الفقر4- 2
 7/17المقرر 
  12-8و 6و 3، الفقرات 7/18 المقرر
، والمرفق؛ والقسم 9- 1؛ والقسم دال، الفقرات 3-1؛ والقسم جيم، الفقرات 4- 1الفقرات القسم باء،  ،7/19 المقرر

  11- 9و 7- 6هاء، الفقرات 
 9-4و 2-1الفقرات  ،7/21المقرر 
 7/22المقرر 
 8- 1الفقرات  ، القسم ألف،7/23المقرر 
 8-7و) ج(4، و3-1، الفقرات 7/24المقرر 
 9و 8، و4-1القسم باء، الفقرات  7و 4، و1الفقرات  ، القسم ألف،7/25المقرر 
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 5و 4الفقرتان  ،7/26المقرر 
 12و) و(و) ج(- )أ(10- 8، و5-3الفقرات  ،7/27المقرر 
 )ب(و) أ(35و 30-28، و26- 24، و16، و14، و10، و3-2الفقرات  ،7/28المقرر 
 12و 7و 6الفقرات  ،7/29المقرر 
 ، والمرفقات األول إلى الثالث27-24و 22، و20، و18-1الفقرات  ،7/30المقرر 
 ني، والمرفقان األول والثا8- 7و 3الفقرات  ،7/31المقرر 
 5و 4، و)ج(و) ب(2الفقرات  ،7/32المقرر 
 ، والمرفق9-1الفقرات  ،7/33المقرر 
 31و 28، و26- 6، و4-1الفقرات  ،7/34المقرر 
 7/35المقرر 
  7/36المقرر 

  
 واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة   -  7

الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  7/1التالي مأخوذ من التوصية  النص
  لمتصلة بهاواألحكام ا) ي(8

  واألحكام المتصلة بها وإدماجها في ) ي(8التقدم المحرز في تنفيذ المادة 
  مختلف مجاالت العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

 إن مؤتمر األطراف،

التقدم المحرز في إدراج المهام ذات الصلة في برنامج العمل في مختلف مجاالت العمل  يالحظ - 1
  خالل التقارير الوطنية؛في إطار االتفاقية ومن 

واألحكام ) ي(8إلى األمين التنفيذي مواصلة اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة  يطلب - 2
المتصلة بها استنادا إلى المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية وعن إدراج المهام ذات الصلة من برنامج العمل 

في مجاالت العمل المواضيعية في إطار االتفاقية، وذلك لالجتماع  واألحكام المتصلة بها) ي(8المتعلق بالمادة 
 واألحكام المتصلة بها؛) ي(8الثامن للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 

إلى األطراف، وخصوصا األطراف التي لم تقدم بعد معلومات بخصوص تنفيذ برنامج  يطلب - 3
األحكام المتصلة بها في االتفاقية، القيام بذلك بالتشاور مع الشعوب األصلية و) ي(8العمل المتعلق بالمادة 

والمجتمعات المحلية، وأن تقدم المعلومات مباشرة إلى األمانة ومن خالل التقارير الوطنية الخامسة حيثما يكون 
إلى األمين  ويطلب، )ي(8ممكنا، وفي وقت مناسب للنظر فيها في االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة 

واألحكام ) ي(8التنفيذي تحليل وتلخيص هذه المعلومات وإتاحتها لالجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة 
  المتصلة بها، بغية إحراز تقدم في هذه المسألة؛

 2020-2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  18األطراف أن تدمج الهدف  يدعو - 4
، للتنوع البيولوجي إدماجا كامال في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المنقحة والمحدثة) ، المرفق10/2رر المق(

مع احترام المعارف التقليدية والممارسات العرفية ذات األهمية في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 
  خامسة، باستعمال مؤشرات ذات صلة؛وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تقاريرها الوطنية ال
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إلى األمين التنفيذي فحص التقارير الوطنية الرابعة والخامسة بغية تجميع مجموعة  يطلب - 5

متوازنة جغرافيا من الممارسات الجيدة، من أجل االستفادة منها وفهم الصعوبات التي تواجه في المناطق الجغرافية 
ت األصلية والمحلية والجهات األخرى، فيما يتعلق بتنفيذ المادتين األخرى، بالتشاور مع األطراف، والمجتمعا

واألحكام المتصلة بهما، وإتاحة دراسات الحالة واألمثلة هذه في شكل تقرير من تقارير السلسلة ) ج(10و) ي(8
صلحة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي، كمصدر لألطراف والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب الم

 المهتمين؛

) ي(8تنظيم اجتماع واحد للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة  يقرر - 6
  واألحكام المتصلة بها قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

أن تكون موضوعات الحوار المتعمق المقرر عقده في االجتماع الثامن للفريق العامل  يقرر أيضا - 7
  :ما يلي

المجتمعات الرحل، والمجتمعات شبه الرحل، والتنقالت الموسمية للرعاة واألراضي الجافة وشبه ["
  ]الرطبة

  "]التنوع البيولوجي البحري والساحلي والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية["
  "]التنوع البيولوجي للمياه الداخلية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية["
  "]نوع البيولوجي مع تركيز خاص على المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدامتغير المناخ والت["
التعليم والبحث مع تركيز خاص على إحياء ونقل المعارف التقليدية وممارسات االستخدام المألوف ["

  "]المستدام
  "]االستدامة االقتصادية للمناطق المحمية وحماية المعارف التقليدية["
  "]مجتمعات المحلية لدور مهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدامتنظيم ال["
  "]التنوع البيولوجي وسبل العيش["
  "]حكمة النساء["
  "]األمن البيولوجي["
  "]األغذية والكوكب الحي["
  "]المعارف التقليدية لمكافحة أزمة تغير المناخ["
  "]ي والمعارف التقليديةاقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوج["
إدماج المعارف التقليدية في عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي ["

  ؛"]وخدمات النظام اإليكولوجي
االفتقار الواضح للدعم المالي المقدم إلى الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لتمويل  وإذ يالحظ  - 8

إلى  ويطلباألطراف  يحثإلى تطوير خططها المجتمعية، بما في ذلك البروتوكوالت المجتمعية،  جهودها الرامية
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الجهات المانحة األخرى  ويدعومرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من خالل برنامج المنح الصغيرة التابع للمرفق، 
ان مشاركتها الفعالة في الحوارات إلى دعم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لتنظيم أنفسها، من أجل ضم

 .الوطنية والدولية المتصلة باتفاقية التنوع البيولوجي

الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  7/2التالي مأخوذ من التوصية  النص
  واألحكام المتصلة بها) ي(8

  قيةالتشاركية للمجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفا اآلليات
  إن مؤتمر األطراف،

  بناء القدرات
ممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في الجهود  جبالتركيز األخير على إدماإذ يرحب مع التقدير 

األخرى التي تبذلها األمانة لبناء القدرات، بما في ذلك بروتوكول ناغويا، ومراجعة االستراتيجيات وخطط العمل 
ي، وحلقات العمل دون اإلقليمية بشأن بناء القدرات لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق الوطنية للتنوع البيولوج

  المحمية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي،
بسلسلة حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إلى بناء القدرات لدى الشعوب األصلية  إذ يرحبو

المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي وتطوير والمجتمعات المحلية دعماً لتنفيذ 
السياحة من خالل التكنولوجيات القائمة على الموقع الشبكي، بغية دعم وتعزيز مبادرات الشعوب األصلية 

  والمجتمعات المحلية في هذا الصدد،
ألف،  10/40الفعال للمقررين  إلى األمين التنفيذي مواصلة بذل جهوده لضمان التنفيذ يطلب - 1
باء وجيم،  8/5بناء القدرات واألخذ في االعتبار المقررات  بخصوصدال وهاء،  9/13، و5و 4و 3الفقرات 

، بما في ذلك من خالل وضع منهجيات مالئمة، تشمل الوسائل 4المرفق الثاني، المهمة  5/16المرفق، و 7/16و
مثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، السيما النساء، الالئي يلمن اإللكترونية الجديدة، بغية زيادة عدد م

الجهات ويدعو بعمليات االتفاقية ويشاركن في عمل االتفاقية، بما في ذلك تنفيذها على المستوين الوطني والمحلي، 
ين صعيدحلية على الالمانحة إلى مواصلة دعمها لحلقات العمل بشأن بناء قدرات الشعوب األصلية والمجتمعات الم

  اإلقليمي ودون اإلقليمي؛
إلى األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية، يطلب  - 2

النظر في التعاون مع األمانة لتيسير عقد حلقات العمل الخاصة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، السيما، 
بتوافر التمويل، إعداد استراتيجيات على األجلين المتوسط والطويل، لزيادة التوعية عندما يكون ذلك ممكنا، ورهنا 

وتيسير المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عمليات االتفاقية بما في ذلك برنامج 
العمل المعتمد حديثا والمتعلق واألحكام المتصلة بها، والعنصر الجديد في برنامج ) ي( 8العمل المنقح للمادة 

- 2011، فضال عن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي ))ج( 10المادة (باالستخدام المألوف المستدام 
  ؛18وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي فيها، وخصوصا الهدف  2020

موعة من حلقات إلى األمين التنفيذي مواصلة تنظيم، رهنا بتوافر الموارد المالية، مج يطلب - 3
العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية الرامية إلى بناء قدرات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية دعماً لتنفيذ المبادئ 
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التوجيهية للتنوع البيولوجي وتطوير السياحة من خالل تعزيز االستراتيجيات التسويقية والتكنولوجيات القائمة على 

  الموقع الشبكي؛
مانة استكشاف تيسير حلقات العمل المشتركة الخاصة ببناء القدرات مع االتفاقات إلى األ يطلب - 4

  البيئية المتعددة األطراف األخرى، لتحقيق االتساق وأقصى استفادة من استخدام الموارد المحدودة؛
  االتصال والتثقيف والتوعية العامة

ثلي الشعوب األصلية والمجتمعات إلى األمين التنفيذي ضمان المشاركة الكاملة ولفعالة لمم يطلب - 5
-2011المحلية في إعداد إستراتيجية االتصال والتثقيف والتوعية العامة لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 

، ومواصلة إعداد أنشطة المنتجات المتنوعة لالتصال والتثقيف والتوعية العامة بلغات األمم المتحدة الست، 2020
الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، إلبالغ الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  بما في ذلك مع مساهمات

عن أعمال االتفاقية وكذلك زيادة توعية الناس بدور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ومعارفها التقليدية 
  واستخدامها المألوف، في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

  ت، واآلليات واألدواتتطوير االتصاال
العمل الجاري بخصوص اآلليات اإللكترونية، مثل الصفحة الرئيسية للمادة  يالحظ مع التقدير - 6

وبوابة معلومات المعارف التقليدية، والمبادرات ذات الصلة بما في ذلك الشراكات مع ) ي(8
omwww.indigenousportal.c  إلى األمين التنفيذي إقامة شراكة مستمرة مع بوابة  ويطلبمن جانب األمانة

) ي(8الشعوب األصلية ومواصلة اإلبالغ عن تطور هذا العمل في االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة 
  واألحكام المتصلة بها؛

داد الوسائل اإللكترونية والتقليدية إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، أن يواصل إعيطلب  - 7
والمتنوعة الخاصة بمواد االتصال والتثقيف والتوعية العامة، وضمان أن يتم الترويج لهذه المواد على نحو جيد 
من خالل أحداث رفيعة المستوى بالتعاون مع األطراف، والمنظمات الدولية، والشعوب األصلية والمجتمعات 

  اآلخرين؛المحلية، وأصحاب المصلحة 
األطراف، والحكومات، والجهات المانحة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومؤسسات  يدعو - 8

وآليات التمويل ذات الصلة، إلى توفير الموارد الالزمة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومشاركتها في 
، "المجتمع المحلي للمجتمع المحلي"ومن " الشعوب األصلية للشعوب األصلية"وضع وتنفيذ مشروعات التدريب من 

التي تركز على دور المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك مبادرات من 
التي توجد جذورها في لغات وثقافات الشعوب األصلية والمعارف التقليدية " النساء واألطفال"و" الشيوخ للشباب"

  ؛أساسيا في تحقيق وتأكيد احترام الذات وهوية الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالتي تعتبر عنصرا 
الحكومات إلى تيسير وتشجيع استخدام وسائل اإلعالم الوطنية والمحلية وضمان يدعو أيضا  - 9

  توفير بيئة تمكينية لوصول الشعوب األصلية والمحلية إلى هذه المرافق واستخدامها؛
يذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، مواصلة وضع، وتحديث وترجمة إلى األمين التنف يطلب - 10

وبوابة معلومات المعارف التقليدية، ) ي(8مختلف آليات االتصال اإللكترونية، بما في ذلك الصفحة الشبكية للمادة 

http://www.indigenousportal.c
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ت إلى دعم الحكوما ويدعواألطراف  ويحثوتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى االجتماع القادم للفريق العامل، 
  ترجمة الوثائق األساسية لالتفاقية إلى اللغات الوطنية والمحلية، بغية دعم األمين التنفيذي في هذه المهام؛

إلى األمين التنفيذي مواصلة رصد استخدام الموقع الشبكي لالتفاقية، وخصوصا يطلب أيضا  - 11
إلى التشاور مع الشعوب األصلية والمجتمعات ، وبوابة معلومات المعارف التقليدية، و)ي(8الصفحة الشبكية للمادة 

المحلية التي تشارك في عمل االتفاقية، لضمان تكييف الوسائط التفاعلية مع االحتياجات الحقيقية للشعوب األصلية 
إلى األمين التنفيذي تحديد أي ويطلب كذلك والمجتمعات المحلية، وتوفيرها باللغة والشكل اللذين ييسران فهمها، 

  وات أو جوانب قصور، واإلبالغ عنها إلى االجتماع الثامن للفريق العامل؛أية فج
األطراف إلى تبادل معلومات عن القوانين، والسياسات، والبرامج الوطنية وغير ذلك  أيضا يدعو - 12

ا، واألحكام المتصلة به) ي(8من المبادرات، والتدابير، وعند االقتضاء البروتوكوالت، المؤدية إلى تنفيذ المادة 
  إلى األمين التنفيذي إتاحة هذه المعلومات على بوابة معلومات المعارف التقليدية؛ ويطلبوخبراتها في التنفيذ، 

المشاركة بما في ذلك من خالل الصندوق الطوعي لمشاركة ممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
  )VBالصندوق اإلستئمانى (

تي تبذلها األمانة لتعزيز الصندوق الطوعي لتيسير مشاركة الجهود الجارية ال يالحظ مع التقدير - 13
إلى األمين التنفيذي ويطلب ، )VBالصندوق اإلستئمانى (الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في عملية االتفاقية 

املة بالمشاركة الك ةمواصلة بذل جهوده واإلبالغ عن النتائج، إلى جانب البيانات اإلحصائية ذات الصلة المتعلق
والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك من خالل المعلومات المقدمة من خالل التقارير 

  الوطنية، وذلك في االجتماع الثامن للفريق العامل؛
األطراف، والحكومات، والجهات المانحة ومؤسسات وآليات التمويل ذات الصلة إلى  يدعو - 14

  لطوعي؛المساهمة بسخاء في الصندوق ا
إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، إتاحة الفرصة لمشاركة عضو من ممثلي يطلب  - 15

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من كل بلد ممثل في حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية ببناء 
  ؛القدرات

  المبادرات األخرى
راكات المبتكرة بين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بالمبادرات والش يرحب مع التقدير - 16

األمين التنفيذي مواصلة هذه الجهود ومواصلة اإلبالغ عن  ويطلب إلىأصحاب المصلحة لتحقيق أهداف االتفاقية، 
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8التقدم المحرز في االجتماع القادم للفريق العامل المعني بالمادة 

  حليةالمجتمعات الم
  كانت محدودة،) ى(8بأن مشاركة المجتمعات المحلية وفقا للمادة  إذ يسلّم

بأن المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات المحلية تعتبر عنصرا حيويا لتحقيق أهداف  إذ يسلّم أيضا
 وع البيولوجي؛، بما في ذلك أهداف أيشي للتن2020-2011للتنوع البيولوجي  ةاالتفاقية وتنفيذ الخطة اإلستراتيجي
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بتقرير اجتماع فريق الخبراء لممثلي المجتمعات المحلية  يحيط علما مع التقدير - 17

)UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1( ،األطراف على النظر إلى هذا التقرير كمدخالت مفيدة محتملة في  ويشجع
  الترويج للمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات المحلية في عمل االتفاقية؛

بالخصائص الواردة في القسم األول من المرفق بتقرير اجتماع فريق الخبراء، حيث  ايحيط علم - 18
  يحتمل أن توفر مشورة مفيدة في تحديد المجتمعات المحلية، في نطاق اختصاص االتفاقية؛

إلى األمين التنفيذي أن يتخذ خطوات عملية لضمان أن يتمتع ممثلي المجتمعات المحلية  يطلب - 19
لى الصندوق الطوعي لمشاركة ممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في االجتماعات بالوصول المنصف إ

، وأن يبدأ في تبويب البيانات تالتي تعقد في إطار االتفاقية، فضال عن حلقات العمل المعنية ببناء القدرا
ع الثامن للفريق العامل للنظر واإلحصاءات بشأن ممثلي المجتمعات المحلية، واإلبالغ عن هذه التدابير إلى االجتما

  فيها؛
بالقسمين الثاني والثالث من المرفق بتقرير فريق الخبراء باعتبارهما يحيط علما مع التقدير  - 20

مشورة مفيدة لوضع تدابير وآليات للمساعدة في تنفيذ االتفاقية وتحقيق أهدافها، ولوضع اتصال موجه للمجتمعات 
لتثقيف والتوعية العامة، لزيادة تشجيعها بفعالية على المشاركة في عمل المحلية من خالل مبادرة االتصال وا

 االتفاقية، بما في ذلك على المستويين الوطني ودون الوطني؛

  .]تموز اليوم الدولي للمجتمعات المحلية/يوليو 13إعالن يوم يقترح   -21[
 

ح العضوية المخصص للمادة الصادرة عن الفريق العامل المفتو 7/3التالي مأخوذ من التوصية  النص
  واألحكام المتصلة بها) ي(8

  من برنامج العمل المتعدد السنوات المنقح 12و 10و 7المهام 
  إن مؤتمر األطراف،
، والخطة االستراتيجية للتنوع )، المرفق األول10/1المقرر (اعتماد بروتوكول ناغويا  إذ يأخذ في اعتباره

لكفالة " ري:تغاريوايي"مدونة السلوك األخالقي فضال عن ) المرفق، 10/2المقرر ( 2020-2011البيولوجي 
 بخصوص النظم االتفاقية عمل إلى مع االستناد 13،فكري للمجتمعات األصلية والمحليةاحترام التراث الثقافي وال

  التقليدية، المعارف لحماية الفريدة
اللجنة الحكومية الدولية ة، وخصوصا عمل الهيئات الدولية األخرى ذات الصل إذ يأخذ في اعتباره أيضاو

التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  التقليدية والفولكلور ية والمعارفوراثالمعنية بالملكية الفكرية والموارد ال
(WIPO-IGC) ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية ،(UNPFII) ومنظمة األمم المتحدة ،

  ،)اليونسكو(والعلم والثقافة للتربية 
بأهمية التعاون الوثيق، والحاجة إلى االتصال وتبادل المعلومات بين االتفاقية وفريقها العامل  إذ يسلّمو

  واألحكام المتصلة بها والهيئات الدولية األخرى ذات الصلة،) ي(8المعني بالمادة 
                                                        

 .، المرفق10/42المقرر    13
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فيذها في ضوء التطورات األخيرة، وفي ، وبغية تكييف تنواستعرضها 12و 10و 7في المهام  وقد نظر
  الوقت نفسه تجنب ازدواجية الجهود وضمان التوافق والتكامل بينها،

بتحديد أوال أفضل طريقة يمكن أن يسهم تنفيذها في  12و 10و 7المضي قدماً بالمهام  يقرر  - 1
  العمل في إطار االتفاقية وبروتوكول ناغويا الملحق بها؛

، على 12و 10و 7المهام تنفيذي التعاقد على إجراء ثالث دراسات بشأن األمين ال إلىيطلب   - 2
في العمل في إطار المهام التوالي، رهنا بتوافر الموارد المالية، لتحديد أفضل طريقة يمكن أن يسهم بها تنفيذ هذه 

األخرى ذات  االتفاقية وبروتوكول ناغويا الملحق بها، مع األخذ في الحسبان، حسب االقتضاء، عمل الهيئات
 التقليدية والفولكلور ية والمعارفوراثاللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الالصلة، مثل 

التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، ومنظمة 
وستنظر هذه الدراسات في جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ). اليونسكو(والثقافة األمم المتحدة للتربية والعلم 

  أدناه؛ 3ذلك اآلراء المشار إليها في الفقرة 
والمجتمعات  األصلية والشعوب الصلة ذات الدولية والمنظمات والحكومات، األطراف، يدعو  - 3

في العمل في إطار  12و 10و 7المهام أن تسهم بها بأفضل طريقة يمكن  فيما يتعلق آرائها المحلية إلى تقديم
  االتفاقية وبروتوكول ناغويا الملحق بها؛

 المعني العامل للفريق الثامن األمين التنفيذي إتاحة هذه الدراسات لالجتماع يطلب كذلك إلى  - 4
مؤتمر األطراف في واألحكام المتصلة بها لينظر فيها بغية أن يقدم الفريق العامل توصية إلى ) ي(8بالمادة 

  ، بما في ذلك احتمال عقد اجتماع للخبراء؛12و 10و 7المهام االتفاقية بشأن مواصلة تنفيذ 
لبروتوكول المفتوحة العضوية المخصصة اللجنة الحكومية الدولية الفريق العامل إلى إبالغ  يدعو  - 5

أو مؤتمر  لمنافع الناشئة عن استخدامهاالموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف ل ناغويا بشأن الحصول على
 10و 7األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول عن التقدم المحرز في سير العمل في إطار المهام 

 .ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول ناغويا 12و

دة الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للما 7/4التالي مأخوذ من التوصية  النص
  واألحكام المتصلة بها) ي(8

  المتعلقعمل البرنامج من  15دراسة وإعداد صالحيات المهمة 
  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة ب

  إن مؤتمر األطراف،
في ضوء األنشطة  15اعتماد الصالحيات المرفقة بهذا المقرر للمضي قدماً بالمهمة  يقرر  - 1

  األخرى ذات الصلة واألنشطة الجارية؛
  :15ما يلي فيما يتعلق بالمهمة  يؤكد على  - 2
واألحكام المتصلة بها ) ي(8يتعين تفسيرها وفقاً ألحكام االتفاقية، وتحديداً في ضوء المادة   )أ(

  ؛17من المادة  2والفقرة 
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ترمي هذه المهمة إلى االستناد إلى األنشطة الحالية المتعلقة بإعادة المعلومات والتي اضطلعت   )ب(
اف، والحكومات وغيرها من الكيانات بما في ذلك المنظمات الدولية، والمتاحف، والمعشبات وحدائق بها األطر

  النباتات، وقواعد البيانات، والسجالت، وبنوك الجينيات وغيرها، وتعزيز هذه األنشطة؛
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية المعنية، والمنظمات غير الحكومية،  يدعو  - 3

منظمات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة إلى أن تقدم لألمين التنفيذي معلومات عن أفضل و
  ؛15أو الدولية ذات الصلة بالمهمة /الممارسات الوطنية و

إلى األمين التنفيذي تجميع المعلومات المستلمة وإتاحة هذا التجميع للفريق المفتوح يطلب   - 4
  واألحكام المتصلة بها في اجتماعه الثامن؛) ي(8دورات المخصص للمادة العضوية العامل بين ال

 للتربية المتحدة األمم باندراج الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ضمن والية منظمة وإذ يسلّم  - 5
لومات ، ومعاهداتها وبرامجها، فإن االتفاقية وأطرافها تسعى إلى تسهيل تبادل المع)اليونسكو(والثقافة  والعلم

الواردة من جميع المصادر المتاحة لعموم الجمهور، وذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما 
في ذلك إعادة معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

سكو في مجال تحليل إمكانية وسبل مساهمة مختلف الصكوك األمين التنفيذي التعاون مع اليونيطلب إلى المستدام، 
القانونية الدولية التي تعالج الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في إعادة 

  معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
أعاله وإلى  3األمين التنفيذي، استناداً إلى تحليل المعلومات المستلمة عمالً بالفقرة  إلى بيطل  - 6

] والدولية[التحليل المعد بالتعاون مع اليونسكو، وضع مشروع مبادئ توجيهية ألفضل ممارسات اإلعادة الوطنية 
بيولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك لمعارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع ال

من  17من المادة  2إعادة معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية المرتبطة بالممتلكات الثقافية، وفقاً للفقرة 
  االتفاقية، بغية تسهيل استرداد المعارف التقليدية للتنوع البيولوجي؛

واألحكام ) ي(8ن الدورات المخصص للمادة الفريق المفتوح العضوية العامل بي يطلب إلى  - 7
المتصلة بها أن ينظر في اجتماعه الثامن في مشروع المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات المشار إليه في الفقرة 

 .أعاله 6

  مرفق
  المتعلقعمل البرنامج من  15صالحيات إلحراز تقدم في المهمة 

  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة ب
وضع مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات التي من شأنها تسهيل تعزيز اإلعادة  15ن المهمة الغرض م  - 1

الموجودة لمعارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 
الفقرة [و) ي(8[للمادة [قافية، وفقاً بما في ذلك معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية المرتبطة بالممتلكات الث

  .من االتفاقية، لتسهيل استرداد المعارف التقليدية للتنوع البيولوجي 17من المادة  2
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المعارف المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي، بما في ذلك ينبغي أال تقوض إعادة   -2[
لمرتبطة بالممتلكات الثقافية، أال تقوض االستخدام المستمر لهذه معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية ا

  .]المعارف في الطرف الذي يقرر إعادتها
 2والفقرة ] [واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة [وفقاً ألحكام االتفاقية، وتحديداً  15ويتعين تفسير المهمة   - 3

  :ويتعين تحديداً ما يلي. 17من المادة 
على أنها " المعارف التقليدية"أو " معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية"فهم مصطلحي   )أ(

معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تجسد أنماط العيش التقليدية "إشارة إلى 
  ؛"ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

تي يتعين إعادتها معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية، اشتمال نطاق المعلومات ال  )ب(
الواردة من جميع المصادر المتاحة لعموم الجمهور، وذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما 

  .]في ذلك معارف الشعوب األصلية والمعارف التقليدية المرتبطة بالممتلكات الثقافية
إلى االستناد إلى األنشطة الحالية المتعلقة بإعادة المعلومات التي قامت بها األطراف،  15وترمي المهمة   - 4

والحكومات األخرى والكيانات األخرى، بما في ذلك المنظمات الدولية، والمتاحف، والمعشبات وحدائق النباتات 
  .ز هذه األنشطةوحدائق الحيوان، وقواعد البيانات، والسجالت، وبنوك الجينيات وغيرها، وتعزي

  :ويضم أصحاب المصلحة جهات من بينها ما يلي  - 5
  األطراف والحكومات؛  )أ(
المتاحف، والمعشبات وحدائق النباتات وحدائق الحيوان وغيرها من المجموعات التي تحتوي   )ب(

ظ على معلومات عن معارف وابتكارات وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة بالحف
  واالستخدام المستدام؛

والثقافة، فضالً عن  والعلم للتربية المتحدة األمم المنظمات الدولية ذات الصلة، وخصوصا منظمة  )ج(
معاهداتها وبرامجها ذات الصلة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ومنتدى األمم المتحدة الدائم المعني 

 لمية للملكية الفكرية؛بقضايا الشعوب األصلية، والمنظمة العا

  ممثلو الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛  )د(
المنظمات غير الحكومية ومنظمات الشعوب األصلية ذات الصلة والتي لديها الخبرة بشأن هذه   )ه(
  المسائل؛

  الجمعيات األكاديمية والعلماء الباحثون؛  )و(
  القطاع الخاص؛  )ز(
  .األفراد  )ح(
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واألحكام ) ي(8لفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة وسوف يحدد كذلك ا  - 6

بصورة مفيدة التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول  15المتصلة بها السبل التي قد تستكمل بها المهمة 
  .على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، عند إنفاذه

الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  7/5التالي مأخوذ من التوصية  النص
  واألحكام المتصلة بها) ي(8

  إعداد عناصر النظم الفريدة لحماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية
  ،إن مؤتمر األطراف

ريدة ليشمل صون وتعزيز المعارف تمديد وتوسيع نطاق الحوار بخصوص النظم الف يقرر  - 1
  التقليدية المتصلة بالتنوع البيولوجي؛

األصلية  شعوباألطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وال يدعو  - 2
وآرائها بخصوص طائفة  الحالة التي تجريها ودراسات ،المحلية، إلى إبالغ األمانة عن خبراتهاالمجتمعات و

 وأوالتدابير السياساتية  ،من النظم الفريدة، وبخصوص آلياتها، بما في ذلك البروتوكوالت المجتمعية عريضة
التشريعية، التي أسهمت في احترام وصون وحماية وتعزيز تطبيق المعارف التقليدية على نطاق واسع،  وأاإلدارية 
  ؛سياقها الوطني يمكن تطبيقها فيمساعدة البلدان على تقييم اآلليات التي  من أجل

وتنقيح هذه المدخالت، ة، جمع وتحليل مستلمت المدخالإلى األمين التنفيذي، في ضوء ال يطلب  - 3
المعارف واالبتكارات وصون وتعزيز عناصر النظم الفريدة لحماية واستكمال هذه المذكرة التي أعدها بشأن 

) ي(8ماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة االجت وذلك لنظر، )UNEP/CBD/WG8J/7/3(والممارسات التقليدية 
  ؛بها صلةمتواألحكام ال
بشأن الحصول على الموارد  األطراف والحكومات، في ضوء اعتماد بروتوكول ناغويا يدعو  - 4

 ، إلى اإلبالغ عن أية تدابير إقليمية متخذة لحمايةالجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
المحلية وابتكاراتها وممارساتها التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي المجتمعات األصلية و شعوبمعارف ال

 والتي تتم حيازتها عبر الحدود الوطنية والدولية، بما في ذلك النظم الفريدة الجاري وضعها أو التي تم وضعها
إلى األمين التنفيذي تجميع وتحليل  ويطلبتدابير، لية هذه الا، بما في ذلك إعطاء أدلة عن فعأو تنفيذها/و

، )UNEP/CBD/WG8J/7/3(في تنقيح مذكرته  ها كعنصر جديد بشأن التدابير اإلقليميةة وإدراجمستلمالمعلومات ال
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة  وذلك لنظر
نفيذي إجراء مناقشة إلكترونية بشأن النظم الفريدة لحماية وصون إلى األمين الت يطلب كذلك  - 5

  وتعزيز المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية؛
إلعداد تقرير ينشر في  ، رهنا بتوافر األموال،إنشاء فريق مخصص من الخبراء التقنيين يقرر  - 6

  السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي؛
ن التنفيذي دعم تبادل الخبرات والتطورات الحاصلة في مجال النظم الفريدة إلى األمي يطلب  - 7

  توثيق المعارف التقليدية وغيرها من التدابير؛وعيوب ومواصلة النظر في رصد وتقييم مزايا 
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، األصلية والمحلية مجتمعاتممثلي اللأنشطة بناء القدرات  تيسيرإلى األمين التنفيذي  يطلب أيضاً  - 8
 مجتمعاتالتعزيز قدرات  بهدففي إطار االتفاقية  األخرى المنعقدةاالجتماعات في تعاقب مع  ن،حيثما يمك

األطراف على  ويحث، في اإلبالغ عن خبراتها وآرائها على النحو الذي يدعو إليه هذا المقرر األصلية والمحلية
  ؛دعم هذه األنشطة

لنظم  األصلية والمحلية مجتمعاتالاألطراف والحكومات على دعم وتعزيز عملية وضع  يشجع  - 9
المعارف التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما وصون وتعزيز فريدة محلية لحماية 

) ي(8لفريق العامل المعني بالمادة لثامن لجتماع االفي ذلك من خالل إعداد بروتوكوالت مجتمعية، وإبالغ ا
عن هذه المبادرات، من خالل عملية تقديم التقارير الوطنية وبوابة معلومات المعارف واألحكام المتصلة بها 

  التقليدية؛
من المقرر  4األطراف إلى النظر في المصطلحات والتعاريف التي أعدت استجابة للفقرة  يدعو  - 10

افية للنظر في إدراجها، حاء، وتقديم آراءها إلى األمين التنفيذي، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف اإلض 7/16
ة، بتنقيح المصطلحات مستلمإلى األمين التنفيذي تجميع هذه اآلراء، واالضطالع، استناداً إلى المعلومات ال ويطلب

والتعاريف، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف اإلضافية المقترحة، واقتراح مشروع لمعجم المصطلحات لنظر 
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8معني بالمادة االجتماع الثامن للفريق العامل ال

إلى األمين التنفيذي مواصلة إبالغ اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية  يطلب  - 11
 المضطلع بهوالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن العمل 

  يدة؛النظم الفربشأن 
بالمفاوضات الناجحة التي أجراها الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع،  يرحب  - 12

 اإطار يوفرأن البروتوكول ب ويقرلبروتوكول ناغويا،  االتفاقيةوباعتماد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في 
ن عة بالموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة المعارف التقليدية المرتبطعلى حصول مفيدا إلعداد النظم الفريدة ولل

  .هااستخدام

الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  7/6التالي مأخوذ من التوصية  النص
  واألحكام المتصلة به) ي(8

  في رئيسيا عنصرا بوصفها ،)ج(10 المادة على التركيز مع 10 المادة
  بها المتصلة واألحكام) ي(8 ادةالمتعلق بالم العمل برنامج

  ،األطراف مؤتمر إن
  االتفاقية، ركائز من الثانية الركيزة يمثل المستدام االستخدام بأن يسلّم إذ
  البعض، بعضهما ويعززان مترابطان) ج(10 والمادة) ي(8 المادة بأن يسلّم إذو
 التركيز مع ،10 المادة شأنللعمل ب جديد رئيسي عنصر إدراج قرر الذي 10/43 إلى المقرر يشير إذو

  اإلرشادية، وخطوطها أبابا أديس مبادئ إلى استنادا ،)ج(10 المادة على
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 حيويا عنصرا يمثل المألوف المستدام، االستخدام ذلك في بما المستدام، االستخدام تنفيذ بأن يسلّم كذلك إذو

  ،2020- 2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية البيولوجي والخطة للتنوع أيشي أهداف تحقيق في
 كقضية) ج(10 المادة على التركيز مع ،10 المادة إستراتيجية إلدماج وجود أهمية جديد من إذ يؤكدو

المتعلق  العمل برنامج من بدءا المواضيعية، ومجاالتها االتفاقية عمل برامج مختلف في القطاعات بين مشتركة
  المحمية، بالمناطق

  14 ؛)ج(10 المادة على التركيز مع 10 بالمادة المعني االجتماع تقريرب التقدير مع يحيط علما  - 1
 في رئيسيا جديدا عنصرا بوصفه المألوف المستدام، االستخدام بشأن عمل إعداد خطة على يوافق  - 2

 قبل مؤتمر من واعتماده مواصلة تطويره بغية بها، المتصلة واألحكام) ي(8 المتعلق بالمادة المنقح العمل برنامج
  عشر؛ الثاني اجتماعه في األطراف

ذات  الدولية والمنظمات والمجتمعات المحلية، األصلية والشعوب والحكومات، األطراف، يدعو  - 3
 في الواردة للمهام اإلرشادية القائمة أمور من بينها جملة مراعاة مع العمل، إلعداد خطة معلومات تقديم إلى الصلة
  المقرر؛ بهذا المرفق

 المألوف المستدام، استنادا االستخدام بشأن عمل خطة إعداد مشروع التنفيذي األمين إلى يطلب  - 4
، المرفق 7/12المقرر (اإلرشادية بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  وخطوطها أبابا أديس مبادئ إلى

 المتعددة األخرى البيئية االتفاقات المواد من السيما الصلة، ذات والمواد االيكولوجي النظام ونهج ،)الثاني
 للمهام اإلرشادية إلى القائمة المستندة الصلة والزراعة ذات لألغذية المتحدة األمم منظمة وصكوك األطراف

  الثغرات؛ تحليل ذلك في بما الصلة، ذات واإلسهامات والمعلومات األخرى
 للتنفيذ مقترحا ل،العم خطة إعداد مشروع لدى يدرج، أن التنفيذي إلى األمين أيضا يطلب  - 5
 في بما الصلة، ذات األخرى واإلسهامات والمعلومات للمهام، اإلرشادية القائمة إلى استنادا العمل، لخطة التدريجي

  نموا؛ األقل والبلدان النامية للبلدان التقني والدعم التمويل اعتبارات بينها ومن الثغرات، تحليل ذلك
 واألحكام) ي(8 للمادة المخصص الدورات بين لعاملا العضوية المفتوح من الفريق يطلب  - 6

 وتقديم المألوف المستدام االستخدام بشأن العمل خطة مشروع الثامن اجتماعه في يستعرض أن بها المتصلة
  تنفيذها؛ بشأن إرشادات

 بالمناطق المتعلق العمل برنامج في المألوف المستدام االستخدام إدماج التنفيذي إلى األمين يطلب  - 7
 برنامج بشأن الصفحات الشبكية على اإللكترونية الوحدات في محددة إرشادات خالل من ذلك في بما المحمية
  والمجتمعات المحلية؛ األصلية للشعوب والفعالة الكاملة المشاركة مع العمل

المألوف  االستخدام سياسات المألوف المستدام، وخصوصا االستخدام معالجة إلى األطراف يدعو  - 8
 للشعوب والفعالة الكاملة مع المشاركة البيولوجي، للتنوع الوطنية عملها وخطط استراتيجياتها في مستدام،ال

  والمجتمعات المحلية؛ األصلية

                                                        
14   UNEP/CBD/WG8J/7/INF/5. 
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 المتصلة واألحكام) ي(8 للمادة المخصص الدورات بين العامل العضوية المفتوح الفريق يكلف  - 9
 واستخدامه البيولوجي التنوع بحفظ ذات الصلة التقليدية بالمعارف المتعلقة المسائل بشأن ومشورة آراء بتقديم بها

 إدماج بغية منتظم أساس على والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة إلى مباشرة بصورة المستدام
لالتفاقية،  ضيعيةالموا البرامج في مشتركة بين القطاعات، قضايا باعتبارها ،)ج(10 والمادة) ي(8 المادة اعتبارات

 في الدائم البند إطار في الراسخة المتعمقة الحوارات عن الناشئة والمشورة إحالة اآلراء خالل من ذلك في بما
 من برنامج بدءا األطراف، مؤتمر عن الصادر 10/43المقرر  من 12 الفقرة بمقتضى العامل الفريق أعمال جدول
  .المحمية بالمناطق المتعلق العمل

  مرفق
  ئمة المهام اإلرشاديةقا

إرشادات حول االستخدام المستدام وما يتصل به من تدابير حافزة   -ألف 
  للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

  االستخدام المألوف المستدام واالقتصادات المحلية المتنوعة  - 1
المتسقة مع وضع مبادئ توجيهية لتعزيز وتشجيع اإلدارة المجتمعية للموارد والحوكمة   :1المهمة 

 .التشريعات الوطنية والصكوك الدولية الواجبة التطبيق

إدراج ممارسات االستخدام المألوف المستدام أو سياسته، حسب مقتضى الحال، مع المشاركة   :2المهمة 
، الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

باعتباره طريقة إستراتيجية للحفاظ على القيم البيولوجية الثقافية وتحقيق الرفاهية البشرية واإلبالغ عن ذلك من 
  .خالل التقارير الوطنية

  األراضي والمياه والموارد البيولوجية  - 2
ر وضع مبادئ توجيهية يمكن أن تستخدم كمدخالت في وضع وصياغة آليات وتشريعات أو غي  :3المهمة [

ذلك من المبادرات المالئمة لمساعدة األطراف على احترام االستخدام المألوف المستدام والمعارف التقليدية 
وترويجها، ومع مراعاة القوانين العرفية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والبروتوكوالت واإلجراءات 

 .]المجتمعية واحترام المؤسسات والسلطات التقليدية

استعراض، حسب مقتضى الحال، السياسات الوطنية ودون الوطنية، بغية ضمان حماية وتشجيع   :4المهمة [
  ].االستخدام المألوف المستدام

  الدعم والتمويل الموجهان  - 3
توفير المعلومات على أساس منتظم، بما في ذلك إلى اجتماعات الفريق العامل، ومن خالل   :5المهمة 

عن مدى توافر التمويل لدعم المبادرات الرامية إلى إحراز تقدم في تنفيذ المادة  ،)ي(8الصفحات الشبكية للمادة 
 ).ج(10
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واإلسهام فيها وتعزيز ) ج( 10ترويج وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تدعم تنفيذ المادة   :6المهمة 

نشطة المشتركة لتحقيق االستخدام المألوف المستدام؛ والتعاون مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في األ
  ).ج(10التنفيذ المعزز للمادة 

  مواصلة استكشاف الفرص والثغرات في المعارف  - 4
بذلك  لاستكشاف العالقة القائمة بين االستخدام المألوف المستدام واالستخدام المستدام، وما يتص  :7المهمة 

 .من فرص اقتصادية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

تقديم المشورة والتوسع فيما يتعلق بالطرق المستخدمة في تحديد قيم التنوع البيولوجي وخدمات   :8المهمة 
النظم االيكولوجية إلدراج القيم الثقافية والروحية للشعوب األصلية مع موافقتها المسبقة والمستنيرة أو موافقتها 

  .الستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجيومشاركتها، وإجراء تقييم شامل لعالقة خدمات النظم االيكولوجية با
استكشاف العالقة بين تغير المناخ واالستخدام المألوف المستدام، والممارسات والمعارف   :9المهمة [

  ].التقليدية، فضال عن قيمة االستخدام المألوف المستدام والمعارف التقليدية من أجل التكيف مع تغير المناخ
مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والحكومات على  تدابير لزيادة  - باء

  ام االيكولوجيونهج النظ 10ين الوطني والمحلي في تنفيذ المادة صعيدال
 التعليم  - 1

إدراج، حسب مقتضى الحال، قضايا االستخدام المألوف المستدام، والمعارف التقليدية ولغات   :10المهمة 
النظامية وغير النظامية، مع المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية  الشعوب األصلية في نظم التعليم

 .والمجتمعات المحلية

وضع إرشادات بالتعاون مع المنظمات المعنية بما في ذلك منظمات الشعوب األصلية   :11المهمة 
ولغات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وخصوصا النساء، للترويج لالنتقال بين األجيال للمعارف التقليدية 
  .ذات الصلة باالستخدام المألوف المستدام من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

تعزيز الفهم والتوعية العامة العريضة بأن أكثر النظم تنوعا من الوجهة البيولوجية إنما تتشكل   :12المهمة 
االستخدام المألوف المستدام أن يسهما في التنوع من خالل التفاعل مع البشر، وأن بوسع المعارف التقليدية و

  .البيولوجي، والمناظر الطبيعية والمناظر البحرية الطبيعية بما في ذلك المناطق المحمية وصونها
  األبعاد الجنسانية  - 2

النظر في األدوار المحددة للنساء ومساهمتهن في المعارف، فيما يتعلق باالستخدام المألوف   :13المهمة 
تدام، وتعميم الجوانب الجنسانية في آليات المشاركة، وصنع القرار وإدارة الموارد البيولوجية وخدمات النظم المس

 .اإليكولوجية

، بوصفها قضية مشتركة بين القطاعات في )ج(10مع التركيز على المادة  10المادة   - جيم
  مختلف برامج عمل االتفاقية ومجاالتها المواضيعية

 ميةالمناطق المح  - 1
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مثل دراسات الحالة، واآلليات، والتشريعات وغير ذلك من المبادرات (تحديد أفضل الممارسات   :14المهمة 
 :لما يلي) المالئمة

لمشاركة الكاملة والفعالة لالترويج، وفقا للتشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية السارية،   )أ(
سبقة عن علم أو موافقتها ومشاركتها في إقامة المناطق المحمية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وموافقتها الم

وتوسيع مدارها والحوكمة وإدارتها، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية التي قد تؤثر على الشعوب األصلية 
  والمجتمعات المحلية؛

ق المحمية، بما التشجيع على تطبيق المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام في المناط  )ب(
  في ذلك المناطق البحرية المحمية، حسب مقتضى الحال؛

الترويج الستخدام البروتوكوالت المجتمعية في مساعدة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية   )ج(
ي ذلك على تأكيد وترويج االستخدام المألوف المستدام وفقا للممارسات الثقافية التقليدية، في المناطق المحمية، بما ف

  .المناطق البحرية المحمية
إسناد األولوية لدمج االستخدام المألوف المستدام في برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية بما   :15المهمة 

في ذلك من خالل إرشادات محددة في الوحدات اإللكترونية على الموقع الشبكي لبرنامج العمل مع المشاركة 
  .صلية والمجتمعات المحليةالكاملة والفعالة للشعوب األ

  
الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  7/8التالي مأخوذ من التوصية  النص

  واألحكام المتصلة به) ي(8

  الصادرة عن الدورتين التاسعة والعاشرة لمنتدى توصياتال
  والمقدمة األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية

  اتفاقية التنوع البيولوجيإلى 
  إن مؤتمر األطراف،

 بقضايا المعني الدائم المتحدة األمم بالتوصيات الصادرة عن الدورتين التاسعة والعاشرة لمنتدى يحيط علما
إلى األمين التنفيذي أن يواصل إبالغ منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب  ويطلباألصلية،  الشعوب
بالتطورات ذات االهتمام المشترك، بما في ذلك برنامج العمل المنقح المتعلق  (UNEP/CBD/WG8J/7/7)األصلية 
، وتنفيذ بروتوكول ناغويا وما ))ج(10المادة (، وخصوصا العمل بشأن االستخدام المألوف المستدام )ي(8بالمادة 

البيولوجي والثقافي، فضال عن مدونة  يتصل به من جهود لبناء القدرات، وبرنامج العمل المشترك بشأن التنوع
ري الحترام التراث الثقافي والفكري للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق :تغاريواييالسلوك األخالقي 

إلجراء تقييم األثر  15غو:، والخطوط اإلرشادية الطوعية أغوايبحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
االجتماعي بخصوص التطورات المقترح حدوثها في، أو التي يحتمل أن تؤثر على المواقع البيئي ووالثقافي، 

                                                        
وقدمه مجتمع غاناواكي الموجود " كل شيء في الخليقة: "وهو مصطلح شامل بلغة الموهوك يعني). غو:أغواي(تنطق    15

  .ول الخطوط اإلرشاديةبالقرب من مونتريال، حيث تم التفاوض ح
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المقدسة وعلى األراضي والمياه التي درجت على شغلها أو استعمالها الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بصفة 

  .تقليدية
 

 استعراض برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزر  -  8

  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 16/3ي مأخوذ من التوصية التال النص

 إن مؤتمر األطراف

باالنزعاج إزاء الفقدان المستمر والجاري في التنوع البيولوجي للجزر وآثار هذا الفقدان التي ال  إذ يشعر
المائة من حاالت انقراض األنواع المعروفة قد حدثت في  80بأن  وإذ يقرتعوض بالنسبة لشعوب الجزر والعالم، 

  16في المائة من الفقريات المهددة باالنقراض حاليا هي أنواع جزرية، 40على الجزر، وأن أكثر من 
بالتقدم المحرز في وضع وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بواسطة  إذ يسلّمو

النامية والبلدان األقل نموا التي لديها جزر، والدعم الذي قُدم لهذه العملية من جانب الدول الجزرية الصغيرة 
  مرفق البيئة العالمية،/أنشطة مشروع التمكين لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

أن األمر يحتاج إلى جهود ودعم إضافيين إلشراك كامل لجميع القطاعات ذات الصلة في  إذ يالحظو
، وخصوصا المجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات غير الحكومية، لتنفيذ وتعميم برنامج الحكومة والمجتمع

العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزر في كافة هذه القطاعات بغية تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في 
  ،2020- 2011الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

الغازية، وتغير المناخ، والتنمية غير المستدامة بما في ذلك السياحة غير  أن األنواع الغريبةإذ يدرك و
المستدامة هي من بين الدوافع الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي في الجزر مع ما لهذا من صالت معقدة يمكن 

  معالجتها على أفضل وجه بإجراءات تعاونية ومتكاملة مع القطاعات األخرى،
قدان التنوع البيولوجي ال يقتصر على الجزر التي بها سكان من البشر، بل يعتبر أن فإذ يدرك أيضا و

  أيضا شاغال رئيسيا في كثير من الجزر غير المأهولة بالسكان أو المأهولة موسميا،
أن اإلدارة المستدامة للموارد البحرية، وموارد المياه العذبة والموارد األرضية في الجزر  أيضا إذ يدركو

  صرا مهما لألمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ، والصحة العامة وسبل العيش،تمثل عن
الثقافية، والمهارات، وتدابير اإلدارة التي ساعدت سكان الجزر على استخدام /المعارف التقليديةإذ يحترم و

ا بشأن الحصول على ، في هذا السياق، بأن بروتوكول ناغويوإذ يسلموإدارة بيئتهم ومواردهم طوال قرون طويلة، 
الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها يوفر أداة مهمة لضمان استفادة الجزر من 

  استخدام مواردها الجينية،
لاللتزام القوي المتواصل، والتقدم الذي حققته األطراف وشركائها الذين التزموا  إذ يعرب عن التقديرو
الجزر، وخاصة تحدي ميكرونزيا، ومبادرة تحدي الكاريبي، ومبادرة المثلث " تحديات"لطوعية بالمبادرة ا

المرجاني ومنطقة جزر فونيكس المحمية التي أوعزت بدورها إنشاء تحدي ساحل غرب المحيط الهندي، وتحدي 

                                                        
16    http://www.issg.org/pdf/publications/Island_Invasives/pdfHQprint/1Keitt.pdf  

http://www.issg.org/pdf/publications/Island_Invasives/pdfHQprint/1Keitt.pdf
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 17م في الجزر األوروبيةغرب أفريقيا األقصى، ووضع الميثاق المعني بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدا
بأهمية المناسبات الرفيعة  وإذ يعترففي إطار اتفاقية برن بشأن حفظ الحياة البرية والموائل الطبيعية في أوروبا، 

  الجديدة والشراكات، المستوى ومؤتمرات القمة في إطار هذه المبادرات لتدعيم اإلرادة السياسية وترتيبات التمويل
بير المحرز في آليات التمويل المستدام التي وضعت في المناطق الجزرية لتغير المناخ بالتقدم الكإذ يسلّم و

والتنوع البيولوجي، بما في ذلك صندوق الحفظ في ميكرونزيا؛ والصندوق االستئماني للحفظ في ماما غراوين في 
للبرلمان األوروبي لنظام بابوايا غينيا الجديدة؛ والصندوق الكاريبي للتنوع البيولوجي؛ واإلجراء التحضيري 

، (BEST)طوعي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية في األراضي األوروبية فيما وراء البحار 
  ،في الجزر" الديون من أجل التكيف مع تغير المناخ"والمبادالت الناشئة 

ة لتنفيذ اتفاقية التنوع باعتبارها آلي (GLISPA)أنشطة الشراكة العالمية للجزر  إذ يالحظ مع التقديرو
  ،البيولوجي، وشراكة في إطار لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة

أهمية اعتماد وتنفيذ تشريعات كافية لمعالجة قضايا الحفظ في الجزر، فضال عن تدابير  إذ يؤكد من جديدو
  ،إلنفاذها

السيما الدول الجزرية الصغيرة الحاجة إلى زيادة الدعم الدولي والوطني للجزر،  إذ يؤكد من جديدو
النامية، لتنفيذ برنامج العمل وتعزيز القدرات المحلية من خالل توفير الموارد المالية الجديدة واإلضافية، وفقا 

  ،من االتفاقية، والحوافز 20للمادة 
الحكومات األخرى، والمؤسسات المالية وغيرها من المنظمات المعنية  ويدعواألطراف،  يحث - 1

 :زيز تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزر واالرتكاز على النُهج الجزرية الناجحة من خاللإلى تع

تعزيز ودعم االلتزامات اإلقليمية الرفيعة المستوى، مثل تحديات الجزر المشار إليها أعاله وغير   )أ (
ة في المناطق المحمية وغير ذلك من ذلك من الجهود الواسعة النطاق التي أظهرت نجاحا في تحقيق زيادة سريع

 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة ببرنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للجزر؛

تكييف وتوسيع اآلليات المؤكدة التي تحقق مردودية تكاليفها لتعزيز القدرات المحلية، السيما   )ب (
ات، وتقاسم الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، وأدوات التعلم، ونقل التكنولوجيشبكات التعلم النظير، وتبادل 

 التواصل وتبادل المعلومات، والمساعدات التقنية الموجهة، والتدريب والتعليم الرسميين؛

لدعم التنفيذ طويل األجل  من االتفاقية 21مكملة للمادة النظر في وضع ترتيبات مالية ابتكارية   )ج (
بيولوجي للجزر، بما في ذلك الصناديق االستئمانية، ومبادالت الديون من أجل لبرنامج العمل المتعلق بالتنوع ال

التكيف مع تغير المناخ، والمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، والرسوم على السياحة أو على استخدام 
 الموارد الطبيعية التي تخصص للحفظ الفعال؛

الرئيسية مثل قاعدة البيانات العالمية للجزر،  متابعة ودعم قواعد البيانات وبوابات المعلومات  )د (
وقاعدة بيانات التنوع البيولوجي المعرض لالنقراض في الجزر، وقاعدة بيانات استئصال األنواع الغازية في 
الجزر، وقاعدة البيانات العالمية لألنواع الغازية، وقاعدة بيانات التنوع البيولوجي للجزر واألنواع الغازية، وشبكة 

                                                        
17   T-PVS/Inf (2011) 8 revised, Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats  
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ول الجزرية الصغيرة النامية لتمكين الرصد الفعال لألنواع الغازية وتحديد أولوية استئصالها في الجزر، الد

 ؛باعتبارها أدوات قيمة لدعم تنفيذ برنامج العمل

األطراف إلى االستمرار في تركيز االهتمام والعمل الدوليين على األولويات الست الواردة  يدعو - 2
إدارة واستئصال األنواع  وهي: ثيرها على مستوى معيشة واقتصاديات الجزرمن حيث تأ 9/21في المقرر 

الغريبة الغازية، وأنشطة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وإنشاء وإدارة المناطق المحمية البحرية، 
ها، والتخفيف من وطأة وبناء القدرات، والحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام

 :الفقر، مع توجيه اهتمام خاص لما يلي

وضع وتعزيز التعاون اإلقليمي والمحلي إلدارة األنواع الغريبة الغازية داخل وعبر الواليات   )أ (
الوطنية، بما في ذلك تنوع النُهج الناجحة للوقاية والمكافحة واالستئصال حيثما يكون ممكنا، وتطبيق نهج األمن 

 الذي يعالج النطاق الكامل للتهديدات الغازية؛ البيولوجي

وإدارة  تعميم التكيف مع تغير المناخ المعتمد على النظم اإليكولوجية، واستعادة النظم االيكولوجية  )ب (
األنواع الغازية من أجل صحة اإلنسان ورفاهيته في جميع خطط ومشروعات التنمية والحفظ في الجزر وبناء 

 القدرات على تطبيقها؛

 :إلى أيضااألطراف  عويد - 3

 إسناد األولوية إلدارة المناطق المحمية األرضية، بما في ذلك المياه الداخلية؛  )أ (

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بغرض معالجة التلوث العابر للحدود الذي ينطوي على آثار   )ب (
ف من المصادر جسيمة على النظم االيكولوجية للجزر، بما في ذلك من خالل التخفيف من عمليات الصر

 األرضية، السيما المناطق ذات مدخالت المغذيات المفرطة؛

دعم التنفيذ دون الوطني لالتفاقية في الجزر، بإشراك السلطات دون الوطنية والمحلية من خالل   )ج (
خطة العمل للحكومات دون الوطنية، والمدن والسلطات المحلية األخرى من أجل التنوع البيولوجي، التي اعتمدت 

المدن "، والمستنيرة بتقييم الصالت والفرص بين التوسع العمراني والتنوع البيولوجي، و10/22المقرر في 
 ؛"وتوقعات التنوع البيولوجي

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على الدخول في شراكات في كافة  يشجع - 4
 :القطاعات من أجل

اقتصاديات النظم اإليكولوجية "لتطبيق دراسة وضع ونشر ودمج األدوات والعمليات المالئمة   )أ (
 وغير ذلك من أدوات التقييم لدعم عمليات صنع القرار على مستوى الجزر؛ (TEEB)" والتنوع البيولوجي

اغتنام فرصة تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لمواصلة تعميم حفظ   )ب (
مثل التعدين، والزراعة، ومصايد األسماك، والصحة، والطاقة، (ة األخرى التنوع البيولوجي مع القطاعات الرئيسي

ولتحديد األهداف الوطنية المحددة، والقابلة ) الساحلية المتكاملة، والتعليم والتنمية/والسياحة، واإلدارة البحرية
أيشي للتنوع  تمشيا مع أهداف للقياس، والطموحة، والواقعية والمحددة الوقت، وما يرتبط بها من مؤشرات

 البيولوجي على مستوى الجزر وضمن سياق األولويات المحلية؛
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تنسيق هذه الجهود مع العملية التي تقودها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم   )ج (
 لتقييم تنفيذ برنامج عمل باربادوس وإستراتيجية موريشيوس للتنفيذ المتصلة به؛ (UN/DESA)المتحدة 

إمكانيات إشراك القيادات الوطنية والمحلية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص  استكشاف  )د(
 ؛وتشجيع النُهج التشاركية لإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية

والمشاركة فيها باعتبارها  (GLISPA)األطراف إلى االعتراف بالشراكة العالمية للجزر  يدعو - 5
 عمل؛شريكا فعاال لدعم تنفيذ برنامج ال

التي تنسقها مبادرة حفظ الجزر بشأن " الجزر الصغيرة والفروق الكبيرة"حملة ب يحيط علما - 6
األطراف، والحكومات  ويدعواألنواع الغريبة الغازية التي أطلقت خالل االجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية 

 األخرى والمنظمات المعنية إلى المشاركة في الحملة؛

فيذي التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية فضال عن أمانات االتفاقيات إلى األمين التن يطلب - 7
ذات الصلة بغرض الترويج لنظم المعلومات الوطنية المتسقة والمتجانسة ذات الصلة باحتياجات اإلبالغ في 

جزرية الصغيرة االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ولتقديم التقارير المشتركة، حسب مقتضى الحال للدول ال
 النامية والبلدان األقل نموا التي لديها جزر؛

إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر التمويل، تمكين شبكات الدعم التقني اإلقليمية  يطلب أيضا - 8
والعالمية من مساعدة عمليات االستعراض والتحديث والتنفيذ الجارية لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

ي في الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األقل نموا التي لديها جزر، وخاصة لوضع أهداف وطنية البيولوج
ولتعميم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسات الوطنية األوسع 

 .2020-2011نطاقا لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 
 ةم اإليكولوجياستعادة النظ  -  9

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  15/2مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية 
  والتكنولوجية

  السبل والوسائل لدعم استعادة النظام اإليكولوجي
 األطراف،إن مؤتمر 

رة األمين التنفيذي بشأن السبل والوسائل لدعم الرسائل الرئيسية الواردة في القسم الرابع من مذكيالحظ  إذ
استعادة النظام االيكولوجي التي أعدها لالجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

، وخصوصا أن استعادة النظام االيكولوجي ليست بديال عن الحفظ، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/4(والتكنولوجية 
بل أن استعادة النظام االيكولوجي هي الملجأ األخير . دمير المتعمد أو االستخدام غير المستدامأو أنها مسار يتيح الت

  لتحسين النظم االيكولوجية المتدهورة لصالح جميع أشكال الحياة على سطح األرض،
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وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020- 2011أن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  إذ يؤكدو

، وينبغي أن يوجها العمل في المستقبل لجميع القضايا 2020بها تقدمان اإلطار الشامل لالتفاقية نحو عام  الخاصة
  المشتركة بين القطاعات والمجاالت المواضيعية لالتفاقية؛

الحكومات األخرى والمنظمات المعنية على بذل جهود منسقة لتحقيق  ويشجعاألطراف  يحث  )أ(
من االستراتيجية  8و 4، والهدفين 2020- 2011ة االستراتيجية للتنوع البيولوجي من الخط 15و 14الهدفين 

العالمية لحفظ النباتات، واإلسهام بكفاءة في تحقيق جميع أهداف أيشي األخرى للتنوع البيولوجي من خالل استعادة 
  :النظام االيكولوجي عن طريق ما يلي

النظام االيكولوجي الواردة في المقررات السابقة  التنفيذ الفعال لألحكام المتعلقة باستعادة  )1(
  لمؤتمر األطراف وبرامج العمل المواضيعية والمشتركة بين القطاعات؛

تحديد وتحليل ومعالجة األسباب الكامنة والمباشرة لتدهور النظام االيكولوجي أو تجزئته   )2(
في المزيد من  واستخدام المعارف المكتسبة في منع أو تخفيف األنشطة التي تتسبب

 التآكل أو التدهور أو التدمير للنظام االيكولوجي؛

  تحسين حالة النظم االيكولوجية وقدرتها على التحمل؛  )3(
دعم المجتمعات األصلية والمحلية في األنشطة المالئمة الستعادة النظام االيكولوجي وفقا   )4(

  من اتفاقية التنوع البيولوجي؛) د(و) ج(10للمادة 
عاة الغاية االستراتيجية دال الخاصة بتعزيز المنافع التي تعود على الجميع من مرا  )5(

التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية لدى اتخاذ قرارات تتعلق بتخصيص 
  الموارد الستعادة النظام االيكولوجي؛

معية االستعادة األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، وج يدعو  )ب(
اإليكولوجية، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومعهد الموارد العالمية، والشراكة العالمية بشأن إعادة الغابات إلى 
هيئتها األصلية، والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية، وغيرها من المنظمات والمبادرات المعنية، مثل شبكة التقييم 

  :، إلى دعم البلدان في تنفيذ استعادة النظام اإليكولوجي، وذلك من خالل ما يليدون العالمية، حسب االقتضاء
  إتاحة األدوات مثل برامج التعلم اإللكتروني؛  )1(
تجميع ونشر دراسات الحالة، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة، والمعلومات عن   )2(

  ات االستعادة؛الجوانب االجتماعية االقتصادية، وطرائق تقييم نجاح مشروع
تيسير تقاسم المعارف والمعلومات المتاحة للجميع ودعم الشبكات القائمة، مع مراعاة   )3(

  التشريع الوطني لألطراف؛
  أو تنسيق حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات؛/دعم و  )4(
  دون إقليمية حول موضوعات رئيسية؛/عقد دورات تدريبية تقنية إقليمية  )5(
كات وبرامج التبادل بين الوكاالت والممارسين العاملين في مجال االستعادة تعزيز الشرا  )6(

  فيما بينهم بما يعود عليهم من منافع متبادلة؛
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وضع وتنفيذ برامج االتصال التي تسلط الضوء على المنافع االقتصادية واإليكولوجية   )7(
عية بين عامة الناس، واالجتماعية الستعادة النظام اإليكولوجي، بما في ذلك زيادة التو

وصانعي السياسات ومديري الشؤون البيئية، ليس فحسب حول الدور الحاسم الذي تلعبه 
النظم اإليكولوجية في توفير خدمات النظام اإليكولوجي، بل أيضا حول التكاليف 
المرتبطة بتدهور النظام اإليكولوجي، والدخل الضائع، والتعويضات، ونفقات اإلنتاج 

حول وفورات التكاليف، والمنافع والحلول المحتملة التي يمكن لالستعادة أن الزائدة؛ و
  تسهم بها في مواجهة التحديات السياسية المشتركة؛

دعم وضع وتنفيذ الخطط أو البرامج اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو الوطنية الستعادة   )8(
وجي وإدماج استعادة النظام النظم اإليكولوجية مع األخذ في الحسبان نهج النظام اإليكول

  اإليكولوجي في عمليات التخطيط األوسع نطاقا، مثل التخطيط المكاني؛
دعم التكرار واسع النطاق للمشروعات والبرامج التي تنفذ توصيات البحوث المتعلقة   )9(

  باستعادة النظام اإليكولوجي، بما في ذلك رصدها؛
يلي، رهنا بتوافر التمويل، واستخدام األنشطة فيما بين إلى األمين التنفيذي القيام بما يطلب   )ج(

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية الصادرة عن ا 15/2من التوصية  2الدورات المبينة في الفقرة 
  :والتكنولوجية

عقد حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن بناء القدرات، وحلقات تدريبية واجتماعات   )1(
  للخبراء؛

المعلومات التي طلبتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  القيام، استنادا إلى  )2(
، بتسهيل مواصلة تطوير طائفة من أدوات 15/2من توصيتها  2والتكنولوجية في الفقرة 

التنفيذ واإلرشادات العملية الستعادة النظام اإليكولوجي، وإتاحتها من خالل آلية غرفة 
ت، على أن تكون موجهة إلى فئات مختلفة، وترجمتها بجميع لغات األمم تبادل المعلوما

  المتحدة؛
تيسير إعداد صفحة شبكية مركزية شاملة وسهلة االستخدام بشأن استعادة النظام   )3(

  اإليكولوجي، وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين؛
المرتبطة بها ذات تجميع جميع المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف واإلجراءات   )4(

  الصلة باستعادة النظام اإليكولوجي للتوسع في نشرها بين األطراف؛
العمل، بالتعاون مع الشركاء، على تيسير إعداد وتحديث نموذج قائم على القضايا بشأن   )5(

  ، ضمن نماذج أخرى؛TEMATEAاستعادة النظم اإليكولوجية، مثل نموذج 
ة التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة تحديد فرص التعاون بين اتفاقي  )6(

، (UNFCCC)، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (UNCCD)التصحر 
واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، وغيرها من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف 
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ظام االيكولوجي وتجنب من أجل تعزيز وتنسيق الجهود المبذولة الستعادة الن

  االزدواجية؛
العمل بالتعاون مع الشركاء، على تيسير وضع أداة لتجميع وعرض معلومات خط   )7(

من أهداف  15األساس عن حالة النظام االيكولوجي ومداه من أجل تيسير تقييم الهدف 
قدر  أيشي ومساعدة األطراف على تحديد النظم االيكولوجية التي تسهم استعادتها بأكبر

  ممكن في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
الحكومات األخرى، والمنظمات والجهات المانحة التي هي في وضع  ويدعواألطراف،  يحث  )د(

  :يسمح لها بذلك على
توفير الدعم التقني والمالي وغير ذلك من أنواع الدعم بصورة كافية لألمين التنفيذي من   )1(

  رات ومبادرات التنفيذ؛أجل مبادرات تنمية القد
مع مراعاة الظواهر الجوية القصوى، دعم تنفيذ استعادة النظام االيكولوجي لتخفيف   )2(

  .وإدارة آثار الكوارث الطبيعية
  

  التنوع البيولوجي البحري والساحلي  - 10
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا وبيولوجيا  1-10البند 

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  16/4توصية مشروع المقرر التالي مأخوذ من ال
  والتكنولوجية

 إن مؤتمر األطراف،

 وصف المناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
)EBSAs(  

كانون األول /ديسمبر 24المؤرخ  66/231من قرار الجمعية العامة  167و 165إلى الفقرتين  إذ يشير
  ،، بما في ذلك مرفقه، بشأن المحيطات وقانون البحار2011

تفاقية امؤتمر األطراف بأن ، والتي يعترف فيها 10/29من المقرر  26إلى  21إلى الفقرات  إذ يشير
المحمية  فيما يتعلق بالمناطقلألمم المتحدة في دعم عمل الجمعية العامة  تضطلع بدور رئيسيالتنوع البيولوجي 

وحسب االقتضاء توفير خارج الوالية الوطنية، من خالل التركيز على توفير المعلومات العلمية،  الواقعة البحرية
المعلومات التقنية والمشورة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البحري، وتطبيق نهج النظام اإليكولوجي والنهج 

  ،التحوطي
ا قدمته من تمويل، ولبرنامج البيئة اإلقليمي في جنوب لحكومة اليابان لمعن امتنانه  يعرب  - 1

لما قام به من استضافة ومشاركة في التنظيم، ولحكومة أستراليا لتوفيرها الدعم التقني،  )SPREP(المحيط الهادئ 
، فيما يتعلق بحلقة العمل اإلقليمية لجنوب غرب )CSIRO(من خالل منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية 

 22المحيط الهادئ لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي عقدت في نادي، فيجي، من 
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؛ وللمفوضية األوروبية لما قامت به من تمويل، ولحكومة البرازيل لما قامت 2011تشرين الثاني /نوفمبر 25إلى 
الكاريبي من مشاركة في تنظيم حلقة العمل اإلقليمية به من استضافة، ولبرنامج األمم المتحدة للبيئة في منطقة 

شباط إلى /فبراير 28لمنطقة الكاريبي الكبرى وغرب وسط األطلسي التي عقدت في ريسيف، البرازيل، من 
؛ وللحكومة الفرنسية على استضافتها لحلقة العمل العلمية المشتركة بين اللجنة والهيئة 2012آذار /مارس 2

لبيولوجي بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق المحيط األطلسي واتفاقية التنوع ا
، وللجنة حماية البيئة البحرية في شمال شرق المحيط 2011أيلول /سبتمبر 9إلى  8في إيريس، فرنسا من 

ة التنوع البيولوجي، لحلقة األطلسي، وهيئة مصايد أسماك شمال شرق األطلسي لعقدهما، بالتعاون مع أمانة اتفاقي
  العمل هذه؛
بالتقييم العلمي والتقني للمعلومات الواردة في تقارير حلقات العمل اإلقليمية المشار إليها  يرحب  - 2

 ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6(أعاله  1في الفقرة 
قنيا للمعلومات المتعلقة بتطبيق المعايير العلمية ، الذي يوفر تقييما علميا وت)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و
، باإلضافة إلى غيرها من المعايير العلمية المتوافقة والمتكاملة ذات الصلة )9/20المرفق األول من المقرر (

إلى أن حلقات عمل إقليمية إضافية ستعقد في ومشيرا الموافق عليها وطنيا وعلى المستوى الحكومي الدولي، 
في الوقت المناسب لينظر فيها اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر  ىمناطق أخر
 األطراف؛

الطريقة التشاركية التي عقدت بها حلقات العمل اإلقليمية هذه، واستخدام أفضل  يالحظ مع التقدير  - 3
وصف المناطق التي تستوفي معايير عن الموجزة المعلومات العلمية والتقنية المتاحة، مما وفر أساسا للتقارير 

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، والتي أعدتها الهيئة الفرعية الجتماعها السادس عشر على النحو 
بمرفقات الوثائق  في المرفق بهذا المقرر والمستكملالوارد في التقرير الموجز الوارد 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6و ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8؛  
طراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية أن األ إذ يالحظ  - 4

 10إلى  8قد اعتمدت خالل اجتماعها العادي السابع عشر، المنعقد في باريس، من  للبحر المتوسط وبروتوكوالتها
المواقع ذات األهمية الخاصة في منطقة البحر األبيض  المتعلق بحفظIG.20/7 رار الق 2012شباط /فبراير

المضطلع العمل من أجل تقديم  التنوع البيولوجيبأمانة اتفاقية أمانة اتفاقية برشلونة االتصال طلبت إلى المتوسط، و
في منطقة البحر أو بيولوجيا إيكولوجيا  المناطق البحرية المهمة عاييرمبشأن تحديد المناطق التي تستوفي  به

  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8بالتقرير التجميعي على النحو الوارد في الوثيقة  يحيط علمااألبيض المتوسط، 
أن تطبيق المعايير العلمية للمناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا يمثل عملية علمية  إذ يالحظ  - 5

إيكولوجيا أو بيولوجيا، واختيار تدابير الحفظ واإلدارة هو من اختصاص  ةمهمأن تحديد المناطق ال وإذ يؤكدوتقنية 
 الدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،

الحكومية الدولية لدول والمنظمات كمرجع ل ،]ؤيدي[، 10/29من المقرر  26على النحو المذكور في الفقرة 
، التي أعدتها الهيئة الفرعية في اجتماعها الوارد بالمرفق بهذا المقررعلى النحو الموجزة التقارير ، المختصة

تفاصيل عن  قدمالعمل، والتي ت للمعلومات التي أتاحتها حلقاتالتقييم العلمي والتقني  استنادا إلىالسادس عشر، 
، )9/20المرفق األول بالمقرر (طق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا معايير المناتستوفي المناطق التي 

المناطق التي بشأن وصف ] التي يؤيدها مؤتمر األطراف[إلى األمين التنفيذي إدراج التقارير الموجزة ويطلب 
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 39إليه في الفقرة  معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في المستودع، على النحو المشارتستوفي 

، وأن يقدمها إلى 10/29من المقرر  42، وتمشيا مع اإلجراءات واألغراض المبينة في الفقرة 10/29من المقرر 
الجمعية العامة لألمم المتحدة وخاصة لفريقها العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص لدراسة هذه 

حري واستخدامه المستدام في المناطق خارج الوالية الوطنية، فضال المسائل ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي الب
األمين التنفيذي  إلى يطلب كذلكعن تقديمها إلى األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية، و

يئة البحرية، العملية المنتظمة لإلبالغ العالمي وتقييم حالة البب الجامع المعنيالفريق العامل المخصص  تقديمها إلى
كمصدر  وكاالت األمم المتحدة المتخصصة، وتقديمها كذلك إلى االقتصادية -بما في ذلك الجوانب االجتماعية

   18للمعلومات؛
بالحاجة إلى تعزيز البحث والرصد اإلضافيين، وفقا للقوانين الوطنية والدولية، بما في  يحيط علما  - 6

ر، لتحسين المعلومات اإليكولوجية أو البيولوجية في كل منطقة بغية تيسير ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحا
مواصلة وصف المناطق التي سبق وصفها، واالضطالع مستقبالً بوصف المناطق األخرى التي تستوفي المعايير 

المتوافقة  العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، باإلضافة إلى غيرها من المعايير العلمية
  والمتكاملة ذات الصلة الموافق عليها وطنيا وعلى المستوى الحكومي الدولي؛ 

مشاركة البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية  الحاجة إلى تيسير يؤكد من جديد  - 7
 10 في الفقراتمبينة ال البحوث المستهدفة خططنتقالي، في االقتصاد الا ذاتالبلدان  وكذلك، النامية الصغيرة

خطط البحوث التي ألوقيانوغرافية، وكذلك في االرحالت ، بما في ذلك في إطار 10/29من المقرر  48و) ب(20و
  لها السلطة الدولية لقاع البحار؛ تروج

أن الوصف العلمي للمناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة  يؤكد  - 8
ولوجيا وغير ذلك من المعايير ذات الصلة يمثل عملية مفتوحة ينبغي أن تستمر لتحقيق عملية إيكولوجيا أو بي

 التحسين والتحديث الجارية كلما توافرت المعلومات العلمية والتقنية المحسنة في كل منطقة من المناطق؛

لمنظمات األمين التنفيذي أن يواصل التعاون مع األطراف، والحكومات األخرى وا يطلب إلى  - 9
العملية المنتظمة لإلبالغ ب الجامع المعنيالفريق العامل المخصص المختصة والمبادرات العالمية واإلقليمية، مثل 

ة والمنظمة البحرية الدولي، العالمي وتقييم حالة البيئة البحرية، بما في ذلك الجوانب االجتماعية واالقتصادية
)IMO(، وحسب مقتضى ، عملها، واتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط زراعةلألغذية وال األمم المتحدة ومنظمة

لتيسير وصف فيما يتعلق بإدارة مصايد األسماك،  ،)RFMOs( دارة مصايد األسماكإل، المنظمات اإلقليمية الحال
طق التي المناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، وزيادة وصف المنا

سبق وصفها، من خالل تنظيم المزيد من حلقات العمل اإلقليمية أو دون اإلقليمية للمناطق المتبقية أو المناطق التي 
تتاح فيها معلومات جديدة، حسب مقتضى الحال، رهنا بتوافر الموارد المالية، وإتاحة تقارير حلقات العمل للنظر 

وستتاح التقارير من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية . ستقبلفيها في اجتماعات الهيئة الفرعية في الم

                                                        
يكولوجيا أو إالمناطق التي تستوفي المعايير المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة ب أي تدابير تتخذ فيما يتعلق مالحظة أنمع    18

ظ واإلدارة، يجب أن تتوافق مع القانون في التقارير المشار إليها في هذه الفقرة، بما في ذلك اختيار تدابير الحف الوارد وصفها بيولوجيا
 .الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
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والتكنولوجية إلى اجتماعات مؤتمر األطراف القادمة بغية إدراج التقارير التي يؤيدها مؤتمر األطراف في 

  ؛10/29من المقرر  42المستودع تمشيا مع اإلجراءات واألغراض المبينة في الفقرة 
ن التنفيذي أن يواصل التعاون مع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات إلى األمي يطلب  - 10

، السيما أقل للبلدان النامية األطرافاإلقليمية  لمعالجة األولوياتمن أجل بناء القدرات داخل البلدان  المختصة
بما في ذلك البلدان التي  ،ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان  فضال عنالبلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

على تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات، لديها نظم ارتفاع مياه القاع المهمة عالميا، من خالل 
 ووسائل أخرى؛ ،10/29من المقرر  37 النحو المطلوب في الفقرة

 وجيا أو بيولوجياآلية جهة اإليداع وتقاسم المعلومات بشأن المناطق البحرية المهمة إيكول

باآللية النموذجية لجهة اإليداع  يرحبلحكومة ألمانيا على التمويل الذي قدمته و يعرب عن امتنانه  - 11
لمعلومات العلمية والتقنية والخبرات ذات ل وتقاسم المعلومات بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

باإلضافة إلى غيرها من المعايير العلمية المتوافقة ، )9/20األول بالمقرر  المرفق(تطبيق المعايير العلمية بالصلة 
وتستخدم هذه اآللية كأداة للمدخالت . والمتكاملة ذات الصلة الموافق عليها وطنيا وعلى المستوى الحكومي الدولي

ة في تبادل المعلومات وقاعدة بيانات معتمدة على الويب لمساعدة األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعني
تطبيق بالمعلومات العلمية والتقنية والخبرات ذات الصلة على  بشأن المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

، 9/20 والواردة في المرفق األول بالمقرر المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا تحديدلالمعايير العلمية 
ن المعايير العلمية المتوافقة والمتكاملة ذات الصلة الموافق عليها وطنيا وعلى المستوى باإلضافة إلى غيرها م

، على يالحكومي الدولي، وتوفر المعلومات والبيانات العلمية لحلقات العمل اإلقليمية التي يعقدها األمين التنفيذ
مناطق التي تستوفي المعايير العلمية أعاله، لوصف ال 9والفقرة  10/29من المقرر  36النحو المطلوب في الفقرة 

 لتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وغير ذلك من المعايير ذات الصلة؛

إلى األمين التنفيذي مواصلة تطوير آلية جهة اإليداع النموذجية وتقاسم المعلومات، رهنا يطلب   - 12
غيل لجهة اإليداع وتقاسم المعلومات يحث يمكن لها أن تخدم بشكل بتوافر الموارد المالية، لتصبح آلية كاملة التش

، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى، 10/29من المقرر  39كامل األغراض المطلوبة في الفقرة 
 ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في األمم المتحدة

(UNDOALOS)الحكومية الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ةلجنة األوقيانوغرافي، وال 
(UNESCO-IOC) وعلى وجه الخصوص نظام المعلومات الجغرافية البيولوجية بشأن المحيطات ،(OBIS) ،

، والمبادرة العالمية للتنوع (UNEP-WCMC) والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
أن يكون هناك تمييز واضح بين  ضرورة إلىومشيرا البيولوجي للمحيطات، وغير ذلك من المنظمات المختصة، 

الفقرة مؤتمر األطراف على النحو المطلوب في  إقراراتالمعلومات الواردة على أساس  اليي تتضمن جهة اإليداع
 وتقديم تقرير عن التقدمالمعلومات،  تقاسم لومات التي تم إدخالها في آليةوغيرها من المع 10/29من المقرر  42

  قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية؛يعقد لهيئة الفرعية لالمحرز إلى اجتماع 
األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الحكومية الدولية على إقامة قوائم جرد إقليمية  يشجع  - 13

الفقرة (نات مع بيانات وصفية، مع األخذ في الحسبان سريتها، حيثما ينطبق، وترتبط بآلية تقاسم المعلومات للبيا
ومصادر البيانات األخرى ذات الصلة، لتتبع موقع مجموعات البيانات المستخدمة في ) 10/29من المقرر  39
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كولوجيا أو بيولوجيا، والذي وضعته حلقات وصف المناطق التي تستوفي معايير تحديد المناطق البحرية المهمة إي

من المقرر  36العمل اإلقليمية، والذي يتعين االضطالع به في المناطق المتبقية، على النحو المشار إليه في الفقرة 
إلى األمين التنفيذي إتاحة مجموعات  يطلب، 10/29من المقرر  41الفقرة إذ يشير إلى أعاله، و 9والفقرة  10/29

ت والبيانات العلمية التي جمعتها حلقات العمل اإلقليمية، إتاحتها لألطراف، والحكومات األخرى المعلوما
والمنظمات الحكومية الدولية الستخدامها وفقا الختصاصاتها، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز بشأن هذا التعاون 

 ألطراف في االتفاقية؛إلى اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر ا

األطراف،  إلىيطلب ، 10/29من المقرر  43والفقرة  11/20من المقرر  18إلى الفقرة إذ يشير   - 14
والحكومات األخرى أن تواصل اتخاذ التدابير لكى تدرج في جهة اإليداع أو في آلية تقاسم المعلومات، حسبما 

خبرات العلمية والتقنية ذات الصلة بتطبيق المعايير الواردة تحدده األطراف أو الحكومات المعنية، المعلومات وال
أو غير ذلك من المعايير المتوافقة والمتكاملة األخرى ذات الصلة المتفق عليها  11/20في المرفق األول بالمقرر 

مر وطنيا وعلى المستوى الحكومي الدولي على المناطق داخل الوالية الوطنية قبل االجتماع الثاني عشر لمؤت
 األطراف؛

 بناء القدرات بشأن المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

بالعمل الذي يضطلع به األمين التنفيذي، والذي مولته حكومة ألمانيا بسخاء، لوضع دليل يرحب   - 15
 ،(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9)ووحدات تدريب بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

، بما في ذلك إجراء المزيد من الضرورة، حسب دليل ووحدات التدريبتنقيح مواصلة األمين التنفيذي  إلىيطلب و
 األمين التنفيذي إلى يطلبو. استخدام المعارف التقليدية تدريب بشأنمواد  إعدادالمشاورات مع األطراف، و

لوجيا أو بيولوجيا إلى اللغات الرسمية لألمم دليل ووحدات التدريب بشأن المناطق البحرية المهمة إيكوترجمة 
األطراف، والحكومات األخرى، ووكاالت األمم المتحدة  ويدعوالمتحدة بعد تنقيحها على النحو المناسب، 

المتخصصة إلى استخدام مواد التدريب هذه أو وسائل أخرى حسب مقتضى الحال، وتوفير الموارد الالزمة لهذا 
، بغية تعزيز القدرات العلمية والتقنية داخل بلدانها ومناطقها فيما يتعلق بوصف الغرض إلى أقصى حد ممكن

  المناطق التي تستوفي معايير تحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛
من أجل والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  ،التعاون مع األطراف إلى األمين يطلب  - 16

في اجتماع  لينظر فيهوتقديم تقرير عن التقدم المحرز  ينان في مجال تدريب الموظفين العلميتعزيز قدرات البلد
  قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛ يعقد للهيئة الفرعية

إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، أن ييسر تنظيم حلقات عمل تدريبية  يطلب  - 17
ب هذه لدعم الوصف العلمي للمناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا باستخدام مواد التدري

أو بيولوجيا في المستقبل على الصعيدين الوطني واإلقليمي، وكذلك تحديد الدول والمنظمات الحكومية الدولية 
 المختصة لهذه المناطق البحرية؛

 البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا المعايير االجتماعية والثقافية لوصف المناطق

بتحديد عناصر محددة إلدراج المعارف التقليدية والعلمية والتقنية بالتقرير المتعلق  يرحب  - 18
والتكنولوجية للمجتمعات األصلية والمحلية، والمعايير االجتماعية والثقافية، والجوانب األخرى المتعلقة بتطبيق 

لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وكذلك إنشاء وإدارة المناطق المحمية المعايير العلمية لتحديد ا
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أفضل المعارف العلمية والتقنية  ضرورة أن تشكل، مع اإلشارة إلى )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/10(البحرية 
ق التي تستوفي معايير المناط األساس الذي يقوم عليه وصفالمتاحة، بما في ذلك المعارف التقليدية ذات الصلة، 

ذات  اإلضافيةمعلومات االجتماعية والثقافية ال أن تكونتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، و
هذه  فيالمجتمعات األصلية والمحلية  وينبغي إشراكخطوة الحقة الختيار تدابير الحفظ واإلدارة،  أيصلة في 

 مقتضى الحال؛لية، حسب العم

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الحكومية الدولية المختصة، والمجتمعات  دعوي  - 19
التقرير المشار إليه المعارف التقليدية في  المتعلقة بإدراجات اإلرشاداألصلية والمحلية ذات الصلة، إلى أن تستخدم 

، في أي وصف للمناطق التي ، حسب مقتضى الحالأعاله، بموافقة ومشاركة حائزي هذه المعارف 18في الفقرة 
وضع تدابير الحفظ واإلدارة، وفي  تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في المستقبل،

  وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية؛
أن وتدابير معززة للحفظ واإلدارة، تعزيز تتطلب اعيا وثقافيا قد المناطق المهمة اجتم أن يالحظ  - 20

هذه التدابير التي تحتاج إلى ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام  تحديد المناطقمعايير 
مبررات الإيجاد تحتاج إلى تطوير، مع من جوانب األهمية نظرا ألهميتها االجتماعية والثقافية وغيرها  المعززة

  لذلك؛ العلمية والتقنية المناسبة
ومنظمات التمويل إلى توفير دعم  ،الماليةاآللية و ،الحكومات األخرى يدعوواألطراف  يحث  - 21

كاف وفي الوقت المناسب ومستدام لتنفيذ أنشطة التدريب وأنشطة بناء القدرات وغير من األنشطة ذات الصلة 
أو بيولوجيا، وخصوصا للبلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول إيكولوجيا  بالمناطق البحرية المهمة

  .الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي
 مرفق

  19ي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياستوفالمناطق التي ت وصفتقرير موجز عن 
  معلومات أساسية

إلى األمين  ،10/29من المقرر  36طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في الفقرة   - 1
فضال عن المنظمات المختصة والمبادرات اإلقليمية، مثل  ،التنفيذي العمل مع األطراف والحكومات األخرى

لمتعلقة بالبحار، وحسب االقتضاء، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واالتفاقيات وخطط العمل اإلقليمية ا
مجموعة من تنظيم على  ،إدارة مصايد األسماك، فيما يتعلق بإدارة مصايد األسماكالمعنية بالمنظمات اإلقليمية 

قبل اجتماع قادم للهيئة  ، بما في ذلك وضع االختصاصات ورهنا بتوافر الموارد المالية،قليميةاإلعمل الحلقات 
مية والتقنية والتكنولوجية ينعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية على الفرعية للمشورة العل

أن يكون الهدف األولي هو تيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا من خالل تطبيق المعايير 
خرى ذات الصلة المتوافقة مع المعايير المعايير العلمية األو 9/20العلمية الواردة في المرفق األول بالمقرر 

                                                        
 وضعال خصوصال تعبر عن أي آراء أيا كانت من جانب األمانة ب المرفق االتسميات المستخدمة في عرض المواد في هذ   19

  .أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها،
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، فضال عن اإلرشادات العلمية بشأن تحديد المناطق البحرية الواقعة والمكملة لها العلمية الوطنية والحكومية الدولية

  .9/20المعايير العلمية الواردة في المرفق األول بالمقرر  ستوفيخارج حدود الوالية الوطنية والتي ت
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية امن المقرر نفسه، طلب مؤتمر األطراف في االتفاقية إلى  42وفي الفقرة   - 2

ي تمن حلقات العمل ال ةالواردللمعلومات والتقنية والتكنولوجية إعداد تقارير استنادا إلى التقييم العلمي والتقني 
لينظر فيها  9/20المقرر بمرفق األول المعايير الواردة في ال ستوفيلمناطق التي تل يةتفصيلالبيانات الوضح ت

في  هالمشار إلي المستودعبغية إدراج التقارير المعتمدة في  عتمدهامؤتمر األطراف في االتفاقية بطريقة شفافة وي
وتقديمها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة وخاصة الفريق العامل غير الرسمي  10/29من المقرر  39الفقرة 

  .فضال عن المنظمات الدولية واألطراف والحكومات األخرى المعنية ،لمخصص التابع لهاالمفتوح العضوية ا
األمين التنفيذي التفاقية إما وعمال بالطلب الوارد أعاله، عقدت مجموعة من حلقات العمل اإلقليمية نظمها   - 3

ية التنوع البيولوجي، بما في بالتشاور مع أمانة اتفاق مختصة التنوع البيولوجي أو منظمة إقليمية حكومية دولية
جنوب المحيط الهادئ لتيسير وصف المناطق غرب حلقة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي اإلقليمية ل) 1: (ذلك

؛ 2011تشرين الثاني /نوفمبر 25إلى  22ي، من جنادي، فيالمنعقدة في البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
المحيط  غرب وسطيولوجي اإلقليمية لمنطقة البحر الكاريبي األوسع نطاقا وحلقة عمل اتفاقية التنوع الب) 2(و

 28رييسيف، البرازيل، من المنعقدة في لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  األطلسي
  .2011آذار /مارس 2شباط إلى /فبراير

 في حين يردأدناه، على التوالي،  3و 2و 1ول ويرد موجز لنتائج حلقات العمل اإلقليمية هذه في الجدا  - 4
 UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6(العمل  تيالتطبيق الكامل للمعايير في المرفقات بالتقارير ذات الصلة بحلق

  .)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و
نطقة نتائج العمل المضطلع به في إطار اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والم 3ويعرض الجدول   - 5

ويتاح التقرير التجميعي لهذا العمل كوثيقة إعالمية . الساحلية للبحر األبيض المتوسط
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8(.  
أن تطبيق معايير المناطق البحرية المهمة  ،10/29من المقرر  26في الفقرة  ،والحظ مؤتمر األطراف  - 6

المعايير قد تحتاج إلى تدابير  ستوفيالمناطق التي يتضح أنها تعملية علمية وتقنية وأن  يمثلإيكولوجيا أو بيولوجيا 
معززة للحفظ واإلدارة وإنه يمكن تحقيق ذلك من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك تقييمات 

وشدد على أن تحديد المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا واختيار  ،ألثرتقييمات لللمناطق المحمية البحرية و
وفقا للقانون الدولي،  ختصةتدابير الحفظ واإلدارة من المسائل التي تخص الدول والمنظمات الحكومية الدولية الم

  .بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
 بيولوجيا وصف المناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أووال يتضمن   - 7

إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو  أو بلد أليعن أي رأي مهما كان فيما يتعلق بالوضع القانوني اب اإلعر
 وهو يشكل على وجه الدقة عمليةال تترتب عليه آثار اقتصادية أو قانونية، و .تعيين حدودها أو تخومهاب فيما يتعلق

  .علمية وتقنية
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  المختصرات المستعملة في الجداول
معايير المناطق البحرية  ترتيب

  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
  األهمية

  مرتفعة: 1
  متوسطة: 2
  منخفضة: 3
  ال توجد معلومات: 4

  المعايير 
  فريدة أو نادرة : 1جيم •
  أهمية خاصة لمراحل حياة األنواع : 2جيم •
أو الموائل المهددة باالنقراض /األهمية لألنواع و: 3جيم •

  التي ينخفض عددها أو المعرضة لالنقراض أو 
مدى الضعف أو الهشاشة أو الحساسية أو بطء : 4جيم •

   االنتعاش
  اإلنتاجية البيولوجية : 5جيم •
  التنوع البيولوجي: 6جيم •
  مدى طبيعتها: 7جيم •
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  الهادئ المحيطجنوب  في منطقة غرب المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف  - 1 الجدول

من تقرير حلقة العمل اإلقليمية لغرب جنوب المحيط الهادئ بشأن المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  5تذييل بالمرفق ترد التفاصيل في ال(
UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6(  

   جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
1 

  جيم
2 

جيم
3  
 

  جيم
4 

جيم
5 

  جيم
6 

  جيم
7 

أعاله لالطالع على  87 يرجى الرجوع إلى الصفحة
  شرح األرقام

  جزر فينيكس -1
  .تشتمل منطقة فينيكس المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا على جميع جزر كيريباتي من أرخبيل فينيكس والجبال البحرية المحيطة به: الموقع •
وهناك ستة جبال بحرية في هذه . تتميز جزر فينيكس بمختلف أعماق البحار وعدد من المناطق البيولوجية وعدة جبال بحرية ضحلة •

الغنية للعوالق ) المعادن(المنطقة وحقول تيارات دائرية عند المياه السطحية وترتفع مياه األعماق مما يؤدي إلى ارتفاع تركيزات المغذيات 
ولوجي ووجود األنواع ذات األهمية وتؤدي هذه المنطقة الغنية بالمغذيات إلى مستويات مرتفعة من التنوع البي. النباتية والعوالق الحيوانية

مناطق مهمة  5وهناك . االقتصادية، بما في ذلك سمك القرش والسمك طويل المنقار والتونة واألنواع األخرى المصيدة بشكل عرضي
بحر وهناك العديد من أنواع سرطان ال. للطيور مما يجعل جزر فينيكس مهمة لمراحل محددة من حياة األنواع المعرضة لالنقراض

وكان هناك صيد على نطاق واسع لحوت العنبر في فينيكس خالل أوائل . والسالحف وتنتشر غيرها من األنواع األخرى كثيرة الهجرة
وهناك عدد من األنواع المدرجة على القوائم الحمراء الموثقة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وتبين قاعدة بيانات نظام . القرن العشرين
 .يولوجية الجغرافية للمحيطات وجود عدد كبير من األنواعالمعلومات الب

2 1 1 1 1 1 1 

  جبال يوا بواكاوا البحرية -2
  . جنوبا تقريبا° 21غربا و° 164: الموقع •
م تقريبا تحت سطح البحر، إضافة إلى   1 000م من سطح البحر، وآخر   300نظام من الجبال البحرية يتصف بجبل بحري يقع في حدود  •

ومن المحتمل أن تتسم بتنوع بيولوجي قاعي . دائرية قوية عند سطح البحر، من المحتمل بسبب ارتفاع مياه األعماق بدرجة كبيرةتيارات 
 .ومن الممكن درجة عالية من االستيطان الذي يمكن أن يكون مرتبطا بنظم من الجبال البحرية المنعزلة

2 4 4 1 3 2 1 

  ك المتطاولالجبال البحرية في مرتفع نورفول -3
إذا كان ) جنوب جزر نورفولك(جنوبا ° 30حسب األنواع، نحو : جنوب كاليدونيا الجديدة؛ الحدود من الجنوب: الحدود من الشمال: الموقع •

  .)Zintzen 2010و Clive and Roberts 2008(. قائما على المجتمعات السمكية
إلى الجبال البحرية في مرتفع نورفولك المتطاول داخل المنطقة االقتصادية  2005أشار تحليل إيكولوجي لكاليدونيا الجديدة أجري في عام  •

 .معايير وطنية 8الخالصة لكاليدونيا الجديدة كمنطقة ذات أهمية دولية استنادا إلى 

1 1 2 1 1 1 1 
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   جيم الموقع ووصف موجز للمناطق
1 

  جيم
2 

جيم
3  
 

  جيم
4 

جيم
5 

  جيم
6 

  جيم
7 

أعاله لالطالع على  87 يرجى الرجوع إلى الصفحة
  شرح األرقام

  جنوب غرب جزر كارولين وشمال غينيا الجديدة : مجموعة ريميتاو -4
شرقا عند أقصى حدوده في الشمال الغربي والجنوب ° 146.6جنوبا و° 2.8شرقا و° 137.7اال وشم° 6.9حدود الموقع عند : الموقع •

  .الشرقي
. يوجد عدد من أكثر الشعاب المرجانية المتنوعة بيولوجيا في العالم في واليات ميكرونيزيا المتحدة، المعروفة أيضا باسم جزر كارولين •

ال يمكن تعويضها الموجودة في واليات  ت والمنظمات على حفظ الموارد الطبيعية التيويعمل العديد من األشخاص والمجتمعات والوكاال
وتشتمل المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا على هذه المنطقة ذات األولوية وعلى أقصى الشمال الغربي . ميكرونيزيا المتحدة

وجد في هذه المنطقة تنوع بيولوجي كبير للجبال البحرية ومنطقة بحرية مهمة وي. ة في بابوا غينيا الجديدةخالصللمنطقة االقتصادية ال
الذي يأتي بحثا عن الطعام ال التكاثر،  Calonectris leucomelasللطيور تعرف بتركيز رئيسي للطائر البحري طويل الجناحين المقلم 

 .وهي منطقة يمكن فيها صيد كميات كبيرة من سمك التونة وحيتان العنبر

1 1 2 4 2 2 2 

 كادافو وجنوب منطقة الو -5
 .شرقا° 179-173جنوبا، و° 23-18بين : الموقع •
وجزر . إن كادافو هي رابع أكبر جزيرة في مجموعة فيجي، ذات منشأ بركاني وهي متصلة بيولوجيا وجغرافيا بمجموعة الو الجنوبية •

. ني أكبر نظام حاجز شعابي في فيجي، وهي شعاب استرولوب الكبرىكادافو محاطة بنظام سلسلة صخور حاجزة غزيرة اإلنتاج وبها ثا
وتحتوي جزر الو الجنوبية على بعض الجزر البركانية وعدة جزر مرجانية . والجزيرة موطن لنوعين من أنواع الطيور المستوطنة

محيطية وأنظمة الحواجز الشعابية مكثفة محيطية حجرية منعزلة بها مجموعة من الموائل، منها منابت األعشاب البحرية وشعاب الرقع ال
وتوفر األحوال المحيطية المنعزلة مجموعة مميزة من الموائل واألنواع المتنوعة . وجبال بحرية وأخاديد مغمورة ومرتفع الو المتطاول

المنطقة البحرية ممر كما يوجد في هذه . وتوفر مناطق مهمة للتكاثر والتعشيش للطيور البحرية والسالحف الخضراء وسالحف البحار
هجرة مهم لعدد من أنواع الحيتان الكبرى بما في ذلك الحيتان الحدباء والمينك والسي وحوت العنبر، وعدد من الحيتان األصغر حجما 

ا جميع أنواع وأشار نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات إلى هذه المنطقة كمنطقة غنية جيدا ومنتجة للصيد وبع. وأنواع الدلفين
الشعاب الداخلية، ومصايد األسماك أعالي البحار بعيدا عن الشاطئ والقاعية في المياه العميقة، وبها مصايد أسماك ومرجان والفقاريات 

 .مرتبطة بالجبال البحرية

1 1 1 1 1 1 1 

  لويزفيل–تونغا–ملتقى كيرماديك -6
  .قريباغربا ت° 175جنوبا و° 25يتمركز الموقع عند : الموقع •
. غربا حيث تتصل سلسلة جبال لويزفيل البحرية بمنطقة كيرماديك ومنطقة خندق تونغا° 175جنوبا و° 25هناك منطقة ملتقى ثالثي عند  •

ويوجد بخندقي كروماديك وتونغا أنواع مستوطنة من األسماك . ويوجد بها جبال بحرية وموائل خندقية إضافة إلى حيوانات خاصة بكل بيئة
 .ألنواع المزدوجة األرجل الزاحفة في الخندقين وهناك حيوانات الجبال البحرية في البحار العميقة عند جبال لويزفيل البحريةوتنتشر ا

1 4 2 2 2 1 1 
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  شرح األرقام

  جبال مونواي البحرية -7
  .183.0إلى  182.5وخطوط الطول  -25.94إلى  -25.7تقع حدود الموقع عند خطوط العرض : الموقع •
وتتألف . م تقريبا 1  200البحرية من مخروط بركاني نشط به كالديرا بمنفث حراري مائي عند أعماق تصل إلى  تتألف جبال مونواي •

ويقع الجبل البحري . مجموعات المنافث من الديدان األنبوبية واألعشاب الكثيفة من بلح البحر في األعماق والسراطين وأسماك الشعاعيات
 .ات المنافث على امتداد قوس ظهر كيرماديك الذي يوجد به حيوانات مماثلة تقريباعند الطرف الشمالي لمجموعة من مجموع

1 4 2 2 1 1 1 

  منطقة خندق بريطانيا الجديدة -8
يقع خندق بريطانيا الجديدة ومجموعات المنافث الحرارية المائية عند شمال شرق بابوا غينيا الجديدة بما في ذلك الممر بين أيرلندا : الموقع •

  .دة وبريطانيا الجديدةالجدي
وتمتد المنطقة لتشتمل . وتتسم المنطقة بإنتاجية كبيرة وغناء من األنواع. تمتد المياه الجنوبية لبريطانيا الجديدة فوق خندق بريطانيا الجديدة •

ة والشمالية إلى الشرقية من على مجموعات من الجبال البحرية التي يمكن الصيد فيها وتجميع للمنافث الحرارية المائية في الجوانب الغربي
 .أيرلندا الجديدة، ما يشير إلى مواقع ذات أهمية إيكولوجية أو بيولوجية

2 3 2 2 2 2 1 

  منطقة خندق هيبراديز الجديدة -9
وبا جن° 21.378غربا إلى أقصى جنوب عند ° 166.975جنوبا، و° 17.921بين كاليدونيا الجديدة وفانواتو، من أقصى شمال عند : الموقع •

  .غربا° 170.961و
وتمتد المنطقة البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا من . خندق محيطي كبير يقع بين كاليدونيا الجديدة وفانواتو خندق هيبراديز الجديدةإن  •

على معالم المناطق وتشتمل منطقة خندق هيبراديز الجديدة . الطرف الجنوبي لبابوا غينيا الجديدة، وتلتف حول الطرف الجنوبي لفانواتو
وهذا الموقع يحيط ثالث . السحيقة والعميقة المنخفضة والجبال البحرية الواقعة في حدود والية فانواتو ولكن تمتد حتى مياه كاليدونيا الجديدة

، منها الجبال البحرية وتشمل المنطقة البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مجموعة من الموائل. إيتافي وتانا وإيرومانغو -جزر رئيسية 
 ).م  7 600حتى عمق (والخنادق العميقة 

1 1 4 2 3 1 1 

  منحدرات شعاب راروتونغا الخارجية -10
  .غربا' 46° 158جنوبا وخط الطول ' 12° 21تقع عند خط العرض : الموقع •
م ومن   300لمستوطنة عند أعماق تصل إلى نوعا من األسماك ا 12توضح البيانات المتاحة حاليا أن الشعاب الخارجية لراروتونغا تشمل  •

وتشير بيانات نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات أن هذه المنطقة تشتمل على عدة أنواع ضعيفة ومهددة . الممكن أكثر
في هذه المنطقة أنواع أخرى باالنقراض من بين تلك الواردة في قوائم االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بما في ذلك المرجان ولكن تقطن أيضا 

وتتمتع المنطقة أيضا بقيمة عالية ألنواع المياه الضحلة حسبما ينعكس ذلك في . مدرجة في قوائم االتحاد مثل الحيتان وسمك القرش
 .مجموعات بيانات نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات

1 4 1 4 4 1 4 
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  شرح األرقام

  أرخبيل ساموان -11
 .غربا° 174غربا و° 166جنوبا وبين ° 15د تقريبا عن: الموقع •
وتشتمل . جزر صغيرة في ساموا المستقلة 4جزر وجزيرة مرجانية في ساموا األمريكية وجزيرتين كبيرتين و 6يتألف أرخبيل ساموان من  •

مثل (يوانات الدقيقة جزر األرخبيل على بقعة ساخنة متنوعة بيولوجيا في غربي جنوب المحيط الهادئ وتظهر توصيلية كبيرة، من الح
 ).الحيتان والسالحف(إلى الحيوانات الكبيرة ) اليرقات المرجانية

1 1 1 1 1 1 1 

  منطقة سوارو لتغذية الطيور البحرية -12
 ʹ05° 163جنوبا وخط طول ' 14° 13عند خط عرض ) وسط المحيط الهادئ(إن سوارو جزيرة مرجانية تقع شمال جزر كوك : الموقع •

  .غربا
في المائة  9وهي موقع تكاثر وتغذية لنسبة . رو منطقة مهمة لتكاثر وتغذية عدة أنواع من الطيور البحرية في وسط المحيط الهادئإن سوا •

في المائة من مجموعات الطيور المدارية ذات الذيل األحمر، غير أن هذه النسب المئوية  3من مجموعات طيور فرقاطة أربيل في العالم و
ويعترف بأهمية المجموعات الموجودة في سوارو . في المائة على التوالي 4في المائة و 13ل القريب وتزيد إلى ستنقح في المستقب

وتنعكس أهمية سوارو في مركزها كمنطقة مهمة للطيور من . للمحافظة على مجموعات الطيور البحرية وإدارتها على الجزر األخرى
 .يور، كونها أهم موقع تعشيش وتغذية للطيور البحرية في جزر كوكالمناطق التابعة للمنظمة الدولية لحياة الط

4 1 2 4 2 4 4 

 شمال فيجي/واليس وسهل فورتونا/جنوب توفالو -13
 .جنوبا °12.36غربا و °180.122تقع النقطة المركزية عند : الموقع •
وهذه المجموعة من البحار . ألخاديد المغمورة الكبيرةحددت هذه المنطقة من ارتفاع نشاط الصيد واإلنتاجية العالية وبها عدد كبير من ا •

ودائما ما يكون فيها صيد كميات كبيرة . م  5 500م إلى أكثر من   3  000العالية تقع إلى جانب سهل واليس وفورتونا بعمق يتراوح من 
ولوجيا أو بيولوجيا على أنواع مدرجة في وتشتمل هذه المنطقة البحرية المهمة إيك. من سمك المرلين والتونة وكثافة من الجبال البحرية

 .القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ وهي طريق هجرة للسالحف؛ وبها نسبة عالية من موائل مرجان البحار العميقة

3 4 2 1 1 2 2 

  لومايفيتي، فيجي/را–إي–فاتو -14
فو تغطي مياه بالي من طرف مجموعة جزر ياساوا والطرف الغربي لشعاب قناة عميقة وأخاديد مغمورة بين فيتي ليفو وفانوا لي: الموقع •

  .را، وتغطي المياه العميقة حول محمية نامينا البحرية وجزر مقاطعة لومايفيتي في الجنوب الشرقي–إي–البحر العظيم، من خالل ممر فاتو
فضال ) الحيتانيات وسمك القرش والسالحف والطيور البحرية( بقعة ساخنة للحيوانات الكبيرة الساحرة لومايفيتي/را–إي–فاتوتعتبر منطقة  •

وعلى الرغم من الحجم الكلي الصغير نسبيا للمنطقة، فإن بها تضاريس قاعية متنوعة، بما في ذلك . عن مركز تنوع ألنواع المياه العميقة
 .يمة بحرية كبيرة عالمياوهذه المنطقة محاطة بمناطق ساحلية ضحلة ذات ق. قنوات وأخاديد مغمورة وجبال بحرية

2 2 1 2 2 1 2 
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  شرح األرقام

  جنوب بحر تاسمان -15
  ).جنوب(جنوبا ° 45، و)شمال شرق(جنوبا ° 40، و)شمال غرب(جنوبا ° 36بين : الموقع •
لية إن جهة جنوب تاسمان من مناطق التغير السريع من حيث الجغرافية المادية والكيميائية للمحيطات والكثافة األمامية واإلنتاجية األو •

)www.oregonstate.edu/oceanproductivity( . وتوجد بالمنطقة أعلى كثافة من الطيور في منطقة جنوب المحيط الهادئ وتحتوي
وهناك جبالن بحريان في ). قاعدة البيانات العالمية لتتبع طيور النوئيات(على مناطق تغذية للطيور البحرية المتكاثرة وغير المتكاثرة 

، مما يشير إلى احتمال وجود مجموعات مرجان المياه )Clark and Tittensor 2010(صنفان على أنهما في خطر كبير الشمال الغربي م
 .البادرة التي لم تتأثر بالصيد بالشبك في المياه العميقة

2 1 1 1 1 2 2 

  المنطقة االستوائية عالية اإلنتاجية -16
حدود النطاق الجغرافي لحلقة (غربا ° 120با من خط االستواء وخطوط الطول جنوبا تقري° 5شماال إلى ° 5خطوط العرض : الموقع •

  .شرقا تقريبا° 165إلى ) العمل
طرف إن المنطقة البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في المنطقة االستوائية عالية اإلنتاجية هي من المعالم األوقيانوغرافية، وتشمل ال •

ويؤتي هذا اللسان من ارتفاع مياه األعماق الباردة المتدفقة غربا بمغذيات عالية . ائي جنوب المحيط الهادئالغربي للتدفق من التيار االستو
وهناك تزاوج بين المناطق القاعية والقريبة . أولي كبير على مساحة كبيرة جإلى المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ، مما يسمح بإنتا

وفي . م باإلنتاجية األولية عند السطح 5 000–4  000الثانوي القاعي في السهول السحيقة عند  من سطح البحر، حيث يتعلق اإلنتاج
وهذه المعالم األوقيانوغرافية كبيرة الحجم تتأثر بشدة بأحداث النينو ومن المحتمل . الماضي، سجلت وفرة من حيتان العنبر في هذه المنطقة

 . أن تتأثر بتغير المناخ

1 3 3 4 1 3 3 

  سلسلة جبال وسط لويزفيل البحرية  -17
  .غربا ʹ00° 167غربا إلى  ʹ30° 172جنوبا وخط الطول ° 40جنوبا إلى ° 31تمتد من خط العرض : الموقع •
وهي مجموعة فريدة من الجبال . كم في غرب جنوب المحيط الهادئ شرق نيوزيلندا  4 000تمتد سلسلة جبال لويزفيل البحرية لمسافة  •

ة في هذه المنطقة، وال توجد معالم أخرى ترتفع إلى البحار العميقة العليا بين سهل نيوزيلندا ومرتفع شرق المحيط الهادئ البحرية المحيطي
وتوجد في الجبال البحرية مجموعة متنوعة من أنواع أسماك المياه العميقة وهي أرض خصبة لتكاثر أسماك الشعاعيات . المتطاول
، ولكن اختير هذا الموقع ليشمل مجموعة من معالم الجبال البحرية )أساسا الشعاعيات البرتقالية(يد مكثف وتعرضت المنطقة لص. البرتقالية

، لم تتعرض )وبالتالي موائل ومجتمعات حيوانية مختلفة(والجبال البركانية التي تتضمن مجموعة من الخصائص الطبغرافية واألعماق 
جالت األنواع التي تم صيدها في مصايد األسماك على مرجان المياه الباردة واالسفنج وتشتمل س. بعضها أو أجزاء منها لعمليات صيد

ومن المحتمل أن تكون هناك مجموعات منتجة ومتنوعة من . وقنفذي المياه العميقة الموجود بكثرة في الجبال البحرية حول نيوزيلندا
 .يات البرتقالية ومجموعات األسماك األخرىالالفقاريات القاعية في المناطق العميقة وأن تكون مهمة للشعاع

1 1 2 2 2 1 2 
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  شرح األرقام

  المنطقة المشبعة باألراغونات في المحيط الهادئ  -18
  .غربا تقريبا° 156-174جنوبا، ومن ° 16-12المنطقة من : الموقع •
معادن األراغونايت الكربونية هي منطقة من غربي جنوب المحيط الهادئ تقع في التيار االستوائي الجنوبي الحالي وبها معدالت تشبع من  •

ولذلك، فإن هذه المنطقة . 3.5و 3األعلى في الوقت الحاضر ومن المتوقع أن تكون آخر المناطق التي تنخفض عن العتبات الرئيسية البالغة 
 .رداد فيها أسرعلها قيمة إيكولوجية أو بيولوجية خاصة كمنطقة سيكون فيها أثر تحمض المحيطات هو األبطأ ويكون احتمال االست

1 2 4 4 4 4 4 

  منطقة تغذية طيور بيترل في منطقة صدع كليبرتون -19
  . غربا، عند حدودها الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية° 130.6شماال و° 0.2غربا و° 137.9شماال و° 12.9عند : الموقع •
من الطيور البحرية المهددة باالنقراض التي تتكاثر في شمال  تتألف المنطقة من مناطق تغذية غير تكاثرية لطيور ببترل البحرية، وهي •

وهي منطقة بها تيار استوائي . والمنطقة استوائية وتقع على منطقة ارتفاع مياه األعماق االستوائية في المحيط الهادئ وشمالها. نيوزيلندا
 .تاجية األوليةقوي وتيارات معاكسة موازية تتسبب في اختالط المحيطات وارتفاع مستويات اإلن

2 1 1 2 2 3 2 

  منطقة تغذية طيور البيترل في شمال مرتفع لورد هو المتطاول -20
  .غربا، عند حدودها الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية° 165.9جنوبا، و° 31.9غربا، و° 160جنوبا، و° 22.7عند : الموقع •
ة الدولية لحياة الطيور وحدد أساسا كمنطقة تغذية أساسية لألنواع الفرعية هذا الموقع مؤهل كمنطقة مهمة للطيور بموجب معايير المنظم •

في المائة  65-50التي تصل نسبتها إلى ( Pterodroma leucoptera caledonicaالمستوطنة في كاليدونيا الجديدة مثل طيور بيترل 
فإن الطيور المتحركة نحو مناطق التغذية في الجنوب تستعمله وباإلضافة إلى كون هذا الموقع منطقة تغذية مهمة، ). من األعداد في العالم

 .كمنطقة غبور

2 1 2 2 4 3 4 

  جنوب فيجي/حوض شمال نيوزيلندا -21
° 176جنوبا و° 31يمتد من حوض جنوب فيجي إلى شمال نيوزيلندا وغرب مرتفع كيرماديك المتطاول ويقع مركز الموقع عند : الموقع •

  .شرقا
اطق تغذية رئيسية تستعملها طيور بيترل بركانسون للتكاثر وهي من الطيور البحرية المهددة باالنقراض التي تتكاثر يشتمل الحوض على من •

 .على جزر الحاجز العظيم والحاجز الصغير في شمال نيوزيلندا

2 1 1 1 3 3 4 

  جزر تافوني ورينغولد -22
  .غربا° 179جنوبا و° 16كزها عند شمال شرق جزر فيجي وتشمل جزر تافوني ورينغولد ومر: الموقع •
ويوجد في المنطقة . يقع هذا الموقع على المياه المحيطة بجزر شمال شرق فيجي وتدعم مجموعة من المجتمعات والموائل في منطقة ضيقة •

من المتوقع أن تكون أعداد كبيرة عالميا وإقليميا من السالحف البحرية والحيتان الحدباء والطيور البحرية وأسماك الشعاب شبه الرحل و
وتمثل المنطقة مكان تغذية رئيسي محيط بأهم مواقع التعشيش للسالحف البحرية والسالحف . فيها تركيزات من مرجان المياه الباردة

كما تشمل أربع مناطق بحرية مهمة للطيور تحدد مناطق التغذية استنادا إلى . الخضراء وآخر موقع تعشيش في فيجي للسالحف الخضراء
 .متداد نحو البحر حول مستعمرات التعشيشا

3 1 1 2 2 2 2 
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أعاله لالطالع على  87 يرجى الرجوع إلى الصفحة
  شرح األرقام

  سهل مانيهيكي -23
 . جنوبا تقريبا° 18غربا و° 155: الموقع •
إلى  125وتكون هذا السهل نتيجة نشاط بركاني حدث منذ . سهل مانيهيكي هو سهل محيطي يقع في جنوب غرب المحيط الهادئ •

وأشارت . باشيري عند حدود ملتقى ثالث صحف تعرف باسم ملتقى تونغاريفا الثالثيمليون سنة أثناء فترة منتصف العصر الط 120
الدراسات االستقصائية التي جرت على مدار فترة طويلة بهدف تحديد ترسيبات مهمة من معادن قاع البحار إلى أن هناك كائنات آكلة 

 .للترسيبات ولكن لم يتم تحديدها

2 3 4 3 2 3 2 

  بيفيردج وهاران–نظام شعاب نيوي -24
  . ميال بحريا ليشمل شعاب بيفيردج 125غربا، ويمتد جنوب شرقا لمسافة ° 169.50جنوبا و° 19حول نيوي، : الموقع •
وأشير إلى المياه المحيطة بنيوي كجزء من . إن جزيرة نيوي المنعزلة هي أكبر جزيرة مرجانية في العالم وهي ليست جزءا من أي أرخبيل •

. وشوهد عدد من الثدييات البحرية األخرى المعرضة لالنقراض في مياه نيوي. يتان الحدباء المعرضة لالنقراضطريق هجرة مهم للح
كم من شعاب حافة  100ويشار أيضا إلى وجود الثعبان المقلم بخطوط سوداء المستوطن بالقرب من المناطق الشاطئية التي تصل إلى نحو 

تفع بشدة عن قاع البحر ومدرجة في المنطقة المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ومن المحتمل أن وشعاب بيفيردج هي شعاب منعزلة تر. نيوي
 .تحتوي على أنواع مستوطنة نتيجة هذه العزلة

1 4 2 4 3 4 2 

  )ديمز(سهل جنوب غرب باالو  -25
  .منطقة المحيطات العميقة جنوب غرب أرخبيل باالو الرئيسي: الموقع •
ففي هذه المنطقة، يشير التقارب . دد من الخصائص البارزة فيما يتعلق بالبيئات المحيطية البعيدة عن الشاطئتحتوي هذه المنطقة على ع •

بين مجموعات الجبال البحرية والتيارات الدائرية عالية الطاقة ومختلف المجموعات القاعية في المياه العميقة إلى نقطة معاكسة محتملة 
 .ة واألنواع البحرية القريبة من سطح البحر وأنواع الطيور التي تنتقل إلى المحيطاتللتفاعل بين أنواع البحار العميق

2 2 2 4 4 2 3 

  أرخبيل تونغا -26
 .غربا° 177إلى ° 173جنوبا و" 30° 23جنوبا و° 15بين : الموقع •
وهو أهم موقع لتكاثر مجموعات . اتحتوي المياه المحيطة بجزر أرخبيل تونغا على معالم فريدة لشكل األرض، وبصفة خاصة خندق تونغ •

 .الحيتان الحدباء المعرضة لالنقراض في أوقيانيا وبه مجموعات كبيرة عالميا من أنواع ثمانية طيور بحرية

1 1 1 1 2 2 2 
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  لالطالع على شرح األرقام 87يرجى الرجوع إلى الصفحة 
  شعابي في أمريكا الوسطى حاجز الال  -1
كم طوال من الحاجز الشعابي المستمر وهي تعتبر ثاني أكبر منطقة شعاب  1000تتألف منطقة شعاب أمريكا الوسطى من أكثر من : الموقع •

للساحل، ابتداء في أقصى شمال شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك مرورا ببليز وغواتيماال وتمتد المنطقة موازية . في نصف الكرة الغربي
  .وحتى جزر الخليج في هندوراس

تتضمن الشعاب ثاني أكبر حاجز شعابي في العالم ومجموعة متنوعة من الحيوانات والنباتات البرية، والعديد من األراضي الغنية بمواقع  •
وتتمتع الموارد الغنية في المنطقة بقيمة كبيرة من الناحية اإليكولوجية . المحيطية المهمة لنقل اليرقات وانتشارهاللحضانة والتغذية والمياه 
وينجذب ماليين السياح إلى الشواطئ الرملية . وتدعم مناطق الصيد اإلنتاجي المصايد السمكية التجارية والفنية. والفنية والثقافية لقاطنيها

 .بذلك يحققون إيرادات اقتصادية كبيرة للشعوب والحكوماتوالشعاب الكثيفة، و

1 1 1 1 1 1 2 

  جزيرة ميسكيتو المنخفضة  -2
  غربا " 6.72 ʹ47 °82شماال، و" 42.14 ʹ25 °14: الموقع •
ة مهمة للطيور اعترفت اتفاقية رامسار بهذه المنطقة، التي تمثل جزءا من النظام الوطني النيكاراغوي من المناطق المحمية، وحددت كمنطق •

. هكتارا وتشتمل على جزيرة ميسكيتو المنخفضة وتكوينات أرضية أخرى 512وتغطي المنطقة مساحة . من قبل المنظمة الدولية لحياة الطيور
ي تكون وتوفر أغذية للسالحف البحرية والحماية لمختلف أنواع األسماك واليرقات الت) ثاالسيا تستودينوم(وتتضمن منابت األعشاب البحرية 

، بما في ذلك كلب البحر وسمك )2المرفق (نوع من األسماك تعيش في هذه المنطقة  300وتشير التقديرات إلى أن . في المراحل األولية
نوع  120وباإلضافة إلى ذلك، وجد أن ). PAANIC, 1993و Herrera, 1984(القرش والشفين في مياه المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي 

وتحتوي المنطقة على السلحفاة النهاشة . في المائة من هذه األنواع تستغل حاليا 5وأقل من . الشعاب المرجانية سمك يعيش في
)Lutjanidae ( والقاروس)Serranidae ( وسمك الروبل)Centropomidae ( والقرش)Carcharhinidae.( 

2 2 2 2 2 1 1 

  جزيرة القرن   -3
  غربا " 28.77 ʹ20 °82شماال، " 37.61 ʹ6 °12: الموقع •
نوع من األسماك التي تعيش في المياه الضحلة عند شاطئ البحر الكاريبي في نيكاراغوا  300هناك معلومات عامة عن بيولوجية نحو  •

)INPESCA 2004 وRyan 2003( ؛ وجمعت مؤخرا معلومات عن أسماك المياه العميقة الموجودة على امتداد الرصيف القاري
)Pasenic-INPESCA 2008 ( بما في ذلك أنواع السلحفاة النهاشة)Lutjanidae ( والقاروس؛ وهي تسهم في ثاني أكبر مجموعة من

وتتعلق من بأساس فرعي من المياه العميقة . وتوجد جميع هذه األنواع في جميع أنحاء الكاريبي. أسماك المياه العميقة التي يتم صيدها
 .موائله، على عكس أنواع األسماك التي تعوم دائما مثل أسماك أعالي البحار، ويبدو أن لكل نوع عالقة وثيقة ب)موائل(

2 2 3 2 2 2 2 

  بارا ديل كولورادو–تورتوغويرو  -4
  .تمتد المنطقة شماال من حديقة تورتوغويرو الوطنية إلى بارا ديل كولورادو عند الحدود مع نيكاراغوا: الموقع •
نتيجة أهميتها للتاريخ الطبيعي ) 1955منذ عام (على نطاق واسع ألكثر من خمسة عقود  دوبارا ديل كولورا-تورتوغويرودرست منطقة  •

ومن المعروف أن شاطئ تورتوغويرو هو أكبر موقع ال يزال باقيا ). Chelonia mydas(للسالحف البحرية، وخاصة السالحف الخضراء 
1 1 1 1 1  1 1 
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  لالطالع على شرح األرقام 87يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 Dermochelys(وتستعمل السالحف الكبرى الجلدية ). Troeng 2005(تتوالد فيه السالحف الخضراء في منطقة المحيط األطلسي 

coriacea ( هذه المنطقة أيضا وفي حاالت نادرة سالحف البحر)Eretmochelys imbricata .( بارا ديل -تورتو غويروكما تشتمل منطقة
بحر وتجمعات سالحف البحر على بحيرات ضحلة ساحلية ومناطق لتعشيش وتغذية الطيور البحرية ومناطق تجمع خرفان ال كولورادو

 .ومناطق التعشيش

  غاندوكا-كاهويتا  -5
  .تمتد المنطقة جنوبا من حديقة كاهوتيا الوطنية إلى فم نهر سيكساوال عند الحدود مع بنما: الموقع •
فضال عن أهم شعاب ) Thalassia testudinum(وغاندوكا مانزانيلو على بقع كبيرة من منابت األعشاب البحرية -تحتوي منطقة كاهوتيا •

وكاهويتا هو الموقع الذي يوجد به أعلى تنوع من حيث تكوين الشعاب في كوستاريكا . مرجانية في منطقة ساحل الكاريبي عند كوستاريكا
غروف في منطقة ويوجد في غاندوكا أكبر منطقة أشجار المان). نوعا 19(فضال عن تنوع كبير من الشعاب المرجانية الثمانية ) نوعا 31(

وسالحف ) Dermochelys coriacea(كما يتواجد فيها السالحف الكبرى جلدية الظهر . الكاريبي بكوستاريكا وترتبط ببحيرة ضحلة ساحلية
ر وأخيرا، تمثل المنطقة المقترحة أيضا مناطق تجمع للكركند الشوكي والمحارة والدلفين وخرفان البح). Eretmochelys imbricata(البحر 

 .ومناطق لتغذية الطيور البحرية

1 1 1 1 1 1 2 

  ضفة بيدرو والقناة الجنوبية ومورانت   -6
تقع المنطقة المحددة في المياه المحيطية جنوب شرق إلى جنوب غرب جامايكا وتشمل من جامايكا ضفة بيدرو وجزرها المنخفضة : الموقع •

؛ وجزر مورانت المنخفضة والقنوات العميقة المحيطة بها؛ ومن هندوراس )باغر ʹ02 °79و ʹ20 °77شماال و ʹ35 °17شماال و ʹ43 16°(
؛ ومن كولومبيا وجاميكا؛ وضفة )غربا °80.517شماال و °16.433غربا و ʹ31 °80شماال و ʹ26 °16(ونيكاراغوا إلى ضفة روزالند 

؛ )غربا ʹ16 °79-ʹ28 °79شماال و ʹ10 °16-ʹ57 °15(وضفة أليس ) غربا ʹ40 °79-ʹ03 °80شماال و ʹ04 °16-ʹ41 °15(سيرانيال 
  ).غربا ʹ31 °78-ʹ49 °78شماال و ʹ56 °15- ʹ47 °15(والضفة الجديدة 

ويبدو وأنها تقاسم ديناميات محيطية مشتركة مما . تحتوي المنطقة المقترحة على جزر مرجانية والضفاف المرتبطة بها ومناطق البحار العميقة •
وفي الوقت الحالي، توفر . وجي نسبيا واإلنتاجية التي ارتفعت في موائل قاعية معقدة الهيكل وفي األعماقيدل على ارتفاع تنوعها البيول

  .مالمنطقة بأكملها المحارة الملكية والكركند الشوكي ومصايد أسماك الشعاب وهي مهددة بسبب عدم وجود مراعاة إقليمية الستخدامها المستدا

1 1 2 2 2 1 1 

  )منطقة هيسبانيوال بيناسيونال الشمالية(قمة كريستي /ليبرتيه فورت/كاراكول  -8
  شمال شرقي هايتي: الموقع •
 حاجز شعابي وغابات المانغروف ومنابت األعشاب البحرية /تتميز بشعاب عند الحافة •

3 2 2 1 2 3 3 

  مواقع الثدييات البحيرة في بانكو ديال بالتا وبانكو ديل نافيداد  -9
ميال بحريا من الساحل الشمالي للجمهورية الدومينيكية، وتمتد من الحدود الغربية للضفة الفضية من ضفة  80ة على بعد تقع المنطق: الموقع •

  .الكريسماس إلى خليج سمانا من بونتا باالندارا وميشس
من ) Megaptera novaeangliae(ء وتأتي الحيتان الحدبا. تمثل هذه المنطقة ببيئة فريدة لتكاثر الحيتان الحدباء في شمال المحيط األطلسي •

ومن بين جميع . نيسان من كل عام/كانون األول وأبريل/مناطق في شمال المحيط األطلسي إلى مياه الجمهورية الدومينيكية للتكاثر بين ديسمبر

1 1 1 1 3 1 3 
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  لالطالع على شرح األرقام 87يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 .يل نافيداد وخليج سمانافي المائة منها تزور المناطق القريبة من ضفاف بانكو ديال بالتا وبانكو د 85هذه الحيتان المهاجرة، فإن 

  منطقة ورد البحر   -10
منطقة رود البحر هي منطقة مفتوحة في المحيط وتقع حول الجزر المأهولة وتشمل الشعاب المرجانية الساحلية والمحيطية في أرخبيل : الموقع •

ه المنطقة على أكبر الشعاب المرجانية في المحيطات وتشتمل هذ. سان أندريز، وهي منطقة إدارية كولومبية في جنوب غربي الكاريبي
المفتوحة في منطقة الكاريبي وأكثرها إنتاجا، وتوفر بيئات نادرة وفريدة وغير عادية للشعاب؛ وتحتوي على مناطق بعيدة مما يدل على 

ويعتبر هذا الموقع مهما  –ة من التنوع البيولوجي تكاملها وقلة األثر اإلنساني عليها؛ وبها سلسلة متصلة من الموائل التي توفر مستويات مرتفع
 .نوعا من األنواع المدرجة على القائمة الحمراء 192لحفظ األنواع المعرضة لالنقراض والمهددة باالنقراض المهتم بها عالميا نظرا لوجود 

1 1 1 1 4 1 1 

  ضفة سابا  -11
  غربا  ʹ63030شماال، و ʹ25 °17: الموقع •
ومن الناحية البيولوجية والمادية، فهي جزيرة مرجانية مغمورة في الماء وأكبر جزيرة مرجانية تنمو . فريدة ومهمة جدا إن ضفة سابا منطقة •

وتعتبر المنطقة مهمة من ). م 50محيط العمق أكثر من ( 2كم 1 850في منطقة الكاريبي وإحدى أكبر الجزر المرجانية في العالم، ومساحتها 
ية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والثقافية الفريدة، إضافة إلى الشعاب المرجانية الكثيفة ومناطق الصيد ومنابت حيث خصائصها اإليكولوج

 .الطحالب الموجودة فيها
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  منطقة شرقي الكاريبي  -12
 ʹ12 °11إلى  ʹ2 °10حول توباغو يقع عند غربا ومنحنيا  03.00 °63شماال و 12.80 °18تشكل الجزيرة قوسا من أنغيال يقع عند : الموقع •

  غربا  ʹ56° 61إلى  ʹ30 °60شماال و
تحتوي المنطقة على مجموعة متنوعة من النظم اإليكولوجية الغنية المرتبطة بكتل الجزر الصغيرة، بعضها بركانية األصل وبعضها حجرية  •

كما . الشعاب المرجانية ومنابت األعشاب البحرية ومستنقعات المانغروفويوجد بالمنطقة العديد من النظم اإليكولوجية المنتجة، مثل . األصل
ويتواجد بالمنطقة . وتيارات مياه حرارية وجبال بحرية) غرينادا(تتميز المنطقة بسمات غير عادية مثل براكين تحت الماء وقناديل البحر 
كما . ريا من الكركند الشوكي في البحر الكاريبي والمحارة الملكيةمخزونات كبيرة من اليرقات، المحتمل أن تعمل كمصدر لألنواع المهمة تجا

 .تتوافر بالمنطقة ظروف مواتية لبقاء عدة أنواع مهاجرة مثل السالحف واألسماك والطيور البحرية

2 2 1 1 3 1 2 

  بحر سارغاسو  -13
لشمال وتيارات كنارية منتشرة من الشرق والتيار إن بحر سارغاسو محاط بمجرى الخليج من الغرب وجرف المحيط األطلسي من ا: الموقع •

  .غربا °60شماال و °30غربا، ومركزه عند ° 43-°76شماال و° 38-°22االستوائي الشمالي وتيار األنتيل من الجنوب ويمتد بين 
دة في العالم التي تعيش عائمة، وهي الطحالب الوحي Sargassumيحتضن الموقع نظاما إيكولوجيا أيقونيا ألعالي البحار وطحالب بحرية  •

وتستضيف المنطقة مجتمعا متنوعا من الكائنات المرتبطة بها تشمل عشرة أنواع مستوطنة وتوفر موائل . أعالي البحار، شأنها شأن ركيزتها
موقع التكاثر ويعد بحر سارغاسو . لمراحل أساسية من حياة مجموعة كبيرة من األنواع منها أنواع معرضة لالنقراض أو مهددة باالنقراض

ى الوحيد لثعبان البحر األوروبي واألمريكي، علما بأن ثعبان البحر األوروبي أدرج بوصفه من األنواع المعرضة بشدة لالنقراض والمنطقة عل
وتلعب  وتؤثر عدة عمليات أوقيانوغرافية على اإلنتاجية وتنوع األنواع،. طريق هجرة العديد من األنواع األيقونية والمعرضة لالنقراض
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  لالطالع على شرح األرقام 87يرجى الرجوع إلى الصفحة 
ويوجد بقاع البحر سلسلتان كبيرتان من . المنطقة دورا كبيرا غير تناسبي في عمليات المحيطات العالمية إلنتاج األكسجين وعزل الكربون

الجبال البحرية تقطن فيهما مجتمعات متخصصة وهشة ومستوطنة، ومن المتوقع وفقا للنماذج وجود العديد من الجبال البحرية األخرى 
 .ةالمنعزل

 الهامش القاري في سينو  -14
شماال وبين خطي الطول " 38 ʹ4 °10شماال إلى " 14 ʹ12 °9يحتوي الهامش القاري في سينو على مواقع تمتد من خطي العرض : الموقع •

  .غربا" 59 ʹ6 °76غربا و" 30 ʹ34 76°
م؛ وتتميز بوجود  1 000إلى  180لشاطئ الكولومبي عند عمق من في جنوب منطقة الكاريبي عند ا في سينو تقع منطقة الهامش القاري •

تكوينات جيولوجية نموذجية لنظم تدفق المياه، مثل القنوات واألخاديد والساحات القارية وأشكال هيكلية مثل االرتفاعات في قاع المحيط 
 Madracisقة مرجان المياه العميقة، وخاصة كما يوجد بالمنط. والمنحدرات والقنب واألحواض المرتفعة ذات تنوع بيولوجي كبير

myriasterكما أن وجود الميثان المؤكسد عند الينابيع الباردة أصبح أكثر أهمية من الناحية . ، الذي تتزايد أهميته من الناحية اإليكولوجية
في منطقة جنوب البحر الكاريبي، على الرغم من  ومن شأن الحالة الطبيعية لهذه المواقع أن تجعلها مناطق مهمة إيكولوجيا وبيولوجيا. البيئية

 .أن احتمال أن تؤدي عمليات استكشاف المواد الهيدروكربونية في هذه المنطقة إلى ضعفها
•  

1 4 4 1 2 1 1 

  قيعان المحيط في ماغديلينا وتايرونا  -15
شماال وبين خطي " 40 ʹ55 °11شماال إلى " 34 ʹ3 °11تشتمل قيعان المحيط في ماغديلينا وتايرونا على مواقع تمتد من خط العرض : الموقع •

 . غربا" 28 ʹ2 °74غربا و" 3 ʹ33 °75الطول 
وتتسم . م  3 000م إلى  200تقع قيعان المحيط في ماغديلينا وتايرونا في القطاع المركزي لساحل البحر الكاريبي في كولومبيا عند عمق من 

، الذي تتزايد Madracis myriasterكما يوجد بها مرجان المياه العميقة، وخاصة . لوجي كبيربوجود ينابيع وجبال بحرية مرتبطة بتنوع بيو
ومن شأن الحالة الطبيعية لهذه المواقع أن تجعلها مناطق مهمة إيكولوجيا وبيولوجيا في منطقة جنوب البحر . أهميته من الناحية اإليكولوجية

  .الكاريبي
 

1 4 4 1 4 1 1 

  أورينكو –في األمازون  منطقة التأثير  -16
المنطقة المقترحة تشمل التدفق اإلنتاجي من شمالي (غربا  -60.981جنوبا، و -0.565شرقا، و -45.144شماال، و 14.517: الموقع •

  ).البرازيل وغينيا الفرنسية وسورينام وغيانا وشرقي ترينداد
). Lewis 1988) (في المائة 30(وكولومبيا ) في المائة 70(يال في فنزو 2كم 10.6 × 1.1تُصرف مياه نهر أورنيكو في منطقة مساحتها  •

وإلى جانب نهر األمازون، فإن هذين النهرين الكبيرين يلعبان دورا مهما جدا في نقل المواد المحللة والدقيقة من المناطق األرضية إلى 
جدا المرتبطة بالمنطقة البحرية الممتدة من شمال البرازيل  ويظهر أثرها من خالل إجمالي اإلنتاجية المرتفعة. السواحل والمحيطات المفتوحة

وترتبط بهذه اإلنتاجية العالية مستويات مرتفعة من التنوع البيولوجي تشمل األنواع . وغينيا الفرنسية وسورينام وغيانا إلى ترينيداد وتوباغو
 .والالفقاريات واألسماك والطيورالمعرضة لالنقراض والمهددة باالنقراض والمستوطنة من السالحف والثدييات 
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  لالطالع على شرح األرقام 87يرجى الرجوع إلى الصفحة 
 منطقة دو مانيول لويز وبانكو دو ألفارو  -17

) غربا ʹ15 °440جنوبا و ʹ50 °00ومركزها عند  2كم 69(يغطي هذا الموقع منطقتين رئيسيتين، بما في ذلك منطقة دو مانيول لويز : الموقع •
  )غربا ʹ49.5 °044جنوبا و ʹ17.5 °00ومركزها عند  2كم 30(وبانكو دو ألفيرا 

وتهيمن على بعض المناطق هيدريات . إن منطقة دو مانيول لويز هي المجتمعات المرجانية الموجودة المعروفة في أقصى شمال البرازيل •
ي المائة من ف 50وهناك رقم قياسي يبلغ ). المستوطنة في البرازيل( Phyllogorgia dilatataالميليسبوردس على حوائط الشعاب وتليها 

والمرجان . أنواع المرجان البرازيلي الصلب في هذه المنطقة ولم يبلغ عن ستة أنواع منها في الماضي في الساحل الشمالي الشرقي المجاور
ستوطن في المنطقة وأدرج بوصفه نوعا معرضا لالنقراض في القائمة البرازيلية لألنواع المعرضة م Millepora laboreliالناري 

ومن شأن تواجد كائنات شعاب الكاريبي والوفرة الكبيرة منها، غير الموجودة على امتداد الساحل الشرقي ألمريكا الجنوبية، أن . راضلالنق
يوفر المزيد من األدلة على أن هذه الشعاب قد تكون إحدى أهم المواقع األساسية للحيوانات في المنطقة الواقعة بين الكاريبي والساحل 

 .وتمثل هذه المنطقة موقعا مهما لتغذية األسماك صفيحية الخيشوم وتكاثرها. البرازيلي
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  سلسلة ضفاف شمالي البرازيل وفريناندو دي نورونها  -18
نوبا ج °5إلى  °3(وسلسلة فرينادو دي نورونها ) غربا °39غربا إلى  °37جنوبا و °4جنوبا إلى  °1(تغطي سلسلة الشمال البرازيلي : الموقع •

 ). غربا °38إلى  °32و
وتدخل السالسل في بيئة أحيائية قليلة . يتفاعل تيار شمال البرازيل مع تضاريس مغمورة في الماء وينتج عن ذلك تدفق مياه يعزز اإلنتاجية •

نات الشعاب المرجانية نتيجة وجود تكوي" نقطة ساخنة"التغذية وينظر إلى جزيرتي المرجان في فيرناندو دي نورنوها وروكاس باعتبارهما 
أو التغذية للسالحف واألسماك صفيحية الخيشوم وأسماك /وتعتبر المنطقة موقعا لوضع البيض و. وارتفاع التنوع البيولوجي واالستيطان

من أهم ممر كما أن المنطقة موقع تغذية للطيور البحرية المتكاثرة عند فريناندو دي نورونها وتغطي جزءا . الشعاب وأسماك أعالي البحار
من هجرة للطيور البحرية في المحيط األطلسي، وهما موقعان مؤهالن للمناطق المهمة للطيور التابعة للمنظمة الدولية لحياة الطيور بسبب كل 

مة الحمراء والسالحف المدرجة على القائواألسماك صفيحية الخيشوم وتتوالد عدة طيور وأنواع األشالق . األنواع المهددة باالنقراض والتجمع
ويعتبر الصيد . وتكون أسماك القرش وأسماك الشعاب والكركند هدفا للصيد في هذه المنطقة. لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في هذه المنطقة

بجزيرة  ويوجد. وتتعرض السالحف البحرية للصيد العارض بالشباك الطويلة والخفية في أعالي البحار. التجاري نشاطا تقليديا في هذه المنطقة
روكاس المرجانية أعلى معدل استيطان في المنطقة وتعد منطقة فريناندو دي نورونها أغنى المناطق باألنواع إذا قورت بالجزر المحيطية 

ويوجد تشابه كبير بين الحيوانات في منطقة فريناندو دي نورونها وروكاس ويعزى إلى وجود ضفاف محيطية ضحلة . البرازيلية األخرى
 .وتشير يرقيات األنواع الساحلية إلى التواصل مع منطقة المنحدرات القارية. واقع إقامة مؤقتة في المنطقةتعمل كم
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  منطقة شمال شرقي حافة الرصيف في البرازيل   -19
 000م إلى   40ي من أعماق بطول الرصيف الخارجي البرازيلي والمنحدر العلو منطقة شمال شرقي حافة الرصيف في البرازيلتمتد : الموقع •

جنوبا من جنوب باهيا وحتى واليات سيارا التي يضيق عندها الرصيف القاري البرازيلي وينقطع فجأة  °16جنوبا و °3م وبين المتوازيين   2
 . م  80م و 50عند أعماق بين 

تعايش فيها المجتمعات القريبة من األعماق والقاعية منطقة انتقال بين كتلتين أحيائيتين ت منطقة شمال شرقي حافة الرصيف في البرازيلتعتبر  •
ومجتمعات أعالي البحار للرصيف القاري والمنحدر العلوي والكائنات الحية في أعالي البحار المجاورة في شريط ضيق على امتداد الهامش 
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  لالطالع على شرح األرقام 87يرجى الرجوع إلى الصفحة 
الخارجي واألدوية والينابيع العميقة تمثل مناطق  كما أن التكوينات الشعابية الناشئة بفعل الكائنات الحية المرتبطة بقنوات الرصيف. القاري

على موائل مميزة وسمات جغرافية بحرية غير عادية مثل شعاب  منطقة شمال شرقي حافة الرصيف في البرازيلوتشتمل . صيد تقليدي مهمة
لقاري بما في ذلك األنواع المهددة حافة الرصيف التي تمثل آخر ملجأ لبعض أسماك الشعاب النادرة أو المستوطنة الموزعة عبر الهامش ا

من مجموعة األنواع النهاشة التي تستنفد حاليا عند والية المنطقة البرازيلية االقتصادية ) االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(المستغلة تجاريا 
لقرش وأنواع أسماك الشعاب، وتحتضن حافة الرصيف موائل حرجة لدورة حياة العديد من السالحف البحرية والحيتان وأسماك ا. الحصرية

وتغطي المنطقة جزءا من أهم ممر هجرة للطيور البحرية في . بما في ذلك ممرات الهجرة ومواقع التجميع التي تضع فيها األسماك بيضها
اض والتجمعات الخاصة المحيط األطلسي، وهو موقع مؤهل كمنطقة مهمة للطيور التابعة للمنظمة الدولية لحياة الطيور لألنواع المهددة باالنقر

 .عند الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل) Megaptera novaeangliae(وتعد هذه المنطقة جزءا من منطقة تكاثر الحيتان الحدباء . بها
 

  منطقة الصدع االستوائي في المحيط األطلسي ونظام مرتفع اإلنتاجية  -20
من ) غربا °10(تقريبا عبر المحيط األطلسي االستوائي من الساحل الغربي لحوض غينيا  2كم 1.9ة تمتد المنطقة المقترحة لمساف: الموقع •

  .من الغرب) غربا °32(الشرق إلى الحد الشمالي الشرقي للهامش القاري البرازيلي 
على النحو المعرف بتضاريس قاع تجمع المنطقة المقترحة كل من الموائل القاعية وموائل أعالي البحار في المحيط األطلسي االستوائي،  •

ويمكن وصفها أيضا بأنماط التنوع البيولوجي في . البحر والسطح وأنماط دوران المياه في المياه العميقة ونظم اإلنتاجية األولية االستوائية
 .أعالي البحار والقاع
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  ضفة ألبرولهوس وسلسلة فيكتوريا ترينيداد  -21
رولهوس تعتبر إضافة إلى الرصيف القاري البرازيلي على الساحل الشرقي من البرازيل، في جنوبي والية باهيا وشمال منطقة ألب: الموقع •

 .والية إسبيريتو سانتو
  

تحتضن ضفة ألبرولهوس تنوعا بيولوجيا كبيرا في جنوب المحيط األطلسي وأكبر شعاب مرجانية في البرازيل ومجموعات كبيرة نسبيا من  •
وهي تمثل فسيفساء من مختلف الموائل، مثل المانغروف ومروج األعشاب البحرية ومنابت . بحرية مستوطنة ومعرضة لالنقراض عدة أنواع

كما تتمتع ألبرولهوس بتكوينات بيولوجية فريدة مثل . الطحالب الحمراء والشعاب المغمورة والمنبثقة ومجموعة من الجزر البركانية الصغيرة
ومنخفضات مميزة في سهل " البوراكاس"، وتكوينات جيولوجية فريدة، مثل "شابيريوس" -شكل عيش غراب كبير تكوينات الشعاب على 

أو الصيد للعديد من األنواع الرئيسية مثل الحيتان الحدباء /والمنطقة مهمة كموقع للتكاثر و). م عرضا  70م عمقا و  20حتى (الرصيف 
 .والسالحف البحرية والطيور البحرية

 
). أرخبيل ترينيداد ومارتن فاز(فيكتوريا ترينيداد تقع على الساحل األوسط للبرازيل، وتتألف من سبعة جبال بحرية ومجمع جزر  سلسلة •

وتتألف مادة الجبال والجزر المحيطية من شعاب حية من الطحالب المرجانية، التي يالحظ عليها أيضا وجود أنواع مختلفة من المرجان 
ويوجد عند الجبال والجزر مجموعات من أسماك الشعاب التي ال تزال محفوظة، وبها كميات كبيرة من الكتل األحيائية . واالسفنج والطحالب

وباإلضافة إلى ذلك، تشتمل أسماك . ووفرة من األنواع، وتأوي العديد من أسماك القرش وتنتشر فيها ظاهرة تجمع موارد سمكية كثيرة لتبيض

1 1 1 1 2 1 2 
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  جيم  الموقع ووصف موجز للمناطق
1 

  جيم 
2 

  جيم
 3 

  جيم
 4 

  جيم 
5 

  جيم
 6 

  مجي
 7 

  لالطالع على شرح األرقام 87يرجى الرجوع إلى الصفحة 
كما أنها موقع التكاثر الوحيد لثالث . نوعا من األنواع المعرضة لالنقراض في شعابها 11ى ما ال يقل عن سلسلة فيكتوريا ترينيداد عل

وطيور فرقاطة أربيل األطلسية الصغرى ) Pterodroma arminjoniana(مجموعات طيور معرضة لالنقراض وهي بيترل ترينيداد 
)Fregata minor nicolli (الكبرى  وطيور فرقاطة أربيل األطلسية)Fregata ariel trinitiatis.( 

  *الجنوبي بحر البرازيل  -22
) والية سانت كاترين(إلى مقربة من سانتا مارتا غراند كاب ) جنوبا °34عند ) (الحدود بين البرازيل وأورغواي(يمتد من شرقي : الموقع •

  .، على التوالي)غربا °39عند (والخط المحيطي ) غربا °53عند (وحدودها الغربية تقع عند الساحل ). جنوبا °29عند (
ومستنقع باتوس والمعالم التضاريسية ) أوروغواي/األرجنتين(يؤدي التفاعل بين منطقة التقارب دون المدارية والجرف القاري من نهر ال بالتا  •

كاثر والحضانة والتغذية لمخزونات األسماك القاعية وموقعا ويجعل هذه المنطقة موقعا مهما للت ،إلى تهيئة بيئة مواتية إلنتاج بيولوجي مرتفع
  .بارزا للتغذية ألنواع الحيتانيات والطيور البحرية والسالحف البحرية المعرضة لالنقراض

              

 
  .7ال توجد أية منطقة برقم : مالحظة

  
   

                                                        
الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمي والتقنية  16/4، ولكنها حذفت مؤقتا من المرفق بالتوصية  UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1جاءت هذه المنطقة أصال في الوثيقة   *

  .وقد أدخلت مرة أخرى بعد التشاور مع األطراف المعنية. والتكنولوجية
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  مة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف مناطق البحر األبيض المتوسط التي تستوفي معايير المناطق المه -3الجدول 

  )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8 يرد وصف كل منطقة ببعض المضلعات الواردة في الوثيقة (
  ما مدى أهمية المضلع للمعيار؟: شرح األرقام

  غير مهم على اإلطالق=  0: بدرجة صغيرة=  1إلى حد ما؛ =  2بدرجة كبيرة؛ =  3بالكامل؛ =  4
  

جيم  مضلعاسم ال الرقم اسم المنطقة
1 

جيم 
2 

جيم 
3 

جيم 
4 

جيم 
5 

جيم 
6 

جيم 
 المالحظات 7

 بحر البران

  3 4 4 4 4 3 4 جبل جيبوتي البحري 1

  3 4 4 4 4 3 4 البرانمرتفع  2
  3 4 4 4 4 3 4 جبل مورتيل البحري 3
جبل سيكو دي لوس أوليفوس  4

 البحري
4 3 4 4 4 4 3  

 .موقع مهم للبحث عن غذاء للطيور البحرية في سياق منطقة البوان: ير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنيةمن غ 2 3 3 2 3 3 2 ساحل مالقة 5
مستعمرات تكاثر مهمة للنورس والطائر المائي التي تستعمل البحار المجاورة : من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية 3 3 3 3 3 3 3 خليج ألميرا 6

 ءللبحث عن غذا
 بها إحدى أهم المستوطنات لنورس األدوين في العالم 4 2 2 3 3 3 3  البرانجزيرة  7
 على الصعيد العالمي: من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية 4 3 3 4 4 4 3 جزر إشفارن 8
         جبل المنصور البحري 9

         جبل توروكس البحري 10
 موقع فريد وأساس للبقاء طويلة األجل لمجموعات الطيور المائية التي تنتقل بين البحر األبيض المتوسط والمحيط األطلسي 1 4 3 2 3 3 4 مضيق جبل طارق 11
األهم من ذلك تعمل كمنطقة تغذية لمجموعات الطيور التي تتكاثر محليا، كمنطقة في الشتاء و: عالية) أولوية(منطقة إنتاجية  2 3 3 2 3 3 3  البرانبحر  12

 المرور/للهجرة
جبل سيكو دي لوس أوليفوس  13

 البحري
وجود المرجان األسود والمرجان األحمر واالسفنج والحدائق الغورغونية والنظم اإليكولوجية القاعية والطحالب الحمراء  2 4 3 4 4 3 3

 والسالحف البحرية والحيتانيات واألنواع المستغلة تجاريا
 موائل السالحف ضخمة الرأس 2 1 2 1 3 2 0 زائريوالج البران 14
  Scyliorhinus canicula منطقة حضانة       3  4المضلع  15
 الدلفين الشائع والدلفين المعلم والدلفين طويل األنف والحيتان ذات المنقار والحوت القائد 1 3 4 3 4 4 2 البرانبحر  16
 )أو األنشوفة/السردين و(ائل مهمة مناسبة ألنواع أعالي البحار الصغيرة مو 0 2 3 0 0 3 2 جنوب غرب البران 89

منطقة جزر 
 البليار

         جبل أغيالس البحري 17
         جبل إيميل بودو البحري 18
 موقع تبيض فيه التونة بزعانف زرقاء وموائل للحيتان العنبر 3 4 4 4 4 4 3 بحر البلياري 21
منطقة رئيسية للتغذية لألنواع المهددة باالنقراض عالميا وأنواع الطيور البحرية األخرى المهم حفظها والتي تتركز للتكاثر في  2 3 3 3 3 3 3 ةنظام نهر أبر 23

 )الطائر البحري طويل الجناحين(وفي جزر البليار ) النورس والطائر المائي(دلتا إبرو 
 ن والحدائق الغورغونية واالسفنج والسالحف البحرية والحيتانيات واألسماك صفيحية الخيشوم واألنواع المستغلة تجارياالمرجا 3 3 4 4 4 3 4 جبل بالوس البحري 25
) بما في ذلك بعض المرجان األسود(النظم اإليكولوجية القاعية والطحالب الحمراء والحدائق الغورغونية والمرجان  3 4 2 3 4 3 3 جبل إيميل بودو البحري 26

 لمرجانيات والسالحف البحرية والحيتانيات واألنواع المستغلة تجارياوا
الحدائق الغورغونية والمرجان واالسفنج النظم اإليكولوجية القاعية والطحالب الحمراء وأسماك القرش واألنواع المستغلة  2 4 4 3 3 3 3 أخاديد مينوركا 27

 تجاريا
 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 2 2 2 3 2 0 بحر البليار+ الرصيف اإلسباني  30
 موائل مناسبة لحيتان العنبر        بحر البليار 90
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 منطقة خليج ليونز

         أخاديد باالموس 19
 )Orejas et al. 2008(، منطقة مغمورة ROVم،  Lophelia, Madrepora ،218 3 4 2 4 4 3 4 أخاديد كاب دي كروز 20
 إنتاجية أولية عالية في مياه أعالي البحار   4  3 3 3 خليج األسد 22
منطقة مرتفعة اإلنتاجية؛ مهمة لتغذية أنواع الطيور البحرية المهددة باالنقراض عالميا وغيرها من الطيور البحرية ذات  2 3 3 3 3 3 2 جزيرة هيير -خليج األسد 24

والبليار والنورس والطائر المائي من منطقة الكامارج والطيور االهتمام العالمي؛ والنوئيات من مناطق هيير وكورسيكا 
 البحرية الشتوية من منطقة المحيط األطلسي

موائل الدلفين  –خليج األسود  28
 المقلم

3 4 1 2 4 4 0  

موائل الحيتان  –خليج األسود  29
 ذات الزعانف

2 2 1 2 2 4 0  

، وأخدود )Zibrowius 2003(م، منطقة مغمورة ومحار  300، عند Madreporaو Lacaze-Duthiersأخدود         أخاديد خليج األسود 73
Cassidaigneو ،Madrepora ،210_510  ،م، منطقة مغمورة)Bourcier & Zibrowius 1973.( 

 وفةأو األنش/السردين و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغيرة  0 2 3 0 0 3 1 ساحل كاتالونيا 81

 تايرنيانبحر 

 Galeus melastomusمنطقة حضانة ألنواع       3  5المضلع  31
 إنتاجية أولية عالية في أعالي البحار   2   1 2 تايرنيانشمال  32
المهم حفظها والتي تتركز للتكاثر في أرخبيل منطقة مهمة لتغذية الطيور البحرية المستوطنة وغيرها من الطيور البحرية  2 2 2 2 3 2 1 جزر كورسيكا وسردينيا وتوسكان 33

 توسكان-سردينيا- كورسيكا
 و Carcharinus brachyurusو R. asterias و Raja clavatو Scyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع   3 3 3 3 3  10المضلع  36

Galeus melastomus و Etmopterus spinax 
 Squatina oculataنة محتملة ألنواع منطقة حضا      3  11المضلع  37
 Scyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع       3  مكررا 5المضلع  38

 هضبة تونس

  3 3 1 4 4 4  3 المياه المحيطة بإسكيا 40
 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة ألنواع   3   3 2  من الهضبة التونسية 1المنطقة  41
 حضانة لعدد من أنواع األشفنين والقرش األبيض، وتغذية للسالحف ضخمة الرأس ومنطقة للشتاء ومنابت طحالب حمراء  3   3 2  ن الهضبة التونسيةم 2المنطقة  42
وجزيرة ) إغادي جزيرة(وصقلية ) جزيرة الجامور الكبير(مهمة لتغذية النوئيات والتعشيش في تونس : منطقة إنتاجية عالية 2 2 3 3 3 3 3 مضيق صقلية 43

 بانتيلريا
للمنظمة الدولية لحياة  Malta LIFE Yelkouanتظهر بيانات جديدة من المشروع المتعلق بالطائر البحري طويل الجناحين  3 2 3 3 3 3 2 خارج قابس –مالطة  44

 .المتوسط ذا النوع من األنواع المستوطنة في البحر األبيض÷الطيور أهمية منطقة جنوب شرق مالطة لتغذي 
 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 3 3 3 3 3 3 0 خارج قابس –مالطة  45
 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة محتملة ألنواع  2 1 2 1 3 2 0 داخل قابس –الهضبة التونسية  46
 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة محتملة ألنواع       3  8المضلع  47
 مناطق تغذية شتوية للحيتان ذات الزعانف  3    3  9 المضلع 48
 الدلفين الشائع 2 2 4 3 3 4 2 المياه حول المبيدوسا 49
 Carcharodon carchariasمنطقة حضانة محتملة ألنواع  2 1 2 3 3 4 1 المياه حول مالطة 50
74 Lophelia وMadrepora  في

 مضيق صقلية
 ,Linosa Trough، Lophelia) هذه الدراسة( ROVم،  Urania ،Lophelia, Madrepora ،509-613ضفة        

Madrepora، 669-679  ،مROV )هذه الدراسة( ،مقابل مالطة ،Lophelia, Madrepora ،453-612  ،مROV ) هذه
 ).Schembri et al. 2007( demersal trawlم،  Lophelia, Madrepora ،392-617، مقابل مالطة، )الدراسة

الهضبة التونسية الداخلية، الجزء  87
 الشمالي

 2       

 )أو األنشوفة/السردين و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغيرة  0 2 3 0 0 3 2 جنوب غرب صقلية 88
 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 3 3 3 3 3 0 شمال ووسط البحر األدرياتي 51 البحر األدرياتي
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 Squalus acanthiasمنطقة حضانة ألنواع     2 2 2  1لمضلع ا 52
 Scyliorhinus caniculaمنطقة حضانة ألنواع       3  2المضلع  53
 )أو األنشوفة/السردين و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغيرة  0 2 3 0 0 3 1 جنوب البحر األدرياتي عند بوليا 82

 البحر األيوني

 موائل السالحف ذات الرأس الضخمة 2 1 2 1 3 2 0 البحر األيوني 54
 Raja clavataمنطقة حضانة ألنواع       3  6المضلع  55
 Common dolphins, bottlenose dolphins, Cuvier’s beaked whales, fin whales, sperm whales 2 2 3 3 4 4 1 شرق البحر األيوني 56
 Lopheliaشعاب  75

 وخليج تارانتو Madreporaو
، هذه ROV )Taviani et al. 2005aم، المحار،  Lophelia, Madrepora، 300 -1100سانتا ماريا دي لويكا،        

 )هذه الدراسة( ROVم،   Lophelia, Madrepora، 603 -744مقابل غاليبولي، ) الدراسة
          Lopheliaشعاب  78

 بحر إيجه

 Carcharinus plumbeusمنطقة تكاثر ألنواع  2 2 3 3 4 4 2 3المضلع  59
 Lopheliaشعاب  77

 مقابل ثاسوس Madreporaو
       off Thasos, Lophelia, Madrepora, 300-350 m, dredging (Vafidis et al. 1997) 

 )أو األنشوفة/السردين و(ة موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغير 0 2 3 0 0 3 2 شمال غرب بحر إيجة 83
 )أو األنشوفة/السردين و(موائل مناسبة ومهمة ألنواع أعالي البحار الصغيرة   0 2 3 0 0 3 2 شمال بحر إيجة 84

شرق البحر 
 األبيض المتوسط

 Sperm whales, Cuvier’s beaked whales 2 3 4 3 4 4 2 خندق الهيلين 57
منطقة تكاثر التونة الزرقاء  61

  3 3 1 4 4 4 3 لزعانفا
منطقة تكاثر التونة الزرقاء  62

 0 0 0 1 3 4 3 الزعانف
 )Thunnus thynnus(إحدى المواقع الثالث التي تضع فيه التونة الزرقاء الزعانف بيضها : األهمية

 

 على امتداد الساحل التركيلفقمة الراهب  طنة مجديةأكبر وآخر مستو: من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية 2 0 0 2 4 4 4 1فقمة الراهب  63
 2فقمة الراهب  64

4 3 3 4 2 2 3 

سليمة؛  Posidoniaو Cystoseiraمنطقة بدائية جدا ومروج : األهمية: من غير المناطق الوقعة خارج الوالية الوطنية
 )Larus audouini(مهمة لكلب البحر، وموقع تكاثر لنورس أودوين ) تكاثر(وموائل 

 حلقة رودس 66

4 3 2 1 4 2 0 

واألهمية البيولوجية غير معروفة جيدا غير أنه تم جمع مجموعة كبيرة من . معالم أوقيانوغرافية مهمة جدا بها تدفق مياه قوي
وهذه المنطقة غنية بالحيوانات رأسية . عند حدود منطقة تدفق المياه) سمك الصابوغ وطويل المنقار(البيض واليرقات 

أكبر كمية من الحيتان المندفعة إلى الشاطئ وفقا للصيادين (ولذلك يمكن أن تكون هذه المنطقة مهمة للحيتانيات . رجلاأل
 ). األتراك مبلغ عنها في هذه المنطقة

 إنتاجية أولية عالية في أعالي البحار   4   2 3 حلقة رودس 67
 حف ذات الرأس الضخمة والسالحف الخضراءموائل للسال 3 3 3 3 3 3 0 سوريا -تركيا  –قبرص  69
 Rhinobatos rhinobatosمنطقة حضانة ألنواع       3  7المضلع  70
 الحيتان ذات المنقار وفقمة الراهب 2 2 4 3 4 4 1 مقابل جنوب تركيا، وسوريا 71
         جبل إيراستوثينيز البحري 79
        3 حلقة رودس 86

منطقة بحر دلتا 
 لنيلا

 موائل للسالحف ذات الرأس الضخمة والسالحف الخضراء 2 3 3 3 3 3 0 الرصيف المصري 68
مقابل دلتا نهر النيل، وجنوب  72

 الدلفين الشائع 1 2 3 3 3 3 2 إسرائيل
         الينابيع الباردة 80
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لما بالتقدم المحرز في ، قد يرغب مؤتمر األطراف في اإلحاطة ع2باء، الفقرة  16/4في ضوء التوصية 
، فضال المنطقة المدارية والمعتدلة في المحيط الهادئحلقات عمل إقليمية في مناطق جنوب المحيط الهادئ و تنظيم
 .(UNEP/CBD/COP/11/22)مزيد من حلقات العمل الزمني لجدول العن 

 المسائل األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي  2-10البند 

  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 16/5التالي مأخوذ من التوصية  نصال
  ،إن مؤتمر األطراف

بأن معالجة اعتبارات التنوع البيولوجي في إدارة مصايد األسماك، ومعالجة اآلثار السلبية إذ يقر  - 1
 اتض المرجان، وتحمض المحيطابيضاي، بما في ذلك ع البيولوجي البحري والساحللألنشطة البشرية على التنو

و  8و  6و 5ودعم تحقيق أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي  والضجيج تحت سطح الماء بسبب األنشطة البشرية،
وكذلك بأن اآلثار السلبية األخرى لألنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك  1020

  معالجتها بغرض تحقيق هذه األهداف،التلوث، ينبغي 
  معالجة شواغل التنوع البيولوجي في مصايد األسماك المستدامة

لحكومة النرويج على تمويلها واستضافتها الجتماع مشترك للخبراء بشأن  يعرب عن امتنانه - 2
اون مع منظمة األمم معالجة شواغل التنوع البيولوجي في مصايد األسماك المستدامة، ونظمه األمين التنفيذي بالتع

المتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وفريق خبراء مصايد األسماك التابع للجنة إدارة النظم 
 9إلى  7من  ،، في بيرغن، النرويج(IUCN-CEM-FEG)اإليكولوجية في لجنة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/13(ر هذا االجتماع بتقري ويرحب، 2011كانون األول /ديسمبر
بأن الهيئات المعنية بإدارة مصايد األسماك هيئات مختصة في مجال إدارة مصايد إذ يقر  - 3

األسماك، وينبغي، حسب األوضاع في مختلف البلدان واألقاليم أن تضطلع بأدوار في معالجة آثارها على التنوع 
ين نهج النظام اإليكولوجي في مجال إدارة مصايد األسماك من خالل تعزيز ضرورة زيادة تحس يالحظالبيولوجي، 

قدرات وكاالت إدارة مصايد األسماك هذه، والتعاون البناء فيما بين الوكاالت، والمشاركة الكاملة والفعالة 
مصلحة لمجموعة واسعة من الخبراء في مجال التنوع البيولوجي، والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب ال

  المعنيين، حسب مقتضى الحال، في عملية إدارة مصايد األسماك؛
                                                        

يخفض معدل فقدان جميع الموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى النصف على األقل، ، 2020بحلول عام : 5الهدف    20
  .وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، ويخفض تدهور وتفتت الموائل بقدر كبير

مكية والالفقاريات والنباتات المائية، بطريقة ، يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة الس2020بحلول عام : 6الهدف 
قانونية وبتطبيق النُهج القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط وتدابير إنعاش لجميع األنواع 

، وأن تكون ةولوجية الضعيفنقراض والنظم اإليكيكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على األنواع المهددة باال المستنفدة، وال
  .تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظم اإليكولوجية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة

، يخفض التلوث، بما في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى مستويات ال تضر بوظيفة النظم 2020بحلول عام : 8الهدف 
  .جية وبالتنوع البيولوجيااليكولو
، تخفض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية، والنظم االيكولوجية الضعيفة 2015بحلول عام : 10الهدف 

  .األخرى التي تتأثر بتغير المناخ أو تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها
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 ويدعوعلى إقامة التعاون البنّاء بين الهيئات المعنية بالتنوع البيولوجي ومصايد األسماك، يشجع  - 4
ية الهيئات المعنية بمصايد األسماك على الصعيدين الوطني واإلقليمي، إلى التعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذ

 والزراعة، للتأكد من أن اعتبارات التنوع البيولوجي تشكل جزءا من أعمالها؛

إلى األمين التنفيذي أن يحيل تقرير االجتماع المشترك للخبراء، المشار إليه في الفقرة  يطلب - 5
ة إلدارة أعاله، إلى األطراف، والحكومات األخرى، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والهيئات اإلقليمي 1

مصايد األسماك، والتعاون مع هذه الهيئات بغرض تحسين كيفية معالجة شواغل التنوع البيولوجي بالنسبة لمصايد 
 .األسماك المستدامة

  التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض المرجان
التذييل ( المرجان ضاضابيالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المحددة بشأن عن بالتقرير  يرحب - 6

الحواجز التي تعترض تنفيذها فضال عن وسائل التغلب بما في ذلك معلومات عن ، )7/5بالمقرر  المرفق األولب 1
على النحو الوارد في الوثيقة عليها، بما في ذلك إجراءات محددة لحشد الموارد المالية، 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/11 ،الوثيقة ية للتقرير الواردة في المرفق األول ببالرسائل الرئيس حيط علمايو
UNEP/CBD/SBSTTA/16/6؛  

  إحراز تقدم كبير منذ اعتماد خطة العمل المحددة؛ يالحظ - 7
بأن تغير  يعرب عن قلقه البالغمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  10الهدف  إلى إذ يشير - 8

ت عبر جميع البحار االستوائية في القرن المناخ سيزيد من جسامة وحدوث ابيضاض المرجان وتحمض المحيطا
  الحادي والعشرين؛

المتعلقة بالقدرات والتحديات المالية ال المتكررة من أن العديد من التحديات  عن قلقهأيضا يعرب  - 9
صعوبة في التعامل مع  البلدان النامية التي ما برحت تكافح لمواجهةتزال قائمة، مما يعوق إحراز تقدم كبير في 

إلجهاد ذات الطابع المحلي وليس لديها القدرات أو الموارد المالية الالزمة إلدراج آثار تغير المناخ بشكل عوامل ا
  في برامج إدارة الشعب المرجانية أو المناطق الساحلية؛وغيره من العوامل المسببة لإلجهاد كامل 

 األخذمع  ،المرجانبالحاجة العاجلة إلى تحديث خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض  يحيط علما - 10
اآلثار المتوقعة تغير المناخ، وبصفة خاصة  التي يسببهافي االعتبار اآلثار العالمية األخرى على الشعب المرجانية 

الحاجة إلى إدراج ب ويقرتحمض المحيطات، ولكن أيضا آثار العواصف المدارية وارتفاع مستويات سطح البحر، ل
  أطر اإلدارة إلى جانب التفاعل مع عوامل اإلجهاد المحلية؛ اآلثار المتوقعة لتحمض المحيطات في

لتحدي المتزايد آلثار تغير المناخ على الشعب المرجانية سيتطلب التصدي لأن ا يالحظ كذلك - 11
المستقبل على في استثمارات كبيرة لزيادة القدرات من أجل إدارة أحداث االبيضاض وعوامل اإلجهاد األخرى 

في جميع مناطق الشعب المرجانية، وأن تحديد مجموعة من  القدرة على التحملتقييمات نحو فعال وزيادة عدد 
  اآلليات المالية المجدية لتحقيق هذه األهداف يعتبر حاسما؛

  :بالحاجة إلى أن يقوم مديرو النظم اإليكولوجية للشعب المرجانية بما يلي ميسلّ - 12
  ددة؛عوامل اإلجهاد المتعلخطر نظم الشعاب تعرض فهم   )أ(
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تكيف تدابير الالتخطيط بشكل استباقي لمخاطر المناخ واآلثار الثانوية المرتبطة بها، وتطبيق   )ب(
 ؛ةعلى النظم اإليكولوجي ةقائمال

يرجع في كثير من األحيان إيكولوجية تخضع لتغيير  -إدارة الشعب المرجانية كنظم اجتماعية  )ج(
  تغير المناخ؛ إلى

لتمكينها  على التحمل النظم اإليكولوجية قدرةتهدف إلى تعزيز التي كيف تالصياغة استراتيجيات   )د(
 من مواصلة توفير السلع والخدمات؛

إلى األمين التنفيذي إدراج القضايا المتعلقة بآثار تغير المناخ على الشعب المرجانية يطلب  - 13
 11نصوص عليها في الفقرة وعواقبها لبرامج إدارة السواحل، بما في ذلك، حسب مقتضى الحال، العناصر الم

  أعاله، وذلك في حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات؛
 ،والحكومات األخرى والمنظمات المعنية ،إلى األمين التنفيذي التعاون مع األطراف يطلب - 14

رجان من خالل إلعداد مقترحات لتحديث خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض الموالمجتمعات األصلية والمحلية، 
لنظر مشروع اإلضافة أعاله، وتقديم  11إعداد إضافة لخطة العمل تتناول االحتياجات المشار إليها في الفقرة 
 اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

 حري والساحليعلى التنوع البيولوجي الب الناجم عن األنشطة البشريةآثار الضجيج تحت سطح الماء 

آثار الضجيج تحت سطح الماء على التنوع البيولوجي العلمي التجميعي عن بالتقرير يرحب  - 15
بالرسائل  ويحيط علما، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/12( والموائل البحرية والساحلية البحري والساحلي

  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/6الوثيقة لتقرير الواردة في المرفق الثاني بفي االرئيسية 
الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية  24- 10بالقرار  يحيط علما - 16

إرشادات بشأن المزيد من الخطوات لخفض تلوث الضجيج تحت  نص علىالمهاجرة في اجتماعه العاشر، الذي ي
  لحماية الحيتانيات واألنواع المهاجرة األخرى؛ ، عند الضرورة،سطح الماء

يكون له آثار سلبية قصيرة األجل وطويلة  قد الضجيج الناجم عن األنشطة البشريةأن  حظيال - 17
بدرجة ن تزيد هذه اآلثار توقع أوي ،األخرى في البيئة البحرية واألحياء البريةاألجل على الحيوانات البحرية 

في ية األحياء البرعلى  من الضغوطقد تزيد  الناجم عن األنشطة البشرية للضجيجوأن الزيادة غير المراقبة  كبيرة،
  ؛اتالمحيط

  :على ما يليالمعنية، وفقا ألولوياتها والحكومات األخرى والمنظمات  ،األطراف يشجع - 18
  تحسين فهمنا لهذه المسألة؛زيادة تشجيع البحوث بغية   )أ(
  قليمي؛تشجيع التوعية بالمسألة من قبل أصحاب المصلحة المعنيين، على الصعيدين الوطني واإل  )ب(
تحت  السلبية الجسيمة للضجيجثار اآللخفض إلى أدنى حد  ، حسب مقتضى الحال،اتخاذ تدابير  )ج(

أفضل التكنولوجيات المتاحة على التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك،  الناجم عن األنشطة البشريةسطح الماء 
  اإلرشادات القائمة؛ب وأفضل الممارسات البيئية، باالستعانة



UNEP/CBD/COP/11/1/Add.2 
Page 108 
 

وضع مؤشرات واستكشاف األطر لرصد الضجيج تحت الماء لحفظ التنوع البيولوجي البحري   )د(
واستخدامه المستدام، واإلبالغ عن التقدم المحرز الجتماع قادم للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر 

  لمؤتمر األطراف؛
إلى  يطلب، ضرورة إعداد مصطلحات متسقة لوصف الضجيج تحت سطح الماء إذ يالحظ - 19

األمين التنفيذي التعاون مع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، إلعداد مشروع مجموعة 
المصطلحات المتسقة، رهنا بتوافر الموارد المالية، لنظر اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر 

  لمؤتمر األطراف؛
ادات القائمة، بما في ذلك الحاجة إلى تحديثها في ضوء ات والقيود في اإلرشثغرال إذ يالحظ - 20

إلى األمين  يطلبوإذ يسلّم يقر باإلعداد الجاري لمجموعة واسعة من المبادرات التكميلية، تحسن المعارف العلمية، 
المنظمة بما في ذلك ذات الصلة،  ةختصوالحكومات األخرى والمنظمات الم ،التنفيذي التعاون مع األطراف

ية الدولية، واتفاقية األنواع المهاجرة، واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، فضال عن المجتمعات األصلية البحر
رهنا بتوافر الموارد المالية، حلقة عمل للخبراء بغية  والمحلية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، أن ينظم،

ووضع إرشادات  ،لى التنوع البحري والساحليع وآثارهالماء سطح تحت  تحسين وتقاسم المعارف عن الضجيج
وحزم أدوات عملية لخفض وتخفيف اآلثار الضارة الكبيرة للضحيح تحت سطح الماء الناجم عن األنشطة البشرية 

األطراف والحكومات األخرى في تطبيق التدابير على التنوع البيولوجي البحري الساحلي، مما يمكن أن يساعد 
نبغي أن تشمل حلقة العمل ضمن جملة أمور هذه مسائل من قبيل وضع الخرائط الصوتية وي. اإلدارية الالزمة

  ؛للمناطق التي تحظى باالهتمام
 19إلى األمين التنفيذي نقل هذا المقرر إلى علم المنظمات المشار إليها في الفقرة  يطلب كذلك - 21

  أعاله؛ 
قييم آثار تحمض المحيطات التقدم المحرز في عملية استعراض الخبراء المشتركة لرصد وت

  على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
  ،10/29من المقرر  67-63إلى الفقرات  إذ يشير - 22
إلعداد سلسلة من عمليات لخبراء الحكومة إسبانيا على تمويل اجتماع  يعرب عن امتنانه - 23

وع البيولوجي البحري على التنآثار تحمض المحيطات االستعراض المشتركة للخبراء من أجل لرصد وتقييم 
منظمة األمم التابعة لنظمه األمين التنفيذي بالتعاون مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية والساحلي، الذي 

 ويرحب، 2011تشرين األول /أكتوبر 20-19ي ففي مونتريال  ،(IOC/UNESCO) المتحدة للتربية والعلم والثقافة
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14(بتقرير اجتماع الخبراء 

منظمة التابعة لإلى األمين التنفيذي التعاون مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية  يطلب - 24
وغيرها من المنظمات المعنية، والمجتمعات األصلية والمجموعات العلمية  ،األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

جي آلثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي ووظائف النظم بشأن إعداد وثيقة استعراض منهوالمحلية، 
اإليكولوجية، من شأنها أن توفر تجميعا مستهدفا آلثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي للنظم البحرية 

ن البحوث عن المناطق القريبة من سطح البحر األوقيانوغرافية غير المبلغ عوالساحلية، بما في ذلك معلومات 
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اتفاقية التنوع البيولوجي، الصادرة عن سلسلة التقنية من ال 46العدد عنها كثيرا، استنادا إلى التجميع الوارد في 
لنظر اجتماع للهيئة الفرعية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، بغرض إحالتها إلى وإتاحتها 

ا إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير والحكومات األخرى والمنظمات المعنية وإرسالهاألطراف، 
  المناخ؛

بوصفها  UNEP/CBD/SBSTTA/16/6بالوثيقة بالعناصر الواردة في المرفق الثالث  يحيط علما - 25
 ويشجعإرشادات لالستجابات العملية آلثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، 

للحد ، مقتضى الحالعلى استعمال هذه اإلرشادات، حسب  المختصةرى والمنظمات والحكومات األخ ،األطراف
من مختلف التهديدات الناجمة عن تحمض المحيطات على النظم اإليكولوجية الهشة وتعزيز قدرة النظم 

نب اإليكولوجية على الصمود بواسطة تدابير اإلدارة على أساس المنطقة أو غيرها من تدابير اإلدارة، إلى جا
  ؛التدابير الرامية الى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

  لتنوع البيولوجي البحري والساحليالبحري على ا حطاممعالجة آثار ال
بإعداد الفريق االستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق البيئة العالمية لتقرير عن آثار  يرحب - 26

 ويحيط علما، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/15(لي البحري على التنوع البيولوجي البحري والساح الحطام
  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/6الوثيقة بالرسائل الرئيسية الواردة في المرفق الرابع ب

ذات والمنظمات  ،والحكومات ،بالتعاون مع األطراف بما يلي، إلى األمين التنفيذي القيام يطلب - 27
  :ارد الماليةالصلة، والمجتمعات األصلية والمحلية، رهنا بتوافر المو

دعوة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم معلومات عن آثار الحطام   )أ(
  البحري على التنوع البيولوجي والموائل البحرية والساحلية؛

تجميع وتوليف تقديمات األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المختصة فضال عن   )ب(
  نية األخرى كمدخالت في حلقة عمل الخبراء؛المعلومات العلمية والتق

الجسيمة ة ضاراآلثار الوتخفيف تنظيم حلقة عمل للخبراء إلعداد إرشادات عملية بشأن منع   )ج(
يمكن أن تطبقها األطراف والحكومات  الذي ،البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل للحطام

  التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛المتعلق ب األخرى في تنفيذها لبرنامج العمل
المشار واإلرشادات العملية أعاله،  )ب(التوليف، المشار إليه في الفقرة الفرعية /تقديم التجميع  )د(

  ؛ألطرافمؤتمر ااالجتماع الثاني عشر ل يعقد قبللنظر اجتماع للهيئة الفرعية أعاله، ) ج(إليها في الفقرة الفرعية 
مين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، إدراج مسألة الحطام البحري في حلقات إلى األيطلب  - 28

لبناء القدرات وذلك بهدف مناقشة سبل منع وخفض آثارها على التنوع البيولوجي وتعزيز البحوث  ةالعمل اإلقليمي
  .بشأن خفض وإدارة الحطام البحري
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لصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ا 16/6مشروع المقرر التالي مأخوذ من التوصية 
  والتكنولوجية

  إن مؤتمر األطراف،
 االستراتيجيةالمبادئ التوجيهية الطوعية للنظر في التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية 

  في المناطق البحرية والساحلية
المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن تقييم األثر البيئي الشامل على ، الذي أيد فيه 8/28إلى المقرر إذ يشير 

  التنوع البيولوجي والتقييم البيئي االستراتيجي،
أن المناطق البحرية، السيما مناطق المحيطات المفتوحة وأعماق البحار، تتضمن اختالفات  إذ يالحظو

  إيكولوجية مهمة بالمقارنة بالمناطق األرضية والساحلية،
بالمبادئ التوجيهية الطوعية للنظر في التنوع البيولوجي في تقييمات األثر  حيط علما مع التقديري  -1[

والتقييمات البيئية االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية، بما في ذلك المناطق الواقعة خارج حدود  البيئي
  من االتفاقية؛ 4وفقا للمادة  *الوالية الوطنية،

مين التنفيذى إتاحة هذه المبادىء التوجيهية الطوعية كمرجع لألطراف، والحكومات الى األيطلب   - 2
األخرى ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة، فضال عن عمليات الجمعية العامة لألمم المتحدة، السيما الفريق 

لوجى البحري العامل غير الرسمى المفتوح العضوية المخصص لدراسة القضايا المتعلقة بحفظ التنوع البيو
واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية، فضال عن منظمات البحار اإلقليمية، والمنظمات 

  واالتفاقات الدولية إلدارة مصايد األسماك، فيما يتعلق بإدارة مصايد األسماك، حسب مقتضى الحال؛
ة على استخدام المبادئ التوجيهية األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المختص يشجع  - 3

الطوعية، وفقا للقانون الوطني والدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، ومواءمتها وتطبيقها إذا 
  اعتبرت ضرورية وفقا ألولوياتها الوطنية؛

قدم و الحكومات األخرى إلى تقاسم، حسب مقتضى الحال، معلومات عن التاألطراف  يدعو  - 4
المحرز في تطبيق هذه المبادئ التوجيهية الطوعية، وتنظر في إدراج هذه المعلومات في التقارير الوطنية الخامسة 

  ]والتقارير الوطنية الالحقة، وتقديم مقترحات من أجل زيادة صقلها؛
 وفقا للقانون الدولي، يدعو األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المختصة إلى أن تيسر،  - 5

إجراء المزيد من البحوث لسد الثغرات فى المعارف، على  بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، سبل
النحو الذى أبرزته المبادىء التوجيهية الطوعية فيما يتعلق بالمناطق البحرية والساحلية، السيما في المناطق 

  الواقعة خارج الوالية الوطنية؛

                                                        
 .UNEP/CBD/COP/11/23بالوثيقة على النحو الوارد في المرفق    *
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لتنفيذى أن يقدم، رهنا بتوافر الموارد المالية، المزيد من المساعدة لتعزيز بناء إلى األمين ا يطلب  - 6
القدرات في مجال تطبيق المبادئ التوجيهية الطوعية، ويجمع معلومات عن الخبرات في تطبيق المبادئ التوجيهية 

  الطوعية، ويقدم تقريرا عن التقدم المحرز إلى اجتماع مؤتمر األطراف؛
  اني البحريالتخطيط المك

وثيقة التجميعية المتعلقة بخبرات التخطيط المكاني البحري واستخدامه الب يعترف  - 7
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18( ،بالرسائل الرئيسية على النحو المبين في القسم الثالث من  ويحيط علما

  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/7)الوثيقة 
ا بتوافر الموارد المالية، مع األطراف، والحكومات إلى األمين التنفيذي أن يتعاون، رهن يطلب  - 8

األخرى، ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات اإلقليمية، وغيرها من المنظمات المختصة، بما فى ذلك 
  :المجتمعات األصلية والمحلية، بشأن ما يلى

عن التخطيط  21ئمةإعداد نظام شبكي لتقاسم المعلومات بحيث يربط مصادر المعلومات القا  )أ(
  المكني البحري بشبكة اإلنترنت؛

االستمرار في تجميع المعلومات عن الخبرات واستخدام ممارسات التخطيط المكاني البحري،   )ب(
وإتاحة المعلومات المجمعة لألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المختصة لتقييم مدى فائدتها واآلثار 

  الناجمة عنها؛
مل للخبراء لتوفير إرشادات عملية موحدة ومجموعة أدوات لتطبيق التخطيط المكاني عقد حلقة ع  )ج(

رهنا بتوافر الموارد المالية، بغية استكمال ومواصلة تعزيز  21البحري، مع االستعانة باإلرشادات الموجودة،
نهج النظام اإليكولوجي  الجهود الحالية الشاملة لعدة قطاعات والتي تبذلها األطراف والحكومات األخرى في تطبيق

على تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية؛ وتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
)EBSAs( ؛ وتصميم ووضع تدابير للحفظ واإلدارة تشمل المناطق البحرية المحمية والجهود األخرى المبذولة في

  :وينبغى لحلقة عمل الخبراء أن تضطلع بما يلي. طقمجال اإلدارة على أساس المنا
  استعراض اإلرشادات ومجموعات األدوات الموجودة بشأن التخطيط المكانى البحرى؛  )1(
  تحديد الثغرات؛  )2(
  وضع مقترحات لسد هذه الثغرات؛  )3(
وضع إرشادات ومجموعة أدوات موحدة وعملية بشأن التخطيط المكاني البحري، إذا   )4(

  ر ذلك ضروريا؛اعتب
إتاحة اإلرشادات ومجموعات األدوات، على النحو المشار إليه أعاله، لألطراف والحكومات   )د(

  األخرى والمنظمات المختصة؛
                                                        

  التخطيط المكاني البحري، واليونسكو بشأن اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةمثل الصفحة الشبكية المشتركة بين    21
)marinesp.be/marine_spatial_planning_msp-ioc-http://www.unesco(  

  .التخطيط المكاني البحري واليونسكو بشأن اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةالمشتركة بين مثل المبادئ التوجيهية     21

http://www.unesco
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نشر مواد زيادة التوعية بالتخطيط المكانى البحرى على صانعى القرارات استنادا الى الوثيقة   )ه(
سائلها الرئيسية على النحو الوارد في الوثيقة ، ور(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18)التجميعية 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/7)  بغرض تيسير تطبيق اإلرشادات العملية ومجموعات األدوات على النحو المشار
 إليه أعاله؛

تنظيم حلقات عمل تدريبية، رهنا بتوافر الموارد المالية، بالترابط الوثيق مع الجهود الحالية   )و(
 23والمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، 22القدرات في مجال المناطق البحرية المحمية الرامية إلى بناء

من أجل زيادة قدرات األطراف، السيما األطراف من البلدان النامية، في تطبيقها للتخطيط المكاني البحري كأداة 
اطق البحرية والساحلية، وتحديد المناطق البحرية لتعزيز الجهود القائمة المبذولة في مجال اإلدارة المتكاملة للمن

المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، وتصميم ووضع تدابير للحفظ واإلدارة تشمل المناطق البحرية المحمية، والجهود 
األخرى المبذولة في مجال اإلدارة على أساس المنطقة، والممارسات األخرى المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي 

  .ستخدامه المستدامالبحري وا
 

  وتغير المناخ والقضايا ذات الصلةالتنوع البيولوجي   - 11
مشورة حول تطبيق الضمانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بخفض   1-11البند 

إدارتها االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها ودور حفظ الغابات و
  ي الغابات في البلدان الناميةالكربون ف المستدامة وتعزيز مخزون

 
  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 16/7التالي مأخوذ من التوصية  النص

  إن مؤتمر األطراف،
 الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثات لخفض المبذولة الجهود المحتملة في التآزر أوجه يالحظ إذ - 1
 الغابات في الكربون مخزون وتعزيز المستدامة وإدارتها على الغابات الحفاظ النامية ودورفي البلدان  وتدهورها

 للتنوع أيشي وأهداف 2020-2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية والخطة ،(+REDD) النامية البلدان في
 ان تنفيذها بطريقةضم على المعنية والمنظمات األخرى، والحكومات األطراف، يحثفيها،  الواردة البيولوجي

  وعلى نحو قائم على الدعم المتبادل؛ متسقة
أن القائمة اإلرشادية للمؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تحقيق غايات الخطة  وإذ يالحظ  - 2

 15/1وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، كما وردت في التوصية  2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع  +REDDالفرعية، يمكن أن تكون مفيدة في تقييم إسهامات أنشطة الصادرة عن الهيئة 

  البيولوجي؛

                                                        
  .بشأن المناطق المحمية مم المتحدةالتابعة لألعبة شؤون المحيطات وقانون البحار شمثل دليل التدريب الذي وضعته    22
 .التدريب التي أعدها األمين التنفيذي بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووحدات مثل أدلة   23
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أن اإلرشادات التقنية ذات الصلة لتحقيق المنافع للتنوع البيولوجي والمجتمعات وإذ يالحظ  - 3
 نية واإلقليمية والدولية؛هي متاحة أو قيد اإلعداد على الصعد الوط +REDDاألصلية والمحلية في سياق أنشطة 

للنهوض  تعزيز جهودها مواصلة إلى المعنية والمنظمات األخرى، والحكومات األطراف، يدعو - 4
 وللمجتمعات البيولوجي للتنوع منافع وتقديم البيولوجي، التنوع اتفاقية أهداف تحقيق في +REDD أنشطة بمساهمة
 :والمحلية، مع اهتمام خاص بما يلي األصلية

اد أوجه التآزر بين االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات إيج  )أ(
في تحقيق أهداف  +REDDوخصوصا باإلشارة إلى كيفية مساهمة أنشطة ؛ +REDDوخطط العمل الوطنية لـ

  ؛2020-2011أيشي للتنوع البيولوجي الواردة في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
مزيد من التعزيز لنقل التكنولوجيا القائمة وعمليات بناء القدرات إلدراج المؤشرات ذات الصلة   )ب(

  في النظم الوطنية لرصد الغابات؛
، حسب االقتضاء، UNEP/CBD/SBSTTA/16/8القائمة اإلرشادية للمؤشرات في المرفق بالوثيقة   )ج[(

  .]للنهوض بضمانات التنوع البيولوجي
المحددة  البيولوجي التنوع بضمانات المتعلقة المشورة] يرحب بـ] [حيط علما بـي[ ]يوافق على[  -5[

  ]كإرشادات تركز على التنفيذ الوطني؛ **المرفق األول، في الواردة +REDDبـ الصلة قطريا ذات
 في الواردة المعلومات النظر في إلى المعنية والمنظمات األخرى، والحكومات األطراف، يدعو - 6

 التقدم بشأن األخرى والمساهمات الوطنية التقارير إعداد وعند +REDD أنشطة وتنفيذ تخطيط عند **لالمرفق األو
-2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية الخطة في الواردة البيولوجي للتنوع أيشي أهداف تحقيق المحرز نحو

  األخرى؛ اتالعملي بموجب المقدمة الصلة ذات األخرى المساهمات االقتضاء، وعند ،2020
 جديد من يؤكد متعددة، منافع وتحقيق +REDD ضمانات لمعالجة اإلرشادات أهمية يالحظ وإذ - 7

من  التخفيف تدابير آثار وبخفض المناخ تغير من للتخفيف اإليكولوجية النظم على القائمة بالنُهج المتعلقة إرشاداته
 8 الفقرة من) ض(و) ذ(و) ت(و) ش(و) ق(و) ف(-)م( 8 الفقرات في الواردة البيولوجي التنوع على المناخ تغير

  ؛10/33  بالمقرر
 المنظمات عن فضال الوطنية، واألولويات للظروف وفقا األخرى، والحكومات األطراف يدعو - 8
إلى مناطق ذات قيمة متدنية من  وتدهورها الغابات إزالة مواقع تغيير مخاطر خفض إلى ذات الصلة والعمليات
 والمجتمعات البيولوجي التنوع لها يتعرض التي األخرى لية للتنوع البيولوجي، والمخاطرأو قيمة عا/الكربون و

  :والمحلية، بما في ذلك من خالل ما يلي األصلية
التشغيلية،  وإرشاداته اإليكولوجي النظام نهج مع تطبيق األراضي، الستخدام شامل إجراء تخطيط  )أ(

 وذلك عند طق التنوع البيولوجي الرئيسية من أجل تحديد أولوية حفظها،ومع استخدام المقاييس الدولية لتحديد منا
  ؛)7/11و 5/6 المقرران( +REDD وتنفيذ أنشطة تخطيط

                                                        
 .16/7 من التوصية) باء(جزء األمين التنفيذي في ال الموجه إلىطلب البناء على المرفق األول  تم تنقيح   **
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على الصعيد الوطني، وحسب مقتضى  +REDD مراحل جميع في الواسعة الترويج للمشاركة  )ب(
وأصحاب [والمحلية  األصلية للمجتمعات والفعالة الكاملة الحال على الصعيد دون الوطني، بما في ذلك المشاركة

  ؛]المصلحة اآلخرين ذوي الصلة
 األرضية، الرئيسية اإليكولوجية جميع النظم عبر البيولوجي التنوع في التغيرات رصد ضمان  )ج(

والنهوض  فيها؛ الواردة أيشي وأهداف 2020-2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية الخطة تحقيق رصد إطار في
  والتقييم، مع دعم تقني ومالي للبلدان النامية؛ الرصد عمليتي ودون اإلقليمي في اإلقليمي نبالتعاو

، الصادر عن CP.16/1 للمقرر األول من التذييل 2الفقرة  في المعتمدة بالضمانات يتعلق وفيما - 9
 +REDD مجال في وتنفذ أنشطة تخطط التي األطراف يشجع المناخ، تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية
التي تضمن تحقيق المنافع للتنوع البيولوجي وللمجتمعات األصلية والمحلية،  +REDD وتطبيق ضمانات إعداد على

  وأن تتقاسم خبراتها والدروس المستفادة من التنفيذ الوطني، وعند االقتضاء، التنفيذ دون الوطني؛
األطراف، والحكومات  يدعو ،+REDDتتعلق بـ جارية للضمانات مبادرات وجود يالحظ وإذ - 10

التي تشترك في هذه المبادرات إلى تقاسم خبراتها والدروس المستفادة؛ كمساهمة  ذات الصلة األخرى والمنظمات
في تطوير وتنفيذ أطر الضمانات الوطنية، وحسب مقتضى الحال، أطر الضمانات دون الوطنية، مع مراعاة 

 دعم البلدان التي هي في وضع يسمح لها بالقيام بذلك إلى مواصلةالمنظمات و ويدعوأعاله؛  8و  7الفقرتين 
 على المبذولة +REDD أنشطة في متعددة وفي تحقيق منافع البيولوجي التنوع شواغل في معالجة النامية البلدان
  الوطني، وحسب مقتضى الحال على الصعيد دون الوطني؛ الصعيد

من األطراف عن الخبرات حول كيفية معالجة  التنفيذي أن يجمع معلومات األمين إلى يطلب - 11
لطريقة الحياة التقليدية وما يرتبط بها من معارف وممارسات مألوفة  +REDDالتأثيرات المحتملة ألنشطة 

 واألحكام) ي(8 بالمادة المعني العامل للمجتمعات األصلية والمحلية، وأن يقدم هذه المعلومات إلى نظر الفريق
واألحكام المتصلة بها إلى النظر في هذه المعلومات عند ) ي(8الفريق العامل المعني بالمادة  ويدعو بها، المتصلة

 القيام بأعماله على نطاق أعم، حسب مقتضى الحال؛

  :يلي القيام بما التنفيذي األمين إلى يطلب كذلك - 12
 في اآلخرين عضاءواأل المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية أمانة مع التعاون تعزيز  )أ(

العالمي لخبراء الغابات المعني بالتنوع البيولوجي وإدارة  ابما في ذلك فريقه(بالغابات  المعنية التعاونية الشراكة
 مساهمة ضمان للمساعدة على األطراف جهود دعم ، لمواصلة+REDDوكذلك شراكة  ،)+REDDالغابات و
REDD+ تنفيذ في االتفاقية في إطار الصلة اتذ األنشطة تسهم وأن االتفاقية، تنفيذ في REDD+، عن ذلك في بما 

  األموال؛ بتوافر رهنا القدرات، بناء أنشطة من مزيد تقديم طريق
 من وإتاحتها البيولوجي، التنوع أجل من +REDD ضمانات صلة بتطبيق ذات معلومات تجميع  )ب(

المعلومات،  تبادل رية بشأن تغير المناخ، وآلية غرفةفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطاREDD المنبر الشبكي لـ خالل
  وحلقات العمل، وذلك قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛
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 لمواصلة +REDD ضمانات مبادرات تطوير ذات الصلة المشتركة في المنظمات مع التعاون  )ج(
  الصلة؛ ذات لقدرات والتنفيذا بناء وتيسير أنشطة الضمانات مبادرات في البيولوجي التنوع شواغل دمج

  .واإلبالغ عن التقدم المحرز في هذه الجهود إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر
من ) ح(9إلى األمين التنفيذي أن يواصل تطوير المشورة حول المسائل الواردة في الفقرة  يطلب  - 13

اون مع الشراكة التعاونية المعنية بالغابات، ، استنادا إلى مزيد من اآلراء من األطراف وبالتع10/33المقرر 
لمؤتمر ] الثالث عشر] [الثاني عشر[وإبالغ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع 

  .]األطراف
األطراف، والحكومات األخرى،  تدعوإن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   - باء 

منظمات ذات الصلة إلى تزويد األمين التنفيذي باآلراء بشأن المشورة حول ضمانات التنوع البيولوجي المحددة وال
األمين التنفيذي  وتطلب إلى، UNEP/CBD/SBSTTA/16/8الواردة في القسم الثاني من الوثيقة  +REDD قطريا لـ

ذلك لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي أن يقدم نسخة منقحة للمشورة، استنادا إلى اآلراء المستلمة، و
  .عشر

وتم إعداده وفقا إلرشادات من األمين التنفيذي  UNEP/CBD/COP/11/24المرفق التالي مأخوذ من الوثيقة 
  .باء 16/7في التوصية 

  مرفق
بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في ضمانات ذات الصلة البشأن تطبيق مشورة 

لبلدان النامية ودور الحفاظ على الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في ا
  من أجل التنوع البيولوجي (+REDD) البلدان النامية

وفقا للمقررات والوثائق ذات الصلة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، فإن مصطلح  - 1
REDD+  نبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية؛ ودور الحفاظ على خفض اال"يشير إلى

 ".الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية

من التذييل األول  2المناقشة في هذه المذكرة هي الضمانات المعتمدة في الفقرة  +REDDوضمانات  - 2
 .الصادر عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ CP.16/1بالمقرر 

المخاطر المحتملة التالية للتنوع  +REDDوينبغي أن يعالج تطبيق الضمانات للتنوع البيولوجي في سياق  - 3
 :البيولوجي والمجتمعات األصلية والمحلية

راضي منخفضة القيمة من حيث تحويل الغابات الطبيعية إلى زراعات واستخدامات أخرى لأل  )أ(
  التنوع البيولوجي ومنخفضة القدرة على المقاومة؛

نقل مواقع إزالة الغابات وتدهورها إلى مناطق منخفضة القيمة من حيث الكربون ومرتفعة القيمة   )ب(
  من حيث التنوع البيولوجي؛



UNEP/CBD/COP/11/1/Add.2 
Page 116 
 

مرتفعة من حيث التنوع الضغوط المتزايدة على النظم اإليكولوجية غير الغابات ذات القيمة ال  )ج(
  البيولوجي؛
  التحريج في مناطق مرتفعة القيمة من حيث التنوع البيولوجي؛  )د(
فقدان األراضي التقليدية وتقييد حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في الحصول على   )ه(

  أو ملكيتها؛/األراضي والموارد الطبيعية، واستخدامها و
ة لسبل عيش المجتمعات األصلية والمحلية وعدم التقاسم المنصف عدم وجود منافع ملموس  )و(

  للمنافع؛
  استبعاد المجتمعات األصلية والمحلية من تصميم وتنفيذ السياسات والتدابير؛  )ز(
  .فقدان المعارف اإليكولوجية التقليدية  )ح(

المتعددة  وإذا صممت الضمانات ونفذت بشكل مناسب، ستؤدي إلى خفض المخاطر وتعزيز المنافع - 4
 .ونجاحها على المدى الطويل +REDDإلى دعم موثوقية أنشطة  ، وبالتالي+REDDلـ

. ، أن تعالج الضمانات في وقت مبكر قدر اإلمكان+REDDوينبغي للبلدان، عند تخطيط وتنفيذ أنشطة  - 5
 .ويلزم تقديم الدعم المالي لدعم البلدان في الوفاء بمتطلبات تنفيذ الضمانات

، ويحتاج األمر إلى أخذ نهج الضمانات في +REDDبمراحل مختلفة في التحضيرات لـ وتمر البلدان - 6
وهناك حاجة إلى مواصلة تعزيز القدرات عبر البلدان النامية، وعلى عدة مستويات، لمعالجة الضمانات . الحسبان

 .+REDDوإدماج شواغل التنوع البيولوجي بالكامل في تخطيط وتنفيذ إستراتيجيات أو أنشطة 

من أجل التنوع  +REDDوينبغي معالجة الضمانات جنبا إلى جنب مع تحقيق منافع متعددة من أنشطة  - 7
ويعتبر التنسيق بين القطاعات وتحقيق أوجه تآزر بين . البيولوجي ومن أجل المجتمعات األصلية والمحلية

وقت المناسب وعلى نحو فعال، الوزارات المعنية وداخلها من المسائل المهمة جدا لضمان تطبيق الضمانات في ال
ويمكن استخدام عمليات البرامج الوطنية بشان الغابات لإلسراع في التقدم . +REDDوتحقيق منافع متعددة من 

 .وإقامة التآزر مع أطر السياسات الوطنية العامة بشان الغابات

، بما في ذلك +REDD وال يزال توضيح المسائل المتعلقة بالحيازة يشكل تحديا ملحا للعديد من جوانب - 8
وترتبط اآلثار . وسيتطلب ذلك حلوال محددة وطنيا. لتطبيق الضمانات ذات الصلة بالمجتمعات األصلية والمحلية

على المجتمعات األصلية والمحلية وتقاسم المنافع عن قرب بتسوية المشاكل المتعلقة بحيازة األراضي والحقوق 
  .المخزن في الغابات، وفقا للظروف والقوانين الوطنيةعليها، بما في ذلك الحقوق على الكربون 

ومن شأن تقسيم األراضي إلى مناطق بشكل عادل وعلى نحو فعال وتخطيط استخدام األراضي على  - 9
الصعيد الوطني أن ييسر ويضمن التصدي للمخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي والمجتمعات األصلية 

وقد تكون هناك حاجة إلى إيالء اهتمام خاص بالمسائل المتعلقة . ات التنميةوالمحلية بطريقة تتسق مع أولوي
، واستهداف أراضي الغابات متعددة +REDDبالتنوع البيولوجي عند السعي إلى زيادة منطقة الغابات في سياق 

  .الوظائف
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ف للمنافع إن عدم وجود منافع ملموسة لسبل عيش المجتمعات األصلية والمحلية وعدم وجود تقاسم منص - 10
بين أصحاب المصلحة المعنيين يعد من المخاطر التي يحتمل أن تعترض نجاح اإلستراتيجيات الوطنية 

  .، وينبغي إيالء األولوية لمعالجة هذه المسائل+REDDلـ
ويمكن أن تؤدي الضمانات الفعالة إلى النهوض بحوكمة قطاع الغابات ودعمها على الصعيد الوطني،  - 11

وحيثما . لغابات وتشجيع اإلدارة المستدامة للغابات والتجارة في منتجات الغابات المستدامةوضمان أمن حيازة ا
إلى نظم حوكمة مجتمعية فعالة، وأن تقر بالمسؤولية المشتركة  +REDDيكون ممكنا، ينبغي أن تستند أنشطة 

ا يتعلق بحفظ الغابات والتنوع للحكومات الوطنية في تعزيز المؤسسات المجتمعية للمجتمعات األصلية والمحلية فيم
  .البيولوجي والموارد الطبيعية واستخدامها المستدام وإدارتها المستدامة

ويمكن لعملية تحديد المخاطر التي . ويتوقف نجاح تنفيذ الضمانات على نظام معلومات شفاف للضمانات - 12
التصدي لهذه المخاطر من خالل  يتعرض لها التنوع البيولوجي والمجتمعات األصلية والمحلية، وتقييم كيفية

  .الضمانات ذات الصلة على الصعيد الوطني، أن تتضمن عملية لتحديد المخاطر والتخفيف من المخاطر
ويمكن للعمليات والسياسات والقوانين واللوائح والخبرات القائمة على الصعيد الوطني المتعلقة بالتنوع  - 13

، بما في ذلك تطبيق +REDDع البيولوجي في البرامج الوطنية لـالبيولوجي أن تدعم مواصلة إدماج شواغل التنو
وعلى سبيل المثال، فإن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو المعايير . الضمانات

والمؤشرات الوطنية أو اإلقليمية لإلدارة المستدامة للغابات تشتمل بالفعل في العديد من البلدان على عناصر ذات 
وتتضمن األمثلة األخرى البرامج الوطنية للغابات، والتشريع المتعلق بالغابات . صلة لضمانات التنوع البيولوجي

. والمناطق المحمية، وآليات للمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية، وإدارة الموارد الطبيعية المجتمعية
بما فيها  (MRV)ا، ونظم القياس واإلبالغ والتحقق ويمكن أن تؤدي النظم الوطنية لرصد الغابات المصممة جيد
إلى توليد معلومات قيمة تتعلق بالتنوع  ،+REDDتسخدام االستشعار عن بعد، فضال عن الرصد، بالنسبة لـ

 .البيولوجي بدون تكاليف إضافية

يذ الوطنية من الخبرة الوطنية المكتسبة من تنف +REDDوتحديدا، يمكن أن تستفيد عمليات ضمانات  - 14
  :اإلرشادات التالية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

  ؛)9/5و 6/22المقرران (برنامج العمل الموسع المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات   )أ(
  ؛)8/28المقرر (المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن تقييم األثر الذي يشمل التنوع البيولوجي   )ب(
  ؛)7/11و 5/6المقرران (شادات التشغيلية ذات الصلة نهج النظام اإليكولوجي، واإلر  )ج(
مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية من أجل االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي   )د(

  ؛)7/12 المقرر(
غو إلجراء تقييمات األثر الثقافي والبيئي واالجتماعي فيما : ية الطوعية أغوايرشاداإل خطوطال  )ه(

دسة واألراضي والمياه التي درجت على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية المجتمعات األصلية يتعلق بالمواقع المق
  ؛)7/16المقرر (والمحلية 
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، بقدر تعلقها بالبحوث، )10/42المقرر (ري :عناصر مدونة السلوك األخالقي تغاريوايي  )و(
بالمعارف واالبتكارات والممارسات والحصول على المعلومات، واستخدامها، وتبادلها وإدارتها، التي تتعلق 

  التقليدية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛
معلومات متعلقة صراحة بالمكان عن المناطق ذات األولوية من حيث التنوع البيولوجي، على   )ز(

امج العمل المتعلق سبيل المثال تلك التي تعدها بلدان كثيرة في تحليلها الوطني للثغرات اإليكولوجية بموجب برن
  ).7/28المقرر (بالمناطق المحمية 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الخبرات الوطنية المتعلقة بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام  - 15
الموارد الجينية، بما في ذلك منح الموافقة المسبقة عن علم ووضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة، وفقا 

الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع بموجب االتفاقية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد  لاللتزامات
الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، المعتمد في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، 

  .يمكن أن تفيد هذه العمليات الوطنيةو +REDDيمكن تطبيقها أيضا على العمليات الوطنية المتعلقة بضمانات 
ومن أجل ضمان أن تؤدي الخبرات المكتسبة من تنفيذ مقررات اتفاقية التنوع البيولوجي والمعلومات  - 16

، ينبغي أن تستخدم األطراف والمنظمات المعنية محاور +REDDاألخرى ذات الصلة إلى إرشاد ودعم تنفيذ 
على أساس دوري، مع االستعانة بنظم المعلومات الوطنية عن كيفية اتصال ومحافل ذات صلة لتبادل المعلومات 

 .واحترامها +REDDمعالجة ضمانات 

الوطنية أيضا من الخبرة المكتسبة  +REDDوباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تستفيد عمليات ضمانات  - 17
التفاقية األمم المتحدة  CP.16/1الواردة في المقرر  +REDDبموجب األطر التي تدعم البلدان في معالجة ضمانات 

  :اإلطارية بشان تغير المناخ، بما فيها هي
  ؛(SEPC)لألمم المتحدة  REDDالمبادئ والمعايير االجتماعية والبيئية لبرنامج   )أ(
التابع لمرفق  (SESA)صندوق االستعدادات إلجراء التقييم البيئي االستراتيجي واالجتماعي   )ب(

الخاص بالضمانات البيئية واالجتماعية من أجل شركاء التسليم  (FCPF)ن الغابات الشراكة للحد من انبعاثات كربو
  المتعدد؛

  ).+REDDالمعايير االجتماعية والبيئية لـ  )ج(
من الخبرة في تطبيق  +REDDوعالوة على ذلك، وعلى مستوى المشروع، يمكن أن تستفيد مشاريع  - 18

 .الضمانات في إطار معايير المشاريع الرئيسية

ن أن تسهم اتفاقية التنوع البيولوجي في أعمال اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ويمك - 19
عن طريق نشر معلومات عن تنفيذ  +REDDوالمبادرات والبرامج األخرى ذات الصلة لمعالجة وتطبيق ضمانات 

يق مواصلة دعم جهود بناء اإلرشادات ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي المذكورة أعاله؛ وعن طر
 .10/33في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، وفقا للمقرر  +REDDالقدرات؛ والمساعدة في رصد مساهمة 

في الحسبان عند إعداد وتنفيذ أنشطة  10/33من المقرر  8وينبغي أخذ اإلرشاد التالي المعتمد في الفقرة  - 20
REDD+: 
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ة، بما فيها منافع إيكولوجية واجتماعية وثقافية واقتصادية، بين النُهج النظر في تحقيق منافع متعدد  )أ(
  القائمة على النظم اإليكولوجية ألنشطة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه؛

تنفيذ أنشطة إدارة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك حماية الغابات الطبيعية والمراعي واألراضي   )ب(
دارة المستدامة للغابات والنظر في استعمال المجموعات األصلية من أنواع الغابات في أنشطة الخثة الطبيعية واإل

  ؛(...)إعادة زراعة الغابات 
أو التي تتدهور /فيما يتعلق بالمناظر الطبيعية للغابات التي يتم فيها تقطيع األشجار وإزالتها و  )ج(

إعادة زراعة الغابات واستعادتها مع إيالء األولوية فيها، تنفيذ، حسب االقتضاء، إدارة محسنة لألراضي و
الستعمال المجموعات األصلية من األنواع لتحسين حفظ التنوع البيولوجي والخدمات المرتبطة به وفي الوقت 

  نفسه عزل الكربون وتقييد تدهور وإزالة الغابات األولية والثانوية األصلية؛
ج وإعادة زراعة الغابات واستعادتها من أجل التخفيف عند تصميم وتنفيذ ورصد أنشطة التحري  )د(

  :من تغير المناخ، مراعاة حفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من خالل ما يلي مثال
عدم تحويل سوى األراضي ذات القيمة المنخفضة من حيث التنوع البيولوجي أو النظم   )1(

  اع غير أصلية، ويفضل أنواع متدهورة؛اإليكولوجية المكونة إلى حد كبير من أنو
إيالء األولوية، عند اإلمكان، ألنواع األشجار المحلية والتي تكيفت مع المناخ عند   )2(

  اختيار أنواع لزراعتها؛
  تجنب األنواع الغريبة الغازية؛  )3(
  منع صافي الخفض في مخزون الكربون في جميع أحواض الكربون العضوية؛  )4(
أنشطة التحريج بشكل استراتيجي في األراضي الطبيعية لتعزيز الترابط  تحديد مواقع  )5(

  وزيادة توفير خدمات النظم اإليكولوجية في مناطق الغابات؛
تعزيز المنافع التي تعود على التنوع البيولوجي وتجنب اآلثار السلبية التي يتعرض لها من   )ه(

ودور الحفاظ على الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز  خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها
مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية، وغيرها من أنشطة اإلدارة المستدامة لألراضي وحفظ التنوع 
البيولوجي واستخدامه المستدام، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية 

ية في عمليات صنع القرار والتنفيذ ذات الصلة، حسب االقتضاء؛ والنظر في ملكية األراضي وحيازة والمحل
  األراضي وفقا للتشريع الوطني؛

تشجيع حفظ التنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، وخاصة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي للتربة،   )و(
األحيائية، بما في ذلك أراضي الخث واألراضي الرطبة مع حفظ واستعادة الكربون العضوي في التربة والكتلة 
  األخرى، فضال عن المراعي والسفانا واألراضي الجافة؛

استنادا إلى الظروف الوطنية، زيادة اآلثار اإليجابية وخفض اآلثار السلبية الناتجة عن تدابير   )ز(
إلى جملة أمور منها نتائج التقييمات البيئية  التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه على التنوع البيولوجي، استنادا

  االستراتيجية وتقييمات األثر البيئي التي تيسر النظر في جميع خيارات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه؛
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عند تخطيط وتنفيذ أنشطة فعالة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك األنشطة   )ح(
ددة، مراعاة اآلثار على التنوع البيولوجي وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية وتجنب تحويل المتعلقة بالطاقة المتج

  :أو تدهور المناطق المهمة للتنوع البيولوجي من خالل
مراعاة المعارف التقليدية، بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية   )1(

  والمحلية؛
  موثوقة من الناحية العملية؛ االستناد إلى قاعدة معارف  )2(
  مراعاة عناصر التنوع البيولوجي المهمة لحفظه واستخدامه المستدام؛  )3(
  تطبيق نهج النظام اإليكولوجي؛  )4(
  .إعداد تقييمات لهشاشة النظم اإليكولوجية واألنواع  )5(

ط األنشطة األخذ في الحسبان قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية عند تخطي  )ط(
  المتعلقة بتغير المناخ واالضطالع بها عن طريق استخدام مجموعة من تقنيات تقدير القيمة؛

النظر، حسب االقتضاء، في حوافز لتيسير األنشطة المتعلقة بتغير المناخ التي تراعي التنوع   )ي(
نوع البيولوجي وااللتزامات الدولية البيولوجي والجوانب االجتماعية والثقافية ذات الصلة، بما يتسق مع اتفاقية الت

  .األخرى ذات الصلة ويحقق االنسجام معها
  

 دراسات بشأن الهندسة الجيولوجية  2-11البند 

  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 16/9التالي مأخوذ من التوصية  النص
  إن مؤتمر األطراف،

ذات الصلة بالمناخ على التنوع البيولوجي  ار الهندسة الجيولوجيةبالتقرير عن آث يحيط علماً - 1
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28)هندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ ذات ل، والدراسة بشأن اإلطار التنظيمي ل

والعرض العام آلراء وخبرات المجتمعات  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/29)الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي 
 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30)األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 

بالرسائل الرئيسية المعروضة في المذكرة من األمين التنفيذي عن المسائل  يحيط علما كذلك - 2
التقنية والتنظيمية المتعلقة بالهندسة الجيولوجية ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/10)؛ 

  1يار الخ
أولوية التصدي ] [ضرورة التصدي لتغير المناخ بسبب األنشطة البشرية بشكل أساسي[على يؤكد   -3[

االحتباس تخفيضات سريعة وكبيرة في انبعاثات غازات من خالل إجراء ] لتغير المناخ بسبب األنشطة البشرية
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ر المناخ التي ال يمكن تجنبها، بما في ذلك ف مع آثار تغيلتكياعالوة على األنشطة البشرية،  الحراري الناجمة عن
  ]؛التخفيف والتكيف القائمة على النظام اإليكولوجيهج من خالل نُ

  2الخيار 
يؤكد أولية التصدي لتغير المناخ بسبب األنشطة البشرية من خالل إجراء تخفيضات في انبعاثات   -3[

آثار تغير المناخ التي ال يمكن ب التكيف مع غازات االحتباس الحراري الناجمة عن األنشطة البشرية، بجان
 ]؛تجنبها

 :أن الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ يمكن تعريفها كما يلييالحظ  - 4

الكربون من الغالف الجوي على حجز  تزيد منالشمسي أو  عزلال تحد عمدا من أي تكنولوجيات  )أ(
يحجز من الوقود األحفوري عندما  ز الكربون وتخزينهحج باستثناء(على التنوع البيولوجي  قد يؤثرنطاق واسع 

  ؛)لمؤتمر األطراف 10/33المقرر () في الغالف الجوي انطالقهثاني أكسيد الكربون قبل 
بسبب لتصدي لتغير المناخ ا ه إلىوحجم تهطبيعيرمي ب التدخل المتعمد في بيئة كوكب األرض  )ب(

   ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/16/10(أو آلثاره /و األنشطة البشرية
 الدورة الثانية والثالثين للهيئة(كوكب األرض بيئة  علىواسع النطاق ومتعمد التالعب ال  )ج(
  ؛)المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية
الجهود التكنولوجية الستقرار نظام المناخ عن طريق التدخل المباشر في توازن طاقة كوكب   )د(

 ةالدولي ةالحكوميتقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة (العالمي  األرض على إحداث تخفيض في االحترار
 ).25بتغير المناخ ةالمعني

 بأنه ال يوجد نهج فردي UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/28النتائج الواردة في الوثيقة  يالحظ - 5
، وأنه من الصعب تكاليفتحمل اليفي حاليا بالمعايير األساسية للفعالية وللسالمة والقدرة على  يةالجيولوجهندسة لل

 ؛نشر النُهج أو إدارتها

 الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ آثار فهم في كبيرة ال تزال موجودة أن ثغرات كذلك يالحظ - 6
 :ذلك في بما البيولوجي، التنوع على

ة كيف يرجح أن يتأثر التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بأنشطة الهندسة الجيولوجي  )أ(
  وكيفية االستجابة لها على مختلف النطاقات الجغرافية؛

  التأثيرات المقصودة وغير المقصودة لمختلف تقنيات الهندسة الجيولوجية على التنوع البيولوجي؛  )ب(
االقتصادية والثقافية واألخالقية المرتبطة بتقنيات الهندسة الجيولوجية - القضايا االجتماعية  )ج(
  .لآلثاروالزمني توزيع المكاني العدم التكافؤ في  بما في ذلكالمحتملة، 
هي الكيان الذي يتمثل الغرض منه في لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بأن ايسلُم  - 7

تقديم تقييمات شاملة عن األدلة العلمية والتقنية للمسائل التي ترتبط بتغير المناخ وآثاره، وأنها ستنظر، في تقرير 
                                                        

  .مع مالحظة أن هذا التعريف يشتمل على إدارة العزل الشمسي ولكنه ال يتضمن أي تقنيات للهندسة الجيولوجية   25
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خامس، في خيارات مختلقة للهندسة الجيولوجية، وأساسها العلمي وما يرتبط بها من أوجه عدم اليقين، تقييمها ال
واآلثار المحتملة على النظم البشرية والطبيعية، والمخاطر، والثغرات البحثية، ومدى مالءمة آليات الحوكمة 

نولوجية أن تستعرض التقرير التجميعي، عند إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتك ويطلبالقائمة، 
 ، وأن تبلغ عن التأثيرات على اتفاقية التنوع البيولوجي إلى مؤتمر األطراف؛2014أيلول /إتاحته في سبتمبر

عن التدابير المتخذة  اإلبالغ إلى األطراف ويدعو 10/33من المقرر ) ث(8الفقرة يؤكد من جديد  - 8
 لهذه الفقرة؛ وفقاً

 الصادر عن) 2010(LC-LP.2 القرار  يالحظ، 10/33المقرر  من) خ(8الفقرة  جديدؤكد من يإذ  - 9
، 1996، وبروتوكولها لعام لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى 1972لعام  اتفاقية لندن

 ؛"تخصيب المحيطات التي تتضمنإطار تقييم للبحوث العلمية "والذي اعتمد 

 الحدود إحداث ضرر ملحوظ عبر بتجنب االلتزام ذلك في بما الدولي العرفي، لقانونا أن يالحظ  -10[
تطبيق النهج فضال عن ضرر، ال ذاهوقوع مثل  منخطر هناك يكون حيث  األثر البيئي تقييمات بإجراء وااللتزام
 للتنظيم على الصعيد كامل غير أساسا يشكل ولكنه ال يزال قد يكون مهما ألنشطة الهندسة الجيولوجية، ،التحوطي
 ]العالمي؛

من  القائمة تحت رعاية المعاهدات والمنظمات الصلة المحتملة للعمل المضطلع به كذلك يالحظ - 11
لندن  واتفاقية البحار، لقانون المتحدة اتفاقية األمم ذلك في بما للهندسة الجيولوجية، المحتملة األنشطة إدارة أجل

 فيينا واتفاقية بها، الملحق كيوتو وبروتوكول المناخ تغير بشأن اإلطارية دةالمتح األمم واتفاقية وبروتوكولها،
 لألمم العامة الجمعية وكذلك اإلقليمية، واالتفاقيات بها، الملحق مونتريال وبروتوكول األوزون طبقة لحماية

 العالمية؛ األرصاد ومنظمة للبيئة، المتحدة األمم المتحدة، وبرنامج

 1الخيار 

أن الحاجة الى آلية عالمية شاملة وشفافة وفعالة تستند إلى العلم قد تكون مهمة  كذلك يالحظ  -12[
 وللمفاهيم الحدود، عبر كبيرة ضارةبدرجة أكبر لمفاهيم الهندسة الجيولوجية التي يحتمل أن تحدث تأثيرات 

  ]الغالف الجوي؛ وفي الوطنية خارج الوالية مناطق في المستخدمة
  2الخيار 

ظ االفتقار إلى إطار شامل وعالمي وشفاف وفعال ويستند إلى العلم للهندسة الجيولوجية يالح  -12[
باإلهمية الكبري للحاجة إلى مثل هذا اإلطار بالنسبة لمفاهيم الهندسة الجيولوجية التي  ويسلمالمتعلقة بالمناخ، 

 وفي الوطنية خارج الوالية اطقمن في المستخدمة وللمفاهيم الحدود، عبر كبيرة ضارةيحتمل أن تحدث تأثيرات 
 ]الغالف الجوي؛

 المعاهدات أمانات إلى أعاله، 1 الفقرة في إليها المشار إحالة التقارير التنفيذي األمين إلى يطلب - 13
 ألغراض البيئة في التغيير تقنيات استخدام حظر وكذلك إلى اتفاقية أعاله، 11 الفقرة في إليها المشار والمنظمات

 الحدود، ومعاهدة عبر المدى البعيد الجوي التلوث واتفاقية ،)ENMOD(أخرى  عدائية أغراض ألية أو عسكرية
حقوق اإلنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق لاألمم المتحدة ومجلس  أنتاركتيكا، الخارجي، ونظام معاهدة الفضاء
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والزراعة  لألغذية المتحدة األمم ةومنظممنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، ، واإلنسان
 لغرض االطالع عليها؛ األمن الغذائي العالمي،ولجنة 

 :التنفيذي أن يضطلع، بالتعاون مع المنظمات المعنية، بما يلي األمين إلى يطلب كذلك - 14

من خالل  وإتاحتهاأعاله،  8األطراف المشار إليها في الفقرة  التي تبلغ عنهاتجميع المعلومات   )أ(
  تبادل المعلومات؛ غرفة ةآلي

المناخ إلى إدراج بحث متعمق للتنوع البيولوجي عند  بتغير المعنية الدولية الحكومية دعوة الهيئة  )ب(
  معالجة الهندسة الجيولوجية في تقرير تقييمها الخامس؛

والتقنية  إلى األمين التنفيذي إعداد ما يلي، الجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية يطلب كذلك  - 15
 :والتكنولوجية يعقد في المستقبل وتقديم ذلك لنظرها والستعراض نظرائها

إلطار على اية على التنوع البيولوجي، والجيولوجهندسة الآلثار المحتملة لتقنيات ل اتحديث  )أ(
انة بالتقارير ذات مع االستع، للهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجيالتنظيمي 

  المناخ؛ بتغير المعنية الدولية الحكومية الصادر عن الهيئة الصلة، مثل تقرير التقييم الخامس
حول ] وأصحاب المصلحة اآلخرين[ المجتمعات األصلية والمحليةلمزيد من آراء  عرضا عاما  )ب(

بها من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية،  اآلثار المحتملة للهندسة الجيويوجية على التنوع البيولوجي، وما يرتبط
 انية، واالستعانة بالعرض العام آلراء وخبرات المجتمعات األصلية والمحليةتبارات الجنساالعمع مراعاة 

)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/30(.  
 

 المسائل األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ  3-11البند 

  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 16/8توصية التالي مأخوذ من ال النص
  إن مؤتمر األطراف،

  ؛ 10/33، المرفق الثاني، والمقرر 9/16، و8/30على وجه التحديد إلى المقررين  إذ يشير
بشأن  تمالتعزيز المعارف والمعلو) من التوصية الحالية 1الفقرة (توصيات الهيئة الفرعية  يؤيد  - 1

  الروابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛
ضمان تأكيد أهمية أنشطة دمج التنوع البيولوجي في األنشطة ذات الصلة بتغير المناخ و يكرر  - 2

  واتفاقية التنوع البيولوجي؛ االتساق في التنفيذ الوطني في كل من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية، والمجتمعات األصلية والمحلية إلى  يدعو  - 3

النظر، لدى االضطالع بالعمل المتعلق بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ، إلى النظر في المقترحات الرامية إلى 
  ؛ UNEP/CBD/SBSTTA/16/9التغلب على العقبات الواردة في الوثيقة 



UNEP/CBD/COP/11/1/Add.2 
Page 124 
 

 فيما األخرى والمنظمات العالمية البيئة ومرفق ريو، اتفاقيات أمانات فيما بين ونبالتعايرحب   - 4
األمم  وكمناسبة تعقد في مؤتمر ريو اتفاقيات في األطراف مؤتمرات اجتماعات في ريو اتفاقيات جناح عقد يخص

  ؛20+ريو المتحدة للتنمية المستدامة
خيارات لمزيد من  استكشاف[ على المعنية والحكومات األخرى، والمنظمات األطراف،يشجع   -5[

ومبادئ ريو، بما [من الخطة االستراتيجية  20من االتفاقية والهدف  20، وفقا للمادة ]حشد موارد إضافية] [التمويل
اإليكولوجية في سياق تغير  النظم وخدمات البيولوجي التنوع في بيانات الثغرات ، من أجل سد]7في ذلك المبدأ 
  ]اء دراسات بحثية على نطاقات مكانية أكبر؛المناخ، وإجر

  :األطراف والحكومات األخرى على ما يلييشجع   - 6
مراعاة أهمية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لدى   )أ(

معات الهشة في التصدي آلثار تغير المناخ ضمن الخطط واالستراتيجيات القطاعية، السيما لدى أخذ المجت
  االعتبار؛
بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ورفاهية اإلنسان  روابطتعزيز المعارف والمعلومات بشأن ال  )ب(

  في برامجها التعليمية على جميع المستويات؛
  في السياسات والتدابير؛ قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ دمج  )ج(
وتدابير الحفظ األخرى يمكن أن تؤدي دورا في األنشطة المتعلقة  االعتراف بأن المناطق المحمية  )د(

  بتغير المناخ؛
إلى األمين التنفيذي االضطالع، بما في ذلك من خالل فريق االتصال المشترك وتمشيا مع  يطلب  - 7

  :، بما يلي10/33المقرر 
آثار تغير المناخ  تحديد حلقات العمل واألنشطة ذات الصلة في إطار برنامج عمل نيروبي بشأن  )أ(

ونشر هذه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل  )NAPs(ومدى هشاشته والتكيف معه وخطط التكيف الوطنية 
المعلومات التابعة لالتفاقية وغيرها من الوسائل بغية تعزيز تقاسم المعارف عن النهج القائمة على النظام 

  اإليكولوجي؛
 UNEP/CBD/SBSTTA/16/9ة ذات الصلة المقدمة في الوثيقة مواصلة المناقشات بشأن األنشط  )ب(

استكشاف الخيارات من أجل مواصلة النظر والتنفيذ حسب االقتضاء واستناداً إلى الجدوى المالية لهذه األنشطة، و
على النظام  هج القائمةن لتعزيز التعاون بشأن النُاالتشغيل البيني لقواعد البيانات التي تديرها األمانت قابلية لتحسين

  المناخ؛ التي تعاني على وجه التحديد من الضعف تجاه تغيرفي البلدان النامية السيما  اإليكولوجي،
بين تغير المناخ  التآزر بشأن أوجهاألنشطة التعليمية إلى األمين التنفيذي تعزيز يطلب أيضاً   - 8

المتعلق التنمية من خالل برنامج العمل و فضالً عما يرتبط بها من سبل العيشوالتنوع البيولوجي والتصحر، 
  ؛االتصال والتثقيف والتوعية العامةب

إلى األمين التنفيذي أن يضطلع، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وبالتعاون مع يطلب كذلك   - 9
 المناخ في وضع نماذج لتغيروبناء القدرات بين المنظمات والبرامج المشاركة الوعي المنظمات المعنية، بإذكاء 
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البرنامج ، من بينها بياناتوالدراسات الجارية لوضع نماذج التنوع البيولوجي، والتصورات ومبادرات إدارة ال
وشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة لفريق رصد  ،(DIVERSITAS) الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولوجي

 .التنوع البيولوجياألرض، والمرفق العالمي لمعلومات 

 

 التنوع البيولوجي والتنمية  - 12البند 

  الصادرة عن الفريق العامل المعني بتنفيذ االتفاقية 4/4التالي مأخوذ من التوصية  النص
  إن مؤتمر األطراف،

جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشاركين في عمليات وبرامج التنوع  ويشجعاألطراف  يدعو  - 1
األسباب الجذرية وراء فقدان التنوع "حسبان الموجز التنفيذي المعنون البيولوجي والتنمية إلى األخذ في ال

ووقائع فريق الخبراء ) ، المرفق الثانيUNEP/CBD/WG-RI/4/5" (البيولوجي والفقر والصالت المشتركة بينهما
براء لألسباب والتحليل الذي أجراه فريق الخ، المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية

، وذلك )UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/11( الجذرية وراء فقدان التنوع البيولوجي والفقر والصالت المشتركة بينهما
  26في خططها وسياساتها وإجراءاتها ذات الصلة وفي تنفيذ برامجها ذات الصلة؛

من األطراف، مع األخذ في الحسبان التقديمات " توصيات ديهرادون"][يحيط علما بـ] [يؤيد[  - 2
  ؛20+والمناقشات التي دارت خالل االجتماع الرابع للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ ونتائج مؤتمر ريو

أن يواصل فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق  يقرر  - 3
األطراف، رهنا بتوافر التمويل، للسير قدما نحو  التنمية عمله، ويقدم تقريرا قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر

وضع خارطة طريق لدمج التنوع البيولوجي في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية في سياق الخطة االستراتيجية 
  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2020-2011للتنوع البيولوجي 

تتعلق بالتنوع البيولوجي على  جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشاركين في برامج يشجع  - 4
  النظر في أبعاد وأولويات مختلفة في جميع عمليات تقدير قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛

جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشاركين في برامج تتعلق بالتنوع البيولوجي في  يشجع  - 5
ة وتشجيع االستخدام المـألوف للموارد البيولوجية وفقا سياق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية على حماي

  للممارسات الثقافية التقليدية التي تتوافق مع متطلبات الحفظ أو االستخدام المستدام؛
إلى األمين التنفيذي إحالة تقرير عن التقدم الذي أحرزه فريق الخبراء المعني بالتنوع يطلب   - 6

  وتحقيق التنمية، لنظر االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛البيولوجي من أجل القضاء على الفقر 

                                                        
، والبرنامج الفرعي /http://www.unpei.orgاليونيب بشأن الفقر والبيئة  - مع مالحظة على سبيل المثال مبادرة اليوئنديبي   26

، وفريق العمل التابع لفريق األمم المتحدة /http://www.unep.org/ecosystemmanagement: ظم اإليكولوجية لدى اليونيبإلدارة الن
  .http://www.undg.org/index.cfm?P=1050: 20+للتنمية المعني باالستدامة البيئية، وتغير المناخ، ومؤتمر ريو

http://www.unpei.org/
http://www.unep.org/ecosystemmanagement/
http://www.undg.org/index.cfm?P=1050
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األطراف، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمات األخرى ذات الصلة، إلى إتاحة  يدعو  - 7
أفضل الممارسات عن دمج التنوع البيولوجي في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، من خالل آلية غرفة تبادل 

  .مقتضى الحال المعلومات، حسب
  المسائل الموضوعية األخرى الناشئة عن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  - 13

 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة  1-13البند 

التنفيذي في الوثيقة  قد يرغب مؤتمر األطراف في مالحظة التقرير المرحلي الذي أعده األمين
UNEP/CBD/COP/11/25.  

  
  التنوع البيولوجي للغابات  2-13البند 

  .من جدول األعمال 2-5هذه المسألة في إطار البند  مؤتمر األطراف فيمن المتوقع أن ينظر 

  
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  3-13البند 

  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 15/5التالي مأخوذ من التوصية  النص

  مؤتمر األطراف،إن 
1 -  2011بأهمية دورة المياه بالنسبة لمعظم مجاالت الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يقر -

في زيادة التوعية بهذا الشأن، وبالتالي تعزيز تنفيذ  وينظرولتحقيق معظم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  2020
خالل جملة أمور من بينها إضافة التنوع البيولوجي  ، من2020-2011للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية

  والمياه كقضية مشتركة بين القطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛
في نتائج فريق الخبراء بشأن بالحفاظ على قدرة التنوع البيولوجي في مواصلة دعم دورة  ينظر  - 2

  *؛)10/28من المقرر  39حسبما نصت عليه الفقرة (المياه 
، حسبما عرفته اتفاقية رامسار، يقدم مجاال مرنا للتفسير الوطني "األراضي الرطبة"أن المصطلح يالحظ  - 3

لمعالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي المتعلقة بالروابط اإليكولوجية المتبادلة بين مناطق المياه الداخلية 
ت األخرى إلى النظر في اعتماد أوسع للمصطلح في تنفيذ األطراف والحكوما ويدعووالمناطق الساحلية والبحرية، 

  ؛2020- 2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  11اتفاقية التنوع البيولوجي، وخصوصا لتحقيق الهدف 
ستكون السنة الدولية لألمم المتحدة للتعاون في مجال المياه وأن ذلك سيوفر،  2013بأن سنة  يحيط علما - 4

الجاري، فرصة لعرض القضايا المتعلقة بالمياه " 2015-2005" الماء من أجل الحياة"د الدولي للعمل العق"بجانب 
  .والتنوع البيولوجي على انتباه الجمهور بشكل أكبر

  
                                                        

  .UNEP/CBD/COP/11/30انظر الوثيقة    *
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من المتوقع أن ينظر مؤتمر األطراف في المسائل المتعلقة بالتعاون مع اتفاقية رامسار بشأن األراضي 

  .من جدول األعمال 2-5الرطبة في إطار البند 

  المناطق المحمية  4-13البند 
  .UNEP/CBD/COP/11/26أعد األمين التنفيذي عناصر مشروع المقرر التالية وهي منسوخة من الوثيقة 

  إن مؤتمر األطراف،
بالتقدم الذي أحرزته األطراف في إعداد خطط عمل لتنفيذ برنامج عمل المناطق المحمية بما  يرحب

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، مع مالحظة الحاجة إلى مزيد من الجهود  11لهدف يساهم في بلوغ ا
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 11المتضافرة لتحقيق العنصر البحري والعناصر األخرى للهدف 

ذ بالجهود التي تبذلها األمانة والمنظمات الشريكة لتعزيز الدعم إلى األطراف لتنفييرحب مع التقدير 
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، من خالل جملة أمور من  11برنامج عمل المناطق المحمية، وبلوغ الهدف 

بينها تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات، وإنشاء موقع شبكي شامل، يقدم نماذج التعلم اإللكتروني والتدريب، 
بلدان المانحة األخرى والبلدان المضيفة لحلقات لالتحاد األوروبي، وال ويعرب عن تقديرهوالمبادرات ذات الصلة، 

  العمل على دعمها ألنشطة تنمية القدرات هذه؛
  :األطراف إلى ما يلي يدعو  - 1
دمج خطط عمل برنامج عمل المناطق المحمية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة   )أ(

ى الصعيد الوطني، واستخدامها كإطار أساسي للعمل للتنوع البيولوجي، واعتماد هذه الخطط كأدوات سياساتية عل
من أجل التنفيذ وكأساس لضمان الدعم المالي الضروري، بما في ذلك في الميزانيات الوطنية، فضال عن المصادر 

  الثنائية والمتعددة األطراف األخرى؛
جي من أهداف أيشي للتنوع البيولو 11بذل جهود رئيسية لتحقيق جميع عناصر الهدف   )ب(

وخصوصا تحسين المناطق البحرية المحمية في جميع المناطق داخل واليتها القضائية، مع ضمان أن تكون 
وذلك من خالل استكمال التقييمات اإليكولوجية  –تمثيلية : المناطق البحرية المحمية والمناطق األرضية المحمية

في المناظر الطبيعية األرضية والبحرية  وتنفيذ النتائج؛ ومدارة على نحو فعال ومنصف؛ ومتواصلة ومدمجة
األوسع نطاقا؛ وشاملة لتدابير الحفظ الفعالة األخرى حسب المنطقة، وبذل جهود لبلوغ هذه الغايات من برنامج 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  11عمل المناطق المحمية التي ال يتم تحقيق التقدم فيها من أجل بلوغ الهدف 
  نوع البيولوجي األخرى ذات الصلة؛وأهداف أيشي للت

تحسين التنسيق فيما بين الوكاالت وفيما بين القطاعات، وخصوصا لتعميم المناطق المحمية   )ج(
والتنوع البيولوجي ودمج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية والبحرية األوسع نطاقا، بما في ذلك 

  معالجة متطلبات السياسات التمكينية؛
تعزيز االعتراف بالنُهج المجتمعية للتنوع البيولوجي ودعمها، بما في ذلك مناطق الحفظ   )د(

المجتمعية، والمحميات االستخراجية، والمبادرات المشابهة التي تقودها المجتمعات األصلية والمحلية التي تلبي 
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 11الهدف 
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ظ األقارب البرية لمحاصيل التنوع البيولوجي الزراعي في المناطق إعطاء االهتمام الواجب لحف  )ه(
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  13المحمية ومناطق الحفظ المجتمعية، مما يساهم بالتالي في تحقيق الهدف 

  للمساهمة في تحقيق األمن الغذائي؛
ابعة والخامسة والسادسة مالءمة مشروعات المناطق المحمية الموافق عليها في الدورات الر  )و(

للتزود لموارد مرفق البيئة العالمية، مع اإلجراءات المحددة في خطط عمل برنامج عمل المناطق المحمية من أجل 
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واألهداف  11الرصد المنهجي واإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ الهدف 

  األخرى ذات الصلة؛
دون إقليمية وإقليمية لنقاط االتصال المعنية ببرنامج عمل المناطق المحمية من أجل  إنشاء شبكات  )ز(

جملة أمور من بينها تبادل أفضل الممارسات، وأبرز معالم تنفيذ خطط العمل، والخبرات في تنفيذ المشروعات 
ترويج للتعاون التقني بما في التي يمولها مرفق البيئة العالمية والجهات األخرى، والدروس المستفادة، واألدوات لل
من أهداف أيشي للتنوع  11ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب وفيما بين الشمال والجنوب لتحقيق الهدف 

  البيولوجي واإلبالغ عن التقدم المحرز؛
اإلبالغ عن تنفيذ خطط عمل برنامج عمل المناطق المحمية بما في ذلك إدراج نتائج تنفيذ   )ح(

التي يمولها مرفق البيئة العالمية والجهات األخرى من خالل إطار اإلبالغ عن برنامج عمل المناطق المشروعات 
 10/31من المقرر ) ه(و) أ(33المحمية ودمجها في التقارير الوطنية الخامسة والسادسة حسبما تدعو إليه الفقرتين 

نوع البيولوجي وتنفيذ برنامج عمل المناطق من أهداف أيشي للت 11من أجل تتبع التقدم المحرز في تحقيق الهدف 
  المحمية؛

والوكاالت اإلقليمية، ووكاالت التمويل الثنائية والمتعددة األطراف،  ،الشركاء المعنيين يدعو - 2
والمؤسسات الخاصة، والقطاع الخاص، ومنظمات الحفظ، إلى إقامة أوجه التآزر والشراكات والنظر في مواءمة 

خطط عمل برنامج عمل المناطق المحمية كإطار أساسي للعمل على الصعيد الوطني، أنشطتها نحو دعم تنفيذ 
واإلقليمي والعالمي، بما في ذلك مواءمة برامجها للتمويل مع خطط عمل برنامج عمل المناطق المحمية 

 واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي لدعم التنفيذ على نحو متضافر؛

مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة إلى تيسير مالءمة إعداد وتنفيذ مشروعات المناطق  يدعو - 3
المحمية مع اإلجراءات المحددة في خطط عمل برنامج عمل المناطق المحمية، مثال عن طريق نص األطراف 

ولوجي بغية تيسير من أهداف أيشي للتنوع البي 11بوضوح في وثائق المشروع على الروابط بين عناصر الهدف 
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  11الرصد المنهجي واإلبالغ عن نتائج تنفيذ هذه المشروعات نحو بلوغ الهدف 

 ؛2020- 2011واألهداف األخرى ذات الصلة، وتعظيم مساهمتها في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ياة كمنبر إليصال احتياجات التمويل من أجل األطراف على االستفادة من مبادرة شبكة الح يشجع - 4
الجهات المانحة العامة والخاصة إلى مطابقة هذه  ويشجعتنفيذ خطط عمل برنامج عمل المناطق المحمية 

 االحتياجات مع الدعم المستهدف؛

الجهات المانحة الثنائية  ويشجعإلى األمين التنفيذي، من خالل أمانة مبادرة شبكة الحياة،  يطلب - 5
متعددة األطراف، واألطراف والبلدان التي هي في وضع يسمح لها بذلك، رهنا بتوافر التمويل، على دعم حشد وال
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التمويل لتنفيذ خطط عمل برنامج عمل المناطق المحمية عن طريق عقد اجتماعات موائد مستديرة وطنية ودون 

ويل، والتخطيط المالي واستراتيجيات التمويل إقليمية وإقليمية مع األخذ في الحسبان تقييمات االحتياجات من التم
 في خطط عمل برنامج عمل المناطق المحمية؛

المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وشركائه العددين، بما في يدعو  - 6
ة اإلبالغ عن التقدم ذلك االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحمية، إلي مواصل

تقرير الكوكب "من خالل ) واألهداف ذات الصلة(من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  11المحرز في بلوغ الهدف 
الذي يتضمن معلومات عن حجم المناطق المحمية، وصفتها التمثيلية، وفاعليتها، والعناصر األخرى ذات " المحمي

 البيولوجي؛ من أهداف أيشي للتنوع 11الصلة في الهدف 

المبادرات، والتحديات، والمنظمات والوكاالت اإلقليمية، والبرنامج العالمي للمناطق  يدعو - 7
للمناطق المحمية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ  العالمية واللجنة المحمية التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،

أنشطتها ودعم الشراكات اإلقليمية للتعاون الطبيعة، ومنظمات المجتمعات األصلية والمحلية، إلى تنسيق 
وإستراتيجيات التنفيذ، دعما لتنفيذ خطط عمل برنامج عمل المناطق المحمية من خالل دعم نقاط االتصال الوطنية 
لبرنامج عمل المناطق المحمية، وتنمية القدرات المهنية، وإتاحة األدوات وأفضل الممارسات، وإسداء المشورة، 

 د أفضل البيئات التمكينية؛والنهوض بإعدا

البرنامج العالمي للمناطق المحمية، واللجنة العالمية للمناطق المحمية، والمكاتب اإلقليمية يدعو  - 8
التابعين لالتحاد العالمي لحفظ الطبيعة إلى مواءمة مبادراتها بما في ذلك ضمن جملة أمور مبادرات بناء القدرات 

عن طريق دعم تنفيذ خطط عمل برنامج عمل المناطق  (BIOPAMA)ية في إطار مشروع إدارة المناطق المحم
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي جنبا  11المحمية، وإعداد إرشادات تقنية أخرى لتحقيق النطاق الكامل للهدف 

 إلى جنب مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات المساهمة األخرى؛

لشراكة مع المنظمات المعنية، رهنا بتوافر التمويل، إلى مواصلة إلى األمين التنفيذي، بايطلب  - 9
من أهداف أيشي للتنوع  11دعم تنفيذ خطط عمل برنامج عمل المناطق المحمية والتقدم المحرز نحو بلوغ الهدف 

 وتشمل هذه األنشطة. البيولوجي واألهداف األخرى ذات الصلة، على الصعيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي
ضمن جملة أمور تنظيم حلقات عمل دون إقليمية وإقليمية بشأن اإلجراءات العامة ذات األولوية المحددة في خطط 
عمل برنامج عمل المناطق المحمية؛ والتعلم اإللكتروني؛ وحلقات عمل تدريب المدرب؛ وتنظيم غرف لدورات 

الموضوعات؛ وإتاحة األدوات واإلرشادات إلكترونية باستخدام المدربين كمعلين بمختلف اللغات وفي مختلف 
 التقنية بشأن هذه المجاالت التي لم يتحقق فيها تقدما، مثال تعميم المناطق المحمية؛

األطراف، ويدعو الحكومات األخرى، والمنظمات والجهات المانحة التي هي في وضع يحث  - 10
وأشكال الدعم األخرى إلى األمين التنفيذي للقيام يسمح لها بالقيام بذلك، على تقديم الدعم المالي والتقني المناسب 

  .باألنشطة المطلوبة
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  التنوع البيولوجي الزراعي  5-13البند 
  .من جدول األعمال 2-5من المتوقع أن ينظر مؤتمر األطراف في هذه المسألة في إطار البند 

  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  6-13البند 
  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 15/6لتوصية التالي مأخوذ من ا النص

  إن مؤتمر األطراف،
أن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي يعتبر شرطا مسبقا لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  إذ يؤكد

  ،2020- 2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
بالحاجة إلى بناء القدرات ولدعم مالي وتقني مالئمين للبلدان النامية لمواصلة تعزيز  إذ يحيط علماو

  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي،
إلى اإلرشادات الموجودة بشأن االستخدام المستدام التي أعدت بالفعل في اتفاقية التنوع  إذ يشيرو

شادية، ونهج النظام اإليكولوجي، فضال عن العناصر ذات البيولوجي، وخصوصا مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلر
الصلة في برامج العمل المواضيعية، واألهداف المختارة من االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، والتوصية 
الصادرة عن فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، والعمل الجاري بشأن االستخدام المألوف المستدام 

واألحكام ) ي(8، بما في ذلك العمل الذي قام به الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة ))ج(10دة الما(
  المتصلة بها،
بأهمية العمل بشأن تطبيق االستخدام المستدام الذي تقوم به المنظمات الدولية، وخصوصا منظمة  إذ يقرو

ألخشاب المدارية، فضال عن العمل في إطار االتفاقيات األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والمنظمة الدولية ل
  واالتفاقات الدولية ذات الصلة،

باإلرشادات الواردة في مذكرة األمين التنفيذي عن كيفية تحسين االستخدام المستدام  يحيط علما - 1
مبادئ  واإلرشادات بشأن تطبيق (UNEP/CBD/SBSTTA/15/13)للتنوع البيولوجي من زاوية المناظر الطبيعية 
األطراف إلى النظر  ويدعو، (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/34)أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية على الزراعة 

  في هذه اإلرشادات باعتبارها استكماالت مفيدة لإلرشادات الموجودة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛
ادية، ونهج النظام األطراف على تعزيز تطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرش يشجع - 2

اإليكولوجي في جميع سياسات التخطيط المكاني والتخطيط القطاعي التي تتعلق بالمناظر الطبيعية والمناظر 
 الطبيعية البحرية األوسع نطاقا ومكوناتها؛

بخطة العمل المشتركة بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية يرحب  - 3
كإطار ) 2020- 2011( 2هيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة لها، المرحلة والزراعة و

 إلحراز تقدم في مبادرات التنوع البيولوجي ذات االهتمام المشترك؛

واألحكام المتصلة ) ي(8برنامج العمل المنقح المتعلق بالمادة  بالعنصر الرئيسي الجديد في يرحب - 4
 والذي سيستند إلى مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية؛) ج(10لى المادة بها، الذي يركز ع
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األطراف والحكومات األخرى إلى تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في تخطيط وتنفيذ أنشطة يدعو  - 5
أو التخفيف من حدتها، بما في ذلك نقل /التكيف مع تغير المناخ من أجل تجنب آثارها على التنوع البيولوجي و

 غوط على التنوع البيولوجي من منطقة إلى منطقة أخرى؛الض

المنظمات الحكومية الدولية المعنية، بما فيها أعضاء الشراكة التعاونية بشأن الغابات، إلى يدعو  - 6
إدماج اإلرشادات القائمة بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي التي أعدت في إطار االتفاقية، وذلك في برامج 

 عملها؛

فريق األمم المتحدة لإلدارة البيئية، من خالل مجموعة إدارة القضايا المعنية بالتنوع  يدعو - 7
البيولوجي التابعة له، بالتعاون مع المنظمات المعنية األخرى، إلى تعزيز اإلرشادات القائمة بشأن االستخدام 

يق اإلدارة البيئية، والخطة المستدام في القطاعات الرئيسية حسبما تتعلق بالمنظمات التي تشارك في فر
 االستراتيجية وكل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

كمنبر إلقامة أوجه التآزر  ساتويامالمبادرة ] المحتملة[بالفائدة   يسلّم، 10/32إلى مقرره  إذ يشير - 8
التابع  (MAB)وي بين مختلف مبادرات المناظر الطبيعية القائمة، بما في ذلك برنامج اإلنسان والمحيط الحي

لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والشبكة الحرجية النموذجية الدولية، والمبادرات األخرى التي تتضمن 
األطراف، والحكومات  ويدعومناطق الحفظ المجتمعية التي تقيمها وتديرها المجتمعات األصلية والمحلية، 

 ؛ساتويامامام إلى الشراكة الدولية لمبادرة األخرى، والمنظمات المعنية إلى االنض

األطراف على االعتراف بالدور المهم للمجتمعات األصلية والمحلية في االستخدام المستدام  يحث - 9
للتنوع البيولوجي، وعلى تسهيل مشاركتها الكاملة والفعالة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج على الصعيدين 

 للتشريع الوطني؛الوطني ودون الوطني، وفقا 

إلى األمين التنفيذي أن يوفر تحديثات دورية، إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  يطلب - 10
والتكنولوجية، عن التقدم المحرز في االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي من جانب المجتمعات األصلية 

 واألحكام المتصلة بها؛) ي(8لمادة والمحلية، الذي قام به الفريق العامل المخصص ل

بالدعم المقدم إلى عمل فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال من  يحيط علما مع التقدير - 11
أمانة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، وأمانة اتفاقية حفظ أنواع 

واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة األمم المتحدة ، جنة غابات أفريقيا الوسطىلالحيوانات البرية المهاجرة، و
التي يقودها برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة ( بقاء القردة العليالألغذية والزراعة، وشراكة 

ر بالحيوانات والنباتات البرية ، ومركز البحوث الحراجية الدولية، وشبكة رصد االتجا)للتربية والعلم والثقافة
(TRAFFIC) ؛المجلس الدولي لحماية حيوانات الصيد والحياة البريةو  
المرفقة بالمقرر (بالتوصيات المنقحة لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال  يرحب - 12

دام المستدام للتنوع باعتبارها استكماال محتمال لمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية بشأن االستخ) الحالي
 البيولوجي المتصل باإلدارة المستدامة للحياة البرية في البلدان المدارية وشبه المدارية؛

في  (CBNRM)أهمية اإلدارة المجتمعية للموارد الطبيعية "بنتائج الندوة الدولية بشأن  يحيط علما - 13
لحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض حفظ األنواع الواردة على قائمة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع ا
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على الحاجة إلى  ويعيد التأكيد، (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/12)" واستخدامها المستدام في البلدان المصدرة
تعزيز التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة 

اض لتعزيز االستخدام المستدام لألنواع ومنافع سبل العيش المرتبطة ببرامج الحفظ المجتمعية، مع إمكانية لالنقر
 إعداد بدائل صغيرة الحجم إلنتاج األغذية وإدرار الدخل؛

  :األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى القيام بما يلي يدعو - 14
بلحوم حيوانات األدغال، حسبما ترد في المرفق بهذا  تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني  )أ(

المقرر، عند االقتضاء، وكاستكمال محتمل لمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية، مع األخذ في الحسبان أحكام 
  من االتفاقية فضال عن التشريعات الوطنية؛) ج(10المادة 

  دان أخرى، حسب مقتضى الحال؛مواصلة إعداد وتكييف التوصيات من أجل التنفيذ في بل  )ب(
إعداد وترويج طرائق ونظم، وبناء القدرات لتقرير مستويات الحصاد المستدام للحياة البرية على   )ج(

الصعيد الوطني ومستويات أخرى، بغية رصد وتحسين اإلدارة المستدامة للحياة البرية واستخدامها المألوف 
  المستدام، بما يتمشى مع التشريع الوطني؛

إعداد وترويج بدائل إلدارة الحصاد غير المستدام للحياة البرية واستخدامها غير المستدام، استنادا   )د(
إلى السياق المحلي والوطني، واالشتراك مع المجتمع العلمي والمنظمات األخرى المعنية العاملة في مجال التنمية 

  ايد األسماك، في تحسين االستخدام المستدام؛المستدامة في القطاعات ذات الصلة، مثل الزراعة والحراجة ومص
المنظمات المعنية، وخصوصا أعضاء الشراكة التعاونية بشأن الغابات، إلى مساعدة البلدان  يدعو - 15

  المدارية وشبه المدارية في تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، حسب سياقها الوطني؛
  :لقيام بما يليإلى األمين التنفيذي ا يطلب - 16

دعم مبادرات بناء القدرات في إدارة الحياة البرية من أجل االستخدام المألوف المستدام، مع   )أ(
  المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية؛

في االتفاقية واالستخدام المألوف المستدام ) ج(10مواصلة إعداد الروابط بين العمل بشأن المادة   )ب(
  وم حيوانات األدغال؛للح

  تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين األطراف بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البرية؛  )ج(
تقديم تقرير إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، استنادا إلى تعليقات األطراف   )د(

والمحلية، عن التقدم المحرز في تنفيذ والمنظمات المعنية، ومع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية 
  .توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، وعن المتطلبات المتعلقة ببناء القدرات

  

، الجزء الثاني، الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، قد 16/6تبعا للتوصية 
خيارات إلقامة شراكة تعاونية بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البرية على  يرغب مؤتمر األطراف في النظر في

  .UNEP/CBD/COP/11/29أساس الوثيقة 
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  االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  7-13البند 
الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  16/10التالي مأخوذ من التوصية  النص
  .والتكنولوجية
  األطراف، مرمؤت إن
 واليابان ومؤسسة ،المتحدة والمملكة ،وفنلندا ،قدمتها إسبانيا التي المالية بالمساهمات يعترف  - 1

 فيهم بمن آخرون، شركاء قدمها التي وبالمساهمات النباتات، لحفظ العالمية االستراتيجية تنفيذ روفورد لدعم
  النباتات؛ لحفظ العالمية الشراكة أعضاء

 المالية، واآللية األخرى، الحكومات ويدعو األطراف يحث ،10/17 المقرر إلى يشير إذ  - 2
 بالنسبة وخصوصا االستراتيجية، لتنفيذ المناسب الوقت وفي الكافي والمستدام الدعم قديمت إلى التمويل ومنظمات

 االقتصاد ذات افاألطر فضال عن الصغيرة النامية، الجزرية والدول نموا البلدان أقل السيما النامية، للبلدان
  االنتقالي والبلدان التي هي مراكز للتنوع الجيني؛

 لحفظ عالمية شراكة: الدولي المؤتمر تنظيم على النباتية ميسوري حديقةل امتنانه عن يعرب  - 3
الرابع  االجتماع استضافة وعلى العالمي الصعيد على النباتات لحفظ العالمية االستراتيجية تنفيذ دعم – النباتات

  النباتات؛ لحفظ العالمية المعني باالستراتيجية االتصال فريقل
 2020-2011 لحفظ النباتات المنقحةأهداف االستراتيجية العالمية  بين بالروابط علما يحيط إذ  - 4

الواردة في تقرير  2020- 2011وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 المرفق ،UNEP/CBD/LG-GSPC/4/2 الوثيقة(ع لفريق االتصال المعني باالستراتيجية العالمية االجتماع الراب

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة  15/1، والقائمة اإلرشادية للمؤشرات الواردة في المرفق بالتوصية )الرابع
 والحكومات األطراف تدعو التي 10/17 همقرر في المذكورة الدعوة يعيد تأكيدالعلمية والتقنية والتكنولوجية، 

يكون ذلك  وإدراجها، حيثما مقتضى الحال، واإلقليمية، حسب الوطنية األهداف تحديث وضع أو إلى األخرى
 للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات ذلك في بما الصلة، ذات والمبادرات والبرامج الخطط مالئماً، في
 االستراتيجية الخطة لتنفيذ اإلقليمية أو/الوطنية و الجهود مع لالستراتيجية اإلضافي التنفيذ مطابقة وإلى البيولوجي،

  ؛2020-2011 البيولوجي للتنوع
 المحرز التقدم عن التنفيذي األمين بمذكرة األول المرفق في الواردة التقنية بالمبررات علما يحيط  - 5

 والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية للهيئة عشر السادس لالجتماع أعدت التي 10/17المقرر  تنفيذ في
)UNEP/CBD/SBSTTA/16/11( القيام إلى الصلة ذات والمنظمات األخرى الحكومات ويدعو األطراف ويشجع 

  :يلي بما
 من خالل المقدم المرن اإلطار من وكجزء حسب مقتضى الحال التقني، المبرر من االستفادة  )أ(

 االستراتيجيات وتعزيز تحديث/إرشاد وضع مع تكييفها خالل من مثال النباتات، لحفظ ميةالعال االستراتيجية
واالستراتيجيات االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ودمجها في  النباتات لحفظ الوطنية

  ة المحددة؛مع األخذ في الحسبان الظروف الوطنيوخطط التنمية، وخطط استخدام األراضي  ،القطاعية
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إتاحة أمثلة عن استخدام المبرر التقني وتطبيقه على الصعيد الوطني من أجل إمكانية إدراجه في   )ب(
  مجموعة أدوات االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛

 ذلك في بما النباتات، لحفظ العالمية االستراتيجية تنفيذ رصد إلى ينظر أن ضرورة على يوافق   - 6
-2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية الخطة وتقييم ورصد الستعراض األوسع السياق في شرات،المؤ استخدام
  :يلي ما السياق هذا في ويالحظوربطها بها،  2020

 أيشي وأهداف 2020- 2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية للخطة المؤشرات إطار أهمية  ) أ(
  27البيولوجي؛ التنوع

المقرر  التقدم المحرز في تنفيذ عن التنفيذي األمين بمذكرة ثانيال المرفق في التحليل الوارد  ) ب(
التي أعدت لالجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  10/17

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/11) الفرعية الهيئة الصادرة عن 15/1، عن انطباق المؤشرات الواردة في التوصية 
  النباتات؛ لحفظ العالمية لالستراتيجية بالنسبة والتكنولوجية، والتقنية ميةالعل للمشورة

 ،15 مادتها ذلك في بما لالتفاقية وفقا النباتات لحفظ العالمية االستراتيجية تنفيذ أنه ينبغي إذ يؤكد  - 7
 دل والمنصفالعا والتقاسم الجينية الموارد على الحصول بشأن ناغويا لبروتوكول وحسب مقتضى الحال وفقا

 ضمن يبرز ذلك أن التنفيذي األمين إلى يطلب 28البيولوجي، التنوع باتفاقية الملحق استخدامها عن الناشئة للمنافع
  في مجموعة األدوات، حسب مقتضى الحال؛ أخرى أمور

 من وغيرها البيولوجي التنوع المعنية بمؤشرات الشراكة مع بالتعاون التنفيذي، األمين إلى يطلب  - 8
يخص الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات  فيما المؤشرات عن القائمة المعلومات إعداد الصلة، عند ذات لمنظماتا

  حيثما أمكن؛ النباتات، بحفظ الصلة ذات المعلومات تصنيف البيولوجي، للتنوع العالمية
 دمالتق عن معلومات طوعي، على أساس تقدم، أن على األخرى والحكومات األطراف يشجع  - 9

 تقريرها إلكمال ومالئما، ممكنا ذلك يكون حسبما النباتات، لحفظ العالمية االستراتيجية أهداف تحقيق المحرز نحو
 لمؤشرات اإلرشادية القائمة بتطبيق مرنة، بطريقة القيام، في النظر السياق، هذا في وكذلك، الخامس الوطني
 لحفظ العالمية على االستراتيجية 29)15/1مرفق بالتوصية ال( 2020-2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية الخطة

  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/11النباتات الواردة في المرفق الثاني بالوثيقة 
 األمين إلى األطراف مؤتمر فيها طلب التي ،10/17 المقرر من) ب(10 إلى الفقرة إذ يشير  - 10

 النباتات بجميع لحفظ العالمية االستراتيجية وعة أدواتلمجم الكترونية نسخة ،2012 عام بحلول التنفيذي أن يضع،
  :الرسمية المتحدة األمم لغات

                                                        
البيولوجي  لتنوعلوأهداف أيشي  2020-2011خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لالمؤشرات لجرت الموافقة على إطار    27

 .الصادرة عن الهيئة الفرعية 15/1في التوصية 
 .، المرفق األول10/1المقرر    28
الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بعد النظر في  15/1ى التوصية يمكن تحديث اإلشارة إل   29

  .في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف مشروع المقرر هذا
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 لحفظ العالمية لالستراتيجية اإللكترونية األدوات مجموعة من اإلنكليزية النسخة بإعداد يرحب  )أ(
 من األدوات جموعةم إعداد عملية تنسيق على النباتات حدائق لحفظ الدولية للمنظمة امتنانه عن يعربو النباتات

   النباتات؛ لحفظ العالمية باالستراتيحية المتعلقة المرنة التنسيق آلية خالل
 النباتات حدائق لحفظ الدولية المنظمة أن يمضي قدماً، بالتعاون مع التنفيذي إلى األمين يطلب  )ب(
  ؛ة لألمم المتحدةفي ترجمة مجموعة األدوات إلى اللغات الرسمي النباتات، لحفظ العالمية والشراكة
 النباتات لحفظ العالمية االستراتيجية حقيبة أدوات تطوير على وزيادة الحفاظ ضرورة يقرر  )ج(

 والمنظمات األخرى الحكومات يدعوو األطراف يحثو توافرها، بمجرد أخرى مواد إليه تضاف أن يمكن كمصدر
  فيها؛ المساهمة وزيادة األدوات مجموعة استخدام إلى الصلة ذات

 إرشادات إدراج النباتات، لحفظ العالمية الشراكة مع بالتعاون التنفيذي، األمين إلى يطلب  )د(
 بتغير تتأثر التي بشأن التدابير التي يمكن اتخاذها إلدارة وحفظ أنواع النباتات االلكترونية مجموعة األدوات

  المناخ؛
األخرى إلى  والحكومات اإلطراف وتدع التي 7/10و 10/17 المقررين في الواردة الدعوة يكرر  - 11

  النباتات؛ لحفظ العالمية باالستراتيجية المعنية الوطنية االتصال نقاط إن لم تكن قد حددت، تحديد،
 الوطنية، االتصال لنقاط ذلك في بما اإلرشادات، إلعداد التنفيذي األمين بمبادرة علما يحيط  - 12

 األمين إلى ويطلب االستراتيجية، لتنفيذ دعما النباتات، لحفظ العالمية ةلالستراتيج المرنة قالتنسي آلية مع بالتعاون
  األدوات؛ مجموعة من خالل اإلرشادات هذه إتاحة التنفيذي

 ذلك في بما الشريكة، المنظمات مع مشاركتها تعزيز إلى ،ىاألخر والحكومات طرافاأل يدعو  - 13
 وتنفيذ إعداد أجل من العلميين المعني بالتنوع البيولوجي، كاءالشر واتحاد النباتات لحفظ العالمية الشراكة أعضاء

  الوطنية؛ ودون الوطنية واألهداف االستراتيجيات
 الشراكة وأعضاء البيولوجي، التنوع حفظ مؤسسات من وغيرها النباتات حفظ مؤسسات يدعو  - 14

 الصلة ذات الجوانب دمج إلى البيولوجي بالتنوع المعني العلميين الشركاء اتحاد وأعضاء النباتات، لحفظ العالمية
 االتصال وبرامج التدريب، مواد وفي القدرات ببناء المتعلقة أنشطتها في النباتات لحفظ العالمية باالستراتيجية

  الوطني لالستراتيجية؛ التنفيذ تعزيز في االقتضاء، حسب األطراف، دعم بغية زيادة التوعية، وأنشطة
الوطني  التنفيذ رصد بين روابط إقامة على األطراف مساعدة فيذيالتن األمين إلى يطلب  - 15
 المحدثة للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات وتنقيح واستعراض النباتات لحفظ العالمية لالستراتيجية
 لبناء اإلقليمية ودون اإلقليمية العمل إلى حضور حلقات المعنيين الخبراء دعوة خالل من ذلك في بما البيولوجي،

  البيولوجي، حيثما أمكن؛ للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات بشأن القدرات
 التابعة التفاقية النباتات للجنة) PC20 Doc. 13الوثيقة  من 7 الفقرة( بالقرار المقترح يرحب  - 16

ق بالتعاون بين اتفاقية المتعل ،(CITES)لالنقراض  المعرضة البرية والنباتات الحيوانات بأنواع الدولي االتجار
CITES  ،االجتماع نظر على يعرض الذيواالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي 
  لالنقراض؛ المعرضة البرية والنباتات الحيوانات بأنواع الدولي االتجار اتفاقية في األطراف لمؤتمر عشر السادس
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 الملكية، النباتية والحدائق النباتية، نيويورك وحديقة النباتية، يسوريم حديقة بمبادرة يرحب  - 17
 قيادة عملية إعداد أجل من العالم في أنحاء ومؤيديها ومنظماتها الشريكة كيو، الملكية، النباتية والحدائق إدنبرة،
  .العالمية يةاالستراتيج من 1 الهدف لتحقيق تيسرا 2020 عام بحلول للنباتات عالمية إلكترونية شبكة

  
  الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي  8-13البند 

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  16/13التالي مأخوذ من التوصية  النص
  والتكنولوجية

  إن مؤتمر األطراف،
ينظر في  ، اللذين قرر فيهما مؤتمر األطراف، ضمن جملة أمور، أن10/37و 9/2إلى المقررين  إذ يشير

إلنتاج واستخدام الوقود الحيوي على السبل والوسائل لتشجيع التأثيرات اإليجابية وتقليل أو تجنب التأثيرات السلبية 
 ،التنوع البيولوجي

بالشواغل بأن نشر تكنولوجيات الوقود الحيوي قد يؤدي إلى طلب متزايد على الكتلة الحيوية إذ يسلّم و
ع البيولوجي، مثل التغير في استخدام األراضي، وإدخال األنواع الغريبة الغازية، مع ويزيد من دوافع فقدان التنو

  الصادر عن مؤتمر األطراف، واالستهالك المفرط للموارد، 10/38من المقرر  6األخذ في الحسبان الفقرة 
من تغير المناخ، أيضا بإمكانية تقديم تكنولوجيات الوقود الحيوي لمساهمة إيجابية إلى التخفيف  إذ يسلّمو

  وهو أحد الدوافع الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي، وتوليد دخل إضافي، وخصوصا في المناطق الريفية،
، وإعالن جوهانسبرغ بشأن 21إلى إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال القرن  إذ يشيرو

  ،)للتنفيذ جوهانسبرغ خطة( المستدامة نميةللت العالمي القمة لمؤتمر التنفيذ وخطةالتنمية المستدامة، 
، هي مهمة لتحقيق أهداف 2، الفقرة 10/37بأن النظر في المسائل التي يشملها المقرر  إذ يقر كذلكو

  أيشي للتنوع البيولوجي،
بالجهود التي تبذلها كثير من األطراف، والمنظمات والمبادرات ذات الصلة في إعداد  يرحب - 1

للوقود الحيوي على التنوع  السلبية تأثيراتأو تجنب ال اإليجابية وتقليل تأثيراتال شجيعتلهج وتطبيق األدوات والنُ
االقتصادية ذات -البيولوجي والتأثيرات على التنوع البيولوجي التي تؤثر إيجابيا أو سلبيا على الظروف االجتماعية

حيازة األراضي والحقوق في الموارد، بما  الصلة، بما في ذلك األمن الغذائي وأمن الطاقة، فضال عن النظر في
 االستمرار في بذل الجهود في هذا الصدد؛ ويشجع، فيها المياه

 :األطراف إلى ما يلييدعو  - 2

النظر في المسائل المتعلقة بالوقود الحيوي، عند االقتضاء وفي الحاالت المالئمة، عند تحديث   )أ(
  الوطنية للتنوع البيولوجي، والسياسات األخرى ذات الصلة؛ وتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية ودون
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النظر في استخدام مختلف األدوات الطوعية ذات الصلة المتعلقة بأثر إنتاج واستخدام الوقود   )ب(
االقتصادي والتخطيط - الحيوي على التنوع البيولوجي، مثال في التقييم البيئي االستراتيجي والتقييم االجتماعي

  ستخدام األراضي وفقا للظروف الوطنية؛المتكامل ال
اإلشارة إلى الدعوة الموجهة لألطراف، مع االعتراف بالظروف الوطنية المختلفة، والحكومات   )ج(

 ؛10/37من المقرر  7األخرى والمنظمات المعنية الواردة في الفقرة 

شجع وي، 10/37من المقرر  7بالعمل الجاري الذي يتم تنفيذه بخصوص الفقرة  يرحب - 3
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على االستمرار في هذا العمل؛

األطراف والحكومات األخرى، إلى إتاحة معلومات عن التقدم المحرز في االستجابة  يدعو - 4
ما األطراف إلى اإلبالغ عن ذلك أيضا في تقاريرها الوطنية الخامسة حيث ويدعوأعاله، ) ج(و) ب(و) أ(2للفقرات 

 أمكن؛

5 -  بأن بعض التدابير الحافزة، يمكن أن تشكل دوافع مهمة للتوسع في الوقود الحيوي، في وإذ يقر
األطراف والحكومات األخرى إلى تقييم هذه التدابير باستخدام أهداف أيشي للتنوع  يدعوظروف معينة، 

ة التابعة لالتفاقية، مع األخذ في الحسبان البيولوجي، في سياق القضية المشتركة بين القطاعات بشأن التدابير الحافز
 االقتصادية الوطنية؛- الظروف االجتماعية

األطراف  يحثبالتطور المتزايد للتكنولوجيات المرتبطة بالوقود الحيوي،  أيضاّ وإذ يقر - 6
فيها  الذي حث ،9/2من المقرر ) 1)(ج(3إلى الفقرة  ويشيروالحكومات األخرى على رصد هذه التطورات، 

الحكومات األخرى، ضمن جملة أمور، إلى تطبيق النهج التحوطي وفقا لديباجة اتفاقية التنوع  ودعى رافاألط
 البيولوجي؛

، 10/37بالتقرير المرحلي الذي أعده األمين التنفيذي عن عمله استجابة للمقرر علما  يحيط - 7
إلى ويطلب ، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/14(المقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

األمين التنفيذي أن يستمر في تجميع المعلومات، ضمن أمور أخرى، عن الثغرات في المعايير المتاحة والمنهجيات 
 ؛10/37من المقرر  11المحددة في العمل المنفذ في الفقرة 

 :ما يلييالحظ  - 8

وات والنُهج ذات الصلة، وأوجه عدم الثغرات في معرفتنا العلمية عن الوقود الحيوي وعن األد  )أ(
اليقين المتبقية، السيما الصعوبة المتأصلة لقياس ومعالجة التأثيرات غير المباشرة للوقود الحيوي على التنوع 

  البيولوجي؛
أن الكثير من المسائل التقنية والعلمية في مجال الوقود الحيوي يصعب الوصول إليها وأنها تتعلق   )ب(

 عمل االتفاقية، وخصوصا نهج النظام اإليكولوجي، وأنه يمكن معالجة هذه المسائل في سياق أعم؛بكثير من برامج 

، وبالتعاون مع 10/37إلى األمين التنفيذي، كجزء من عمله الجاري بخصوص المقرر  يطلب - 9
عن  األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، وبالنظر إلى العمل الجاري، أن يجمع معلومات

، وأن يبلغ 10/37و 9/2التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية ذات الصلة لتمكين األطراف من تنفيذ المقررين 
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عن التقدم المحرز إلى اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الثاني عشر 
 لمؤتمر األطراف؛

 .في اجتماعه الثاني عشر 10/37و 9/2رز في تنفيذ المقررين استعراض التقدم المح يقرر - 10

 
  األنواع الغريبة الغازية  9-13البند 

  الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 15/4التالي مأخوذ من التوصية  النص

  إن مؤتمر األطراف،
كحيوانات أليفة،  المدخلة ة بخصوص األنواع الغريبة الغازيةالسبل والوسائل لمعالجة الفجوات في المعايير الدولي

  وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية
لتصدي للمخاطر المرتبطة بتقرير اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن ا يحيط علما - 1

كأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، و
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1(حي وأغذية حية 

 همللرئيسين المشاركين وأعضاء فريق الخبراء التقنيين المخصص على عمل يعرب عن امتنانه - 2
  المالي؛ دعمهماولحكومتي إسبانيا واليابان على 

أن يؤكد من جديد لقطاعات للمسائل المرتبطة باألنواع الغريبة الغازية، الطابع المتعدد اب يسلمإذ  - 3
للتصدي للمخاطر المرتبطة ذات صلة ال تزال توفر إرشادات  *6/23المبادئ التوجيهية المعتمدة في المقرر 

ية، وكطعم بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرض
  حي وأغذية حية؛

على الصعيد الوطني، بين  ،على ضمان التعاون الفعالاألخرى األطراف والحكومات  يشجع - 4
 اية النباتاتوقاالتفاقية الدولية لونقاط االتصال التي تتعامل مع اتفاقية التنوع البيولوجي والسلطات الوطنية 

(IPPC)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن  ائي،دستور الغذالة يئهو
جار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة تواتفاقية اال ،تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية

ة عن األنواع لتهديدات الناشئ، من أجل التصدي لغذية والزراعةمم المتحدة لألومنظمة األ ،(CITES) باالنقراض
عند التصدي للمخاطر المرتبطة  كامال استخدامام المعايير القائمة استخداالغريبة الغازية، وحسب االقتضاء، 

بإدخال أنواع الحيوانات الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، 
  وكطعم حي وأغذية حية؛

أعضاء فريق الخبراء  طراف، وكذلكمزيد من المدخالت من األمع لتنفيذي، إلى األمين ا يطلب - 5
، المشترك بين الوكاالت ، بالتعاون مع أعضاء فريق االتصالوالخبراء اآلخرين حسب الحاجة التقنيين المخصص

                                                        
ستطيع ياف قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطر  *

وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء . أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه
 .)UNEP/CBD/COP/6/20 من 324-294انظر الفقرات (اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 
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طات الوطنية ومع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، ومع البناء على العمل التعاوني للسل
مقترحات عن إرشادات أكثر تفصيال لألطراف بشأن صياغة وتنفيذ تدابير وطنية ومجموعات الصناعة، أن يعد 

بإدخال أنواع الحيوانات الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات ترتبط 
، وذلك لنظر الهيئة 10/38ام الواردة في المرفق بالمقرر األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، من أجل إتمام المه

  ؛الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
بأن التجارة والتغيرات في أنماط التجارة المعاصرة بوصفها من المسارات المتزايدة  إذ يقرو - 6

لنمو السريع لألسواق الدولية على اإلنترنت، بما في ذلك بيع وشراء أنواع لألنواع الغريبة الغازية وخاصة ا
  :إلى األمين التنفيذي القيام بما يلي يطلبالحيوانات الحية، 

والجمارك ووكاالت التفتيش  ،منهجيات وأدوات تستخدمها وكاالت إنفاذ القانونونشر  جمع  )أ(
كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض  باألنواع الغريبة المدخلة االتجارلرصد ومراقبة 

  وتحركاتها عبر الحدود؛ ،الكائنات األرضية، وكطعم حي أو أغذية حية
تجار الإرشادات على  وتوزيع عامةتوعية الزيادة الجمع معلومات عن أفضل الممارسات ل  )ب(

  اإلنترنت؛العاملين على 
من حدائق الغازية أنواع الحيوانات الغريبة دخال وانتشار إبالمخاطر المحتملة من  إذ يسلمو - 7

وإطالق الحيوانات  ،عن هروب الحيوانات ةالناتجومراكز التربية واالتجار،  ،الحيوان وحدائق السفاري التجارية
أو /تجميع معلومات والعمل مع الخبراء لتجنب وإلى األمين التنفيذي  يطلبكأغذية حية وهروبها، المستخدمة 

  الخاصة بهذه المسارات المستقلة؛ض المخاطر خف
المرتبطة باإلطالق أو الهروب عن قصد أو غير قصد المخاطر المحتملة إزاء  يشعر بالقلقإذ و - 8
أنواع أحواض الكائنات المائية و ،ليفةاألحيوانات التي هي من الالحبيسة وأنواع الجينات الغريبة لسالالت لفرادى ا

التي تؤثر على التنوع الجيني األصلي، ، طعم حي وأغذية حيةواألنواع المستخدمة ك وأحواض الكائنات األرضية،
إلى األمين التنفيذي جمع  يطلبالحاجة إلى توثيق وإعداد إرشادات بشأن كيفية التصدي لهذه المخاطر،  وإذ يالحظ

  ية التصدي لهذه المخاطر؛بشأن كيف مع المنظمات الدولية ذات الصلة تعاوندراسات الحالة واستكشاف تدابير بال
  األنواع الغريبة الغازيةالمتعلقة بفي المعايير الدولية  السبل والوسائل لمعالجة الفجوات

  ألف، 9/4من المقرر  6-2إلى الفقرات  إذ يشيرو
 ،لمنظمة التجارة العالميةالتابعة األعضاء في لجنة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية  يشجع - 9

مواصلة التصدي، بما في ذلك عن طريق نظمات المعترف بها لديها المعنية بوضع المعايير على وأعضاء الم
 تهدد التنوع البيولوجي للمخاطر الناشئة عن إدخال األنواع الغريبة الغازية التيإعداد وتحسين المعايير الدولية، 

أو تضر بصحة ، لحيوانات األليفة، أو مسببات أمراض أو طفليات توثر على اال تعتبر آفات نباتاتولكنها 
مع مالحظة أن المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة يمكن أن تتضمن آثارا على عمل النظم اإلنسان، 

ويمكن أن تعرض . وعلى التنوع البيولوجي، على مستوى النظم اإليكولوجية واألنواع والجينات اإليكولوجية
ة المعنية بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية أن تتعاون معها بشأن هذه اتفاقية التنوع البيولوجي على اللجن

  المسألة؛
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  :ما يلي لىعاية النباتات وقاالتفاقية الدولية ل يشجع - 10
اية النباتات في وقالنباتية لوتدابير الصحة ة يتوسيع نطاق تدابيرهم الصحإلى ة أعضائها دعو  )أ(

  ؛عن البيئة األرضية وبيئة المياه العذبةالبيئات البحرية بصفة خاصة، فضال 
صحة النباتات الطحلبية وأنواع ليشمل اية النباتات وقتوسيع نطاق تطبيق االتفاقية الدولية ل  )ب(
  ؛الطحالب

، بغية تحديد الفجوات إلى صحة الفطريات وحمايتهاأيضا تمتد تها ما إذا كانت واليتوضيح   )ج(
  ؛تهاالمحتملة، وإذا تطلب األمر، معالج

على مواصلة جهودها  المنظمة ويشجع، المنظمة العالمية لصحة الحيوانّ بأهمية مساهمات يقر - 11
المتعلقة بالنظر في آثار األنواع الغريبة الغازية على النظم اإليكولوجية وصحة الحيوان، وتحديث المدونة المائية 

بشأن تقييم خطر غزو األنواع الغريبة على  للمنظمة والمدونة األرضية للمنظمة، وإسداء مشورة وتوفير إرشادات
  النظم اإليكولوجية؛

في الفقرات  منصوص عليهاإلى األمين التنفيذي مواصلة السعي إلى تنفيذ المهام ال كذلكيطلب  - 12
، وخصوصا فيما يتعلق بالتقدم المحرز في 10/38من المقرر  13والفقرة ألف  9/4المقرر من  13و 12و 11

  ضع المعايير التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمنظمات األخرى المعنية؛العالقة مع منظمات و
بصلة وأهمية ومدى تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية القائمة  وإذ يسلم - 13

وإدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها من أجل تحقيق  للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة،
إلى األمين التنفيذي إعداد، بما يتسق مع  يطلب ،2020-2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  9الهدف 
مع المنظمات الدولية ذات الصلة المعنية بوضع معايير ومبادئ  عاونوبالت ،10/38 المقرر من )ج(3الفقرة 

تعلق بتطبيق المعايير والمبادئ تألطراف لإعداد حزمة أدوات عملية وغير ملزمة توجيهية وتوصيات دولية، 
، ونشرها من خالل غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، ضمن وسائل التوجيهية والتوصيات الدولية القائمة

ما  على حزمة األدواتوينبغي أن تشتمل . أخرى، في موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
  :يلي

غير ملزمة حول كيف يمكن لألطراف استخدام عناصر اإلطار التنظيمي الدولي  مشورة عملية  )أ(
  ؛للتصدي للتهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية

  األدوات والمعلومات ذات الصلة بتحليل المخاطر؛  )ب(
وقامت  ستراتيجيات وطنية متعلقة باألنواع الغريبة الغازيةمعلومات عن كيفية إعداد األطراف ال  )ج(

  لوطنية؛ا اتهاسياسبتعزيزها وإدماجها في 
لقوائم األنواع الغريبة لجميع أصحاب المصلحة، وإدارتها الدروس المستفادة من استخدام البلدان   )د(
والتجار والمستهلكون، والتي تنظم ما إذا كان يجوز أو ال يجوز استيراد أنواع  ،موظفو مراقبة الحدود بمن فيهم

  ؛والقيود النسبية ألنظمة القوائمبها؛ فضال عن معلومات عن نقاط القوة  تجارواال ،وتربيتها ،ظ بهاة واالحتفاعينم
  ؛التي تتناول ظروفا محددةالتدابير الطوعية أمثلة على   )ه(
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الغريبة الغازية المحتملة وتقييم المسارات ذات  معلومات عن تنمية القدرات لتحديد األنواع  )و(
  ؛الصلة

بشأن كيف يمكن للسلطات الوطنية والصناعة إقامة تعاون وثيق لضمان االمتثال للوائح  معلومات  )ز(
  الوطنية المتعلقة باستيراد األنواع الغريبة؛

سياسة إدخال األنواع الغريبة كحيوانات أن ينسق لتعاون اإلقليمي معلومات بشأن كيف يمكن ل  )ح(
  ؛الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض ،أليفة

إلى األمين التنفيذي إعادة تجديد طلب اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن منح االتفاقية  مركز  يطلب  -14[
بغية تعزيز تبادل  منظمة التجارة العالميةالتابعة للجنة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية المراقب لدى 

المداوالت والتطورات الحديثة في الهيئات المعنية باألنواع الغريبة الغازية، في ضوء زيادة أهمية المعلومات بشأن 
  ]مسألة النظم اإليكولوجية عند وضع المعايير المناسبة؛

  شؤون أخرى
إلى األمين التنفيذي استكشاف منهجيات لحفز التوعية، وتشجيع التعليم وتوليد المعلومات  يطلب - 15

يبة لطائفة عريضة من الجمهور، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، وعامة الجمهور عن األنواع الغر
  وأصحاب المصلحة اآلخرين؛

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، بما في ذلك المؤسسات المحلية المعنية  يشجع - 16
ن جملة أمور، بما يتماشى مع استراتيجية بالتصنيف على تنمية قدرات األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، ضم

من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  9بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف، لتحقيق الهدف 
وينبغي التشديد على إعداد أدوات لتعزيز قدرات السلطات المعنية بمراقبة الحدود والسلطات . 2020- 2011

تحديد األنواع الغريبة الغازية أو األنواع الغريبة الغازية المحتملة، لتقييم المخاطر  المختصة األخرى في مجال
  واتخاذ خطوات إلدارة هذه المخاطر وخفضها إلى الحد األدنى؛

بعمل المرفق العالمي لمعلومات التنوع  يرحب، 10/38من المقرر  7إلى الفقرة  إذ يشيرو - 17
وتيسير استخدام المعلومات  ،ني لقواعد البيانات والشبكات على اإلنترنتحسين التشغيل البيتل ،(GBIF) البيولوجي

والحكومات والمؤسسات والمنظمات  ،األطراف ويشجعاألثر، تقييمات أو /الالزمة إلجراء تقييمات المخاطر و
مبكر الف كشالعلى المشاركة في إعداد أنظمة معلومات للتشغيل البيني يمكن استخدامها في إعداد أنظمة  المعنية

  االستجابة السريعة؛و
باألهمية الحيوية للحصول على معلومات صحيحة عن األنواع الغريبة الغازية عند إعداد  إذ يسلّم - 18

 2020- 2011من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  9مؤشرات لرصد التقدم المحرز في تحقيق الهدف 
المعلومات القائمة، يرحب ببرنامج العمل المشترك المقترح والحاجة إلى تحقيق أقصى قدر من التآزر بين خدمات 

من أهداف أيشي للتنوع  9لتعزيز خدمات المعلومات المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية كمساهمة في تحقيق الهدف 
األطراف  ويدعوإلى األمين التنفيذي تيسير تنفيذه،  ويطلب، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/14(البيولوجي 

  المعلومات والمنظمات األخرى إلى المساهمة في هذا العمل؛ وخدمات
  اعتبارات بشأن العمل المستقبلي
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باألنواع الغريبة الغازية بوصفها أحد الدوافع الرئيسية وراء فقدان التنوع البيولوجي،  إذ يسلّم - 19
 يشددلى رفاهية اإلنسان، وأثرها المتزايد على التنوع البيولوجي وعلى القطاعات االقتصادية، التي تؤثر سلبيا ع

من الخطة االستراتيجية للتنوع  9على الحاجة إلى مواصلة العمل بشأن هذه المسألة، من أجل تحقيق الهدف 
  ؛2020-2011البيولوجي 

  :إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، القيام بما يلي يطلب - 20
مر األطراف المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية، بما في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مقررات مؤت  )أ(

  ؛8/27ذلك المقررات التي تتناول الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي المحددة في المقرر 
إعداد قائمة أولية بأكثر المسارات شيوعا لألنواع الغريبة الغازية، واقتراح معايير أو سبل أخرى   )ب(
وجبها ترتيب أولويتها، وتحديد مجموعة من األدوات التي يمكن استخدامها إلدارة المخاطر المرتبطة بهذه يمكن بم

  المسارات أو خفضها إلى أدنى حد؛
وتقديم تقرير عن ذلك إلى أحد اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع 

  .طراف لالسترشاد به لدى النظر في الحاجة إلى العمل المستقبليالثاني عشر لمؤتمر األ
  

  .UNEP/CBD/COP/11/28أعد األمين التنفيذي العناصر التالية لمشروع مقرر على أساس الوثيقة 

  إن مؤتمر األطراف،
مع التقدير بالمبادئ التوجيهية لتقييم مخاطر الحيوانات غير المتوطنة أن تصبح غازية،  يرحب - 1

األطراف والحكومات األخرى على االستفادة من  ويشجع، (OIE)رتها المنظمة العالمية لصحة الحيوان التي نش
 المبادئ التوجيهية في معالجة المخاطر من أنواع الحيوانات الغريبة الغازية؛

 ويدعوبالتقدم المحرز في إعداد شراكة عالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازية،  يرحب - 2
 ويشجععنية، والخبراء في مجال الغزو البيولوجي والعلوم المعلوماتية إلى االنضمام إلى الشراكة، المنظمات الم

 .األطراف، والحكومات األخرى والجهات المانحة على تقديم الدعم المالي لتنفيذ خطة العمل
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  المبادرة العالمية للتصنيف  10-13البند 
الصادرتين عن الهيئة  16/11و 15/3لتوصيتين نص ومرفق مشروع المقرر التالي مأخوذين من ا

  .الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  إن مؤتمر األطراف،

وأهداف أيشي للتنوع  2020- 2011أن الخطة االستراتيجية الجديدة للتنوع البيولوجي  يؤكد - 1
نبغي أن يوجها العمل في المستقبل لجميع ، وي2020البيولوجي التابعة لها يقدمان اإلطار الشامل لالتفاقية نحو عام 

، في هذا السياق، بأهمية مشروع ويقرالقضايا المشتركة بين القطاعات والمجاالت المواضيعية لالتفاقية، 
 إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف؛

ية للتصنيف دعما للخطة باإلستراتيجية المنقحة لبناء القدرات من أجل المبادرة العالم يرحب - 2
 ؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

األطراف والحكومات األخرى إلى القيام، حسب االقتضاء، وفي الوقت المناسب، بإدراج  يدعو - 3
أنشطة إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف في إستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية 

وع البيولوجي، مع مالحظة أن بناء القدرات التصنيفية يتطلب مشاركة متعددة التخصصات، بما في المنقحة للتن
 ذلك مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية، حسب االقتضاء؛

المنظمات المعنية بالتصنيف والمنظمات األخرى ذات الصلة، بما فيها ضمن آخرين، يدعو  - 4
، وغيرها من المؤسسات العلمية والشركاء الذين يساهمون في شبكات التصنيف، ومتاحف التاريخ الطبيعي

استراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف، إلى االهتمام بصفة خاصة بالحصول على نواتج 
 ؛9/22برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف المرفق بالمقرر موجهة نحو النتائج فعلية لتنفيذ 

المنظمات واألطراف إلى بذل جهود خاصة لتدريب الموارد البشرية والمحافظة  هذه يدعو كذلك - 5
عليها وتعزيزها، إلعداد قوائم جرد، ورصد التنوع البيولوجي وتوفير المزيد من المعلومات التصنيفية، فضال عن 

الوطني إعداد وحفظ نظم معلومات متاحة للجمهور ومرافق للمجموعات البيولوجية، مع مراعاة التشريع 
 لألطراف، حسب االقتضاء؛

التعاون بين  يشجعبأهمية النهج المتعدد التخصصات لدراسة التنوع البيولوجي،  إذ يقرو - 6
المؤسسات والمنظمات المعنية بالتصنيف والمنظمات األخرى وعلى تطبيق منهجيات وتقنيات جديدة لتحقيق الهدف 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 9

7 - زيادة المكانة العلمية للبحوث التصنيفية، وتعزيز الخبرة في مجال التصنيف، وخاصة بأهمية  يقر
بشأن المجموعات التي ال يوجد بشأنها دراسات أو معلومات كثيرة، وبأن توليد الطلب على المعلومات التصنيفية 

رص عمل وحوافز على استحداث ف ،ضمن جملة أمور ،، الذي يشجع10/39يمثل خطوة مهمة لالستجابة للمقرر 
  للمتخصصين من الشباب في مجال التصنيف؛

 المجتمع العلمي على االعتراف بالمطبوعات التصنيفية بدرجة أكبر؛ يشجع - 8
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إلى األطراف اإلبالغ عن مدى فعالية جهودها في مجال بناء القدرات لدعم تنفيذ المبادرة  يطلب - 9
إلى األمين التنفيذي اإلبالغ  ويطلبالسادسة إلى االتفاقية، العالمية للتصنيف، من خالل تقاريرها الوطنية الخامسة و

عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف، استنادا إلى التقارير الوطنية المستلمة من األطراف، إلى 
 اجتماعات مؤتمر األطراف ذات الصلة؛

ينظم وييسر، بقدر المستطاع، إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، أن  يطلب - 10
وبالشراكة مع المنظمات األكاديمية، واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات 

 :الدولية المعنية

حلقات عمل إقليمية لمساعدة األطراف ونقاط اتصالها الوطنية المعنية بالمبادرة العالمية   )أ(
تصال األخرى التفاقية التنوع البيولوجي وأصحاب المصلحة اآلخرين على استعمال للتصنيف، ونقاط اال

إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف في إدماج التصنيف في االستراتيجيات وخطط العمل 
لمصلحة اآلخرين ويمكن أن يضم الشركاء في حلقات العمل هذه أصحاب ا. الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي

  المعنيين مثل المجتمعات األصلية والمحلية؛
حلقات عمل، بالتعاون مع نقاط االتصال الوطنية المعنية بالمبادرة العالمية للتصنيف والشركاء،   )ب(

لتوفير أدوات عملية لتحسين المهارات التصنيفية والمهارات ذات الصلة لدى الموارد البشرية وزيادة توعية طائفة 
ع من أصحاب المصلحة بشأن فائدة المعلومات التصنيفية في سياق حفظ التنوع البيولوجي، واالستخدام أوس

  المستدام لعناصره، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية؛
زمة أدوات عملية القيام، بالتعاون مع آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف والشركاء، بإعداد ح  )ج(

للتعلم لنقاط االتصال الوطنية لكل من اتفاقية التنوع البيولوجي والمبادرة العالمية للتصنيف، لتعزيز هذه المبادرة 
وتيسير اتصالهم مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، لتعزيز مشاركة 

  راءات إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف؛جميع القطاعات ذات الصلة ودعم إج
األطراف، والمؤسسات األكاديمية والمنظمات المعنية إلى دعم برامج التدريب طويل  يدعو - 11

األجل، بما في ذلك التدريب الداخلي، والمنح الدراسية، والتدريب على المستوى الجامعي ومستوى الدراسات العليا 
 هارات الموارد البشرية ذات الصلة بالتصنيف والمهارات المتعلقة بها؛لتحسين م

12 - بأن البحوث التصنيفية يمكن أن تشتمل انتقال الموارد الجينية بين البلدان، والحصول  وإذ يقر
على الحاجة إلى االضطالع بهذه األنشطة على نحو يتفق مع أحكام الحصول وتقاسم  يشددعلى المعارف التقليدية، 

منافع لالتفاقية، وحسب االقتضاء، بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل ال
 والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومع مراعاة تشريعها الوطني أو متطلباتها التنظيمية؛

ياق المبادرة العالمية بأهمية المعارف التصنيفية التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية في سينوه  - 13
 للتصنيف؛

14 -  بالحاجة إلى موارد مالية لبناء القدرات، بما في ذلك اإلرشادات الموحدة الموجهة إلى وإذ يقر
الحكومات األخرى، والمنظمات والجهات المانحة إلى تقديم دعم مالي وتقني  ويدعواألطراف، يحث اآللية المالية، 
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واألنشطة التصنيفية التي تعطي األولوية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع كاف إلى األطراف لتنفيذ المشروعات 
 ؛2020-2011البيولوجي 

بالصالحيات المنقحة آللية التنسيق للمبادرة العالمية للتصنيف  يحيط علما - 15
(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/5) ،فضال عن االستبيانات المتعلقة باالحتياجات التصنيفية وتقييمات القدرات 

)(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/4 التي ستكون مفيدة في وضع أولويات بناء القدرات التصنيفية في ،
  .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي
  مرفق

  إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف
لقطاعات، وسيساعد تنفيذها الفعال في تنفيذ الخطة إن المبادرة العالمية للتصنيف مبادرة مشتركة بين ا - 1

ويتمثل الهدف من . وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف في تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية الضرورية 

شر واستخدام المعارف والمعلومات الخاصة بالتصنيف بطريقة تساعد األطراف، والحكومات األخرى، لتوليد، ون
والمنظمات وأصحاب المصلحة في التنفيذ الفعال لالتفاقية، وحسب مقتضى الحال، بروتوكول ناغويا التابع لها 

ة عن استخدامها والتشريع الوطني، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئ
وسيتم . ، وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي2020- 2011فضال عن الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وترد . تحقيق ذلك من خالل أنشطة مجموعة من مؤسسات التصنيف والمبادرات والمشروعات والتعاون معها
: الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي على العنوان التاليقائمة بالشركاء الرئيسيين على الموقع 

http://www.cbd.int/gti/partner.shtml.  
وتسعى إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف أيضا إلى تحفيز العمل على الصعيد  - 2

معلومات واحتياجات التصنيف في اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الوطني، لتحسين دمج 
(NBSAPs) . تعكس األولويات على الصعيدين  وإجراءات، ورسالة، رؤيةوتتكون إستراتيجية بناء القدرات من

  .اإلقليمي والعالمي
لتصنيف هي إطار مرن لتنمية القدرات ومما يذكر أن إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية ل - 3

  .التصنيفية وتوليد معلومات عن التصنيف على الصعد العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية
  الرؤية  -ألف 

، إزالة الحواجز التصنيفية للتوافر العالمي للمعارف العلمية، والبيانات والمعلومات 2020بحلول عام  - 4
مما يسمح باستخدامها على جميع مستويات المجتمع في دعم صنع القرار بغية تحقيق بشأن التنوع البيولوجي، 
  .األهداف الثالثة لالتفاقية

  المهمة  -باء 
، بالتعاون في 2020أن تقوم األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات والشبكات المعنية، بحلول عام  - 5

رة العالمية للتصنيف على الصعد الوطنية، ودون اإلقليمية تنفيذ إجراءات إستراتيجية بناء القدرات من أجل المباد

http://www.cbd.int/gti/partner.shtml
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واإلقليمية والعالمية من أجل الحصول على الموارد التصنيفية والموارد البشرية الضرورية، بما في ذلك خبراء 
متدربون في مجاالت التصنيف، والتكنولوجيات والبنية التحتية، ونظم معلومات التصنيف، وقواعد البيانات ونظم 
البيانات الستعمالها في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وكمساهمة في تحقيق أهداف 

  .أيشي للتنوع البيولوجي
  الغايات  -جيم 

أن تكون األطراف والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية وكل أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين : 1الغاية 
بقيمة معلومات التصنيف التي تغطي جميع الكائنات الحية فيما يتعلق بخفض  درايةعلى  بالتنوع البيولوجي،

الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي، وتعميم التنوع البيولوجي وتعزيز خدمات النظم اإليكولوجية لرفاهية 
  .البشر

 ووضع أولوياتالثغرات  بتحديدأن تقوم األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية : 2الغاية 
  االحتياجات الخاصة ببناء القدرات؛

أن تقوم المنظمات المعنية، والشركاء والمؤسسات المحلية المعنية، بما في ذلك العلماء من المواطنين : 3الغاية 
  .معلومات التصنيف لتلبية االحتياجات التصنيفية المحددة وصيانة بتوليد

لمعنية، والشركاء والشبكات ذات الصلة معلومات التصنيف لتمكين األطراف المنظمات ا تتقاسم أن: 4الغاية 
والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التنوع البيولوجي على الصعد 

  .الوطنية، ودون اإلقليمية، واإلقليمية والعالمية
كومات األخرى، والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين األطراف في االتفاقية، والح تستخدمأن : 5الغاية 

وبرامج العمل في  2020-2011بعمليات االتفاقية معلومات التصنيف لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  .إطار االتفاقية، في وقت مبكر

  2020-2011اإلجراءات االستراتيجية الواجب اتخاذها في الفترة   –دال 
والحكومات األخرى والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين النظر في اتخاذ اإلجراءات  على األطراف، - 6

  :التالية
، احتياجات وقدرات التصنيف على الصعيدين الوطني 2013أن تستعرض في موعد أقصاه نهاية عام : 1اإلجراء 

  .2020-2011ولوجي واإلقليمي، وتقرر األولويات لتنفيذ االتفاقية والخطة اإلستراتيجية للتنوع البي
سيتم استعراض اإلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي في االجتماع : المبرر

ويجب قبل انعقاد هذا االجتماع، عند . 2014الثاني عشر لمؤتمر األطراف المقرر عقده في عام 
صنيف بوضوح في اإلستراتيجيات االقتضاء، أن تبين مجاالت بناء القدرات ذات األولوية في مجال الت

والخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي، استنادا إلى احتياجات المستخدمين على جميع مستويات 
وسيعمل ذلك على بيان احتياجات المستخدمين لبناء القدرات في مجال . المجتمع، حسب مقتضى الحال

 1ويعالج اإلجراء . 9و 4و 3خصوصا في اإلجراءات التصنيف التي سيتم معالجتها في إجراءات أخرى، 
ويمكن اإلطالع على استبيانات احتياجات . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 17صراحة الهدف 
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: التصنيف وتقييمات القدرات التي ستستعمل لهذا الغرض على العنوان التالي

http://www.cbd.int/gti/needs.shtml .ية بشأن النموذج القياسي الحتياجات وتتاح أيضا وثيقة إعالم
ومعلومات  (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/4)التصنيف وتقييمات القدرات التي ستستعملها األطراف 

من إستراتيجية  2وسيساهم االستعراض بصفة خاصة في تحقيق الغاية . مفيدة أخرى إلجراء التقييمات
االحتياجات الخاصة  ووضع أولوياتالثغرات  حديدت - بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف 

  .ببناء القدرات
تقييمات احتياجات : 1النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .التصنيف وتحديد األولويات على الصعيد القطري
  .2-1- 1و 1-1- 1جين ، المنت9/22المنجزات الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في المقرر 

دمج المبادرة العالمية للتصنيف في االستراتيجيات وخطط العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية : نتيجة اإلجراء
  .والوطنية للتنوع البيولوجي التي خضعت للمراجعة

قاط ، بتنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بهدف إعالم األطراف ون2013القيام بنهاية عام : 2اإلجراء 
المبادرة العالمية للتصنيف، وممثلي وزارات العلوم، والتعليم، والحفظ، والقطاعات /اتصالها الوطنية التابعة لالتفاقية

األخرى ذات الصلة، عن أهمية التصنيف والحاجة إلى التعاون في هذا المجال في تنفيذ االتفاقية والخطة 
  .2020- 2011اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

يشجع هذا اإلجراء على إشراك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في تنفيذ إجراءات أخرى بين : رالمبر
ويسمح اإلجراء بتبادل الخبرات المكتسبة من الروابط بين . على الصعيد الوطني 2020و 2015السنوات 

أن تُيسر حلقات ومن المتوقع . المبادرة العالمية للتصنيف واإلستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة
العمل هذه الدمج الفعال إلستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف في اإلستراتيجيات 
وخطط العمل المحدثة للتنوع البيولوجي من خالل التعاون مع القطاعات الحكومية ذات الصلة، ومن بينها 

ويمكن دعوة قطاعات التنمية . ، والعلوم والتعليمقطاعات البيئة، والزراعة، والحراجة، ومصايد األسماك
االجتماعية االقتصادية وقطاع إدارة وتنمية المناظر الطبيعية، إلى هذه العملية استنادا إلى االحتياجات 

من أهداف أيشي  19و 17و 1ويتناول هذا اإلجراء األهداف . ، حسب االقتضاء1المحددة في اإلجراء 
من إستراتيجية بناء القدرات من  2و 1د حلقات العمل على تحقيق الغايتين وستساع. للتنوع البيولوجي

 ووضع أولوياتالثغرات  وتحديدبقيمة معلومات التصنيف  الدراية - أجل المبادرة العالمية للتصنيف 
  .االحتياجات الخاصة ببناء القدرات

ألنشطة المزمعة في األهداف جميع ا: األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف
  .التشغيلية الخمسة
إشراك األوساط األكاديمية والقطاعات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ إستراتيجية بناء : نتيجة اإلجراء

  .القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف
لتحسين  2014لول عام تنظيم حلقات عمل تقنية وحلقات تدريبية لألوساط األكاديمية إضافية بح: 3اإلجراء 

  .مهارات التصنيف ونوعية معارف ومعلومات التصنيف، فضال عن مساهمة التصنيف في تنفيذ االتفاقية

http://www.cbd.int/gti/needs.shtml
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تتطلب إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف مهنيين متدربين تدريبا جيدا : المبرر
صينيفية المبسطة، وتبرير التصنيف والعلوم في مجال التصنيف الستكمال النشر العلمي للمعارف الت

المتعلقة بالتنوع البيولوجي في سياق تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
وييسر هذا اإلجراء تقاسم المعلومات عن أفضل الممارسات والخبرات بين خبراء . 2020- 2011

وييسر أيضا وضع محتوى منهج دراسي . ن في تنفيذ االتفاقيةالتصنيف وأصحاب المصلحة المشتركي
موصى به لزيادة التوعية العامة بمعلومات التصنيف الضرورية لتنفيذ االتفاقية، مع زيادة جاذبية 
التصنيف أيضا كمادة دراسية للطلبة، والعاملين في مجموعات العينات، ومن بينهم خبراء التصنيف 

في حلقات العمل هذه، إلى إبراز االحتياجات التصنيفية في البلدان النامية  ويحتاج األمر. الميدانيين
 19و 1ويعالج هذا اإلجراء الهدفين . لمعالجة األمن الغذائي والقضايا الناشئة األخرى في إطار االتفاقية

 4و 3وستسهم حلقات العمل والحلقات التدريبية في تحقيق الغايات . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
 توليد وصيانة وتقاسم واستخدام –من إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف  5و

  .معلومات التصنيف
جميع األنشطة المزمعة في األهداف : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .التشغيلية الخمسة
نيف المدربين في دعم تنفيذ االتفاقية، من خالل تدريب خبراء إشراك خبراء التص: نتيجة اإلجراء

التصنيف وإيجاد فرص عمل لهم، من أجل تيسير بناء القدرات في مجال التصنيف وتيسير مساهمتهم في 
أنشطة االتصال والتعليم والتوعية العامة، تمشيا مع تنفيذ االتفاقية والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

والتوعية بين خبراء التصنيف وأصحاب المصلحة بخصوص االحتياجات والمتطلبات . 2020- 2011
التصنيفية ذات الصلة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

  .استخدامها
ألدوات اإللكترونية، مثل مثل األدلة الميدانية، وا(، إنتاج أدوات التصنيف وتقاسمها 2015بحلول عام : 4اإلجراء 

المعشبات االفتراضية، وأدوات تحديد الهوية التي تستند إلى التسلسل الجيني وتسلسل الحامض النووي، مثل رموز 
وأدوات تحليل المخاطر في سياق األنواع الغريبة الغازية والسالمة األحيائية، مع األخذ في ) األعمدة المتوازية

األنواع ) 1: (للمستخدمين؛ وتيسير استخدام هذه األدوات لتحديد هوية وتحليل ما يلي الحسبان االحتياجات المحددة
واألنواع والسمات المفيدة للزراعة وزراعة األحياء المائية؛ ) 3(واألنواع الغريبة الغازية؛ ) 2(المهددة؛ 

ة االقتصادية، بما في ذلك واألنواع ذات األهمية االجتماعي) 5(واألنواع المعرضة للتجارة غير المشروعة؛  )4(
  .التنوع الميكروبي
ستساعد أدوات تحديد الهوية الحالية والمنتجة حديثا األطراف في جرد التنوع البيولوجي، : المبرر

واالكتشاف المبكر لألنواع الغريبة الغازية، وتنفيذ برامج العمل األخرى في االتفاقية التي تتطلب تحديد 
وضع معايير تقنية وبروتوكوالت دولية لتوصيف وجرد ورصد التنوع ومن المهم . تصنيف األنواع

ويعتبر هذا اإلجراء مهما . البيولوجي للموارد الوراثية المستأنسة وبيئات اإلنتاج، حسب مقتضى الحال
بصفة خاصة على المستوى األدنى تحديدا لفئات التصنيف لبعض الكائنات التي توجد فيها أنواع فرعية، 

الت وأنواع بيولوجية مختلفة، التي قد يكون لها مثال، مستويات غزو مختلفة، وتأثيرات في وأصناف وسال
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ومن المفضل . مختلف النظم اإليكولوجية، أو استجابات أو ردود فعل مختلفة لعوامل المكافحة البيولوجية
التراخيص  أن تكون أدوات التصنيف مفتوحة ويمكن الوصول إليها وفقا للمقاييس الدولية واتفاقات

 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 5و 2و 1ويعالج هذا اإلجراء األهداف . للتكنولوجيات ذات الصلة
من إستراتيجية  4و 3ويساهم هذا اإلجراء في تحقيق الغايتين . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 16و

  .علومات التصنيفمتوليد وصيانة وتقاسم  –بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف 
التي  16إلى  10األنشطة المزمعة من : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

، واألنواع الغريبة الغازية )ي(8تغطي جميع البرامج المواضيعية، والحصول وتقاسم المنافع، والمادة 
  .8/3والمناطق المحمية الواردة في المقرر 

قدرات على تحديد هوية األنواع الضرورية لدعم تنفيذ برامج العمل في إطار االتفاقية،  :نتيجة اإلجراء
والزراعة وتربية األحياء المائية ذات الصلة ) 2(تحديد أولوية المناطق المحمية وإدارتها؛ ) 1(ومن بينها 

  .اع ورصدهاوجرد األنو) 4(ومكافحة األنواع الغريبة الغازية وإدارتها؛ ) 3(باألمن الغذائي؛ 
، استعراض وتعزيز القدرات البشرية والبنية التحتية لتحديد والمساعدة في 2015بحلول عام : 5اإلجراء 

رصد التنوع البيولوجي، وخصوصا في مجال األنواع الغريبة الغازية، وفئات التصنيف التي ال تحظى بالقدر 
ويمكن إجراء . االقتصادية، ضمن أنواع أخرى-اعيةالوافي من الدراسة، واألنواع المهددة وذات األهمية االجتم

  .االستعراض مع الشبكات اإلقليمية وتنسيقه مع األنشطة الوطنية والدولية
، استعراض منتصف المدة للتقدم المحرز في تنفيذ 2015سيجري مؤتمر األطراف، في عام : المبرر

لى تحديد ورصد التنوع البيولوجي وينبغي أن يتضمن ذلك استعراضا للقدرات ع. الخطة اإلستراتيجية
وينطوي ذلك على تجميع . أو بالتعاون مع الشبكات اإلقليمية/الذي يمكن القيام به على الصعيد الوطني و

قوائم بالمتخصصين، والمؤسسات ومصادر التمويل، والتشجيع على حوافز لتدريب الشباب في مجال 
ويعالج هذا . وعات التصنيفية يتم صيانتها بنجاحالتصنيف للتأكد من أن المعارف والمهارات والمجم

من  4و 3ويساهم في تحقيق الغايتين . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 20و 19و 17اإلجراء األهداف 
  .معلومات التصنيفتوليد وصيانة وتقاسم  –إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف 

  :نامج عمل المبادرة العالمية للتصنيفاألنشطة ذات الصلة في بر
بناء القدرات على الصعيدين العالمي واإلقليمي لمساندة التوصل إلى المعلومات : 5النشاط المزمع 

  .، وتعزيز شبكات التعاون اإلقليمي القائمة في مجال التصنيفالتصنيفية وتوليدها
  .األنواع الغريبة الغازية: 15النشاط المزمع 
تقديم معلومات إلى مؤتمر األطراف كمساهمة في استعراض منتصف المدة للخطة : ءنتيجة اإلجرا

  .وتعزيز القدرات البشرية على تحديد هوية األنواع. 2020- 2011اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
مجال  ، القيام، قدر اإلمكان، بدعم الجهود الحالية الرامية إلى إعداد القدرات في2016بحلول عام : 6اإلجراء 

مرافق معلومات وموضوعات التنوع البيولوجي الوطنية، وبناء وصيانة نظم المعلومات والبنية التحتية الالزمة 
لجمع، وتوثيق وتتبع استخدام العينات البيولوجية، وخصوصا أنواع العينات، وتوفير الحصول الحر والمفتوح 

  .2016حلول عام للجمهور للمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوحي، وذلك ب
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من إستراتيجية بناء  5لمتابعة متطلبات القدرات والبنية التحتية التي تم استعراضها في اإلجراء : المبرر
القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف، على األطراف، والحكومات األخرى والقطاع المالي، بما في 

لقدرات على التصنيف، بما في ذلك إعداد آليات للتمثيل ذلك الجهات المانحة، تعزيز البنية التحتية لبناء ا
 19و 17و 1ويعالج هذا اإلجراء األهداف . الرقمي للمراجع والمجموعات األخرى والمعلومات القائمة

من  4و 3ويساهم هذا األجراء أيضا في تحقيق الغايتين . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 20و
  .معلومات التصنيفتوليد وصيانة وتقاسم  –ل المبادرة العالمية للتصنيف إستراتيجية بناء القدرات من أج

وضع نظام عالمي : 7النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف
  .منسق لمعلومات التصنيف وفقا للمقاييس واتفاقات التراخيص الدولية للتكنولوجيات ذات الصلة

  .بنية تحتية للمعلومات لتلبية احتياجات التصنيف: ءنتيجة اإلجرا
، إعداد الموارد البشرية والبنية التحتية الكافية لحفظ المجموعات الحالية وبناء مزيد 2017بحلول عام : 7اإلجراء 

ظ حف) 1: (ويمكن أن يعزز هذا اإلجراء وييسر ما يلي. من مجموعات العينات البيولوجية والموارد الجينية الحية
ومنح التدريب الداخلي، وتبادل ) 3(وإشراك األوساط األكاديمية؛ ) 2(الكائنات المجهرية خارج الموقع الطبيعي؛ 

وتخصيص ) 5(وإيجاد فرص عمل ليصبحوا خبراء ويواصلون العمل في مجال التصنيف؛ ) 4(الخبراء وتعاونهم؛ 
ومبررات لالستثمار في الموارد البشرية والبنية ) 6(األموال العامة إلنشاء وصيانة البنية التحتية للمجموعات؛ 

  .ونظم عالمية منسقة للمجموعات البيولوجية) 8(والحصول على المعلومات،  )7(التحتية؛ 
إن صيانة المجموعات المرجعية، واألدوات المرجعية، وقسائم العينات، يكتسب أهمية قصوى من : المبرر

ويسعى هذا اإلجراء إلى كفالة قدرات . فيذ الفعال لالتفاقيةأجل تحديد ورصد التنوع البيولوجي والتن
) 1: (المؤسسات التي بها مجموعات من العينات البيولوجية والموارد الجينية الحية على القيام بما يلي

واالشتراك في التعاون الدولي في مجال بحوث ) 3(وإجراء التدريب، ) 2(تقديم خدمات تحديد الهوية؛ 
 19و 17واألهداف  30ج هذا اإلجراء معوقات التصنيف المذكورة في إعالن داروين،ويعال. التصنيف

من إستراتيجية  4و 3ويساهم هذا اإلجراء أيضا في تحقيق الغايتين . أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 20و
  .معلومات التصنيف وتقاسم توليد وصيانة –بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف 

وضع نظام عالمي : 7النشاط المزمع : شطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيفاألن
  .منسق لمعلومات التصنيف وفقا للمقاييس الدولية واتفاقات التراخيص الدولية للتكنولوجيات ذات الصلة

لبيولوجية، بما فيها تعزيز الموارد البشرية والبنية التحتية المؤسسية، والمجموعات ا: نتيجة اإلجراء
  .مرافق الحفظ الميكروبي خارج الموقع الطبيعي التي تعمل كأدوات للبحوث

، تحسين نوعية السجالت عن التنوع البيولوجي وزيادة كميتها في المجموعات 2019بحلول عام : 8اإلجراء 
البيانات الجينية لتعزيز وضوح التاريخية والحالية والمستقبلة وإتاحتها من خالل قواعد بيانات التصنيف وقواعد 

  .نماذج التنبؤ عن حالة التنوع البيولوجي وزيادة الثقة بها في ظل مختلف السيناريوهات

                                                        
30   en.pdf-28-inf-04-04/information/cop-http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop  
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، تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 2020سيستعرض مؤتمر األطراف، في عام : المبرر
وع البيولوجي، استنادا إلى جملة ، ويقيم مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتن2020- 2011

ويتمثل أحد األهداف النهائية الستخدام معلومات ). 10/9المقرر (أمور من بينها التقارير الوطنية السادسة 
التصنيف في تعزيز وضوح نماذج حالة التنوع البيولوجي وزيادة الثقة بها في ظل سيناريوهات مختلقة 

وتحقيقا لهذا الهدف، يجب أن ينعكس استخدام . افع الكامنة للتغييرللضغط البيئي، مثل تغير المناخ والدو
معلومات التصنيف والمعلومات المرتبطة بها عن النظم اإليكولوجية، بما في ذلك البيانات الجينية، 

ويمكن أن يكشف هذا اإلجراء أيضا المعلومات . إنعكاسه في التقرير الوطني السادس من قبل األطراف
 13و 12و 11و 10و 9و 5و 4و 2و 1ويعالج هذا اإلجراء األهداف . 2020لفترة بعد عام المفقودة عن ا

 4و 3من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ويساهم هذا اإلجراء أيضا في تحقيق الغايات  19و 16و 14و
تخدام وصيانة وتقاسم واس ،توليد –من إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف  5و

  .معلومات التصنيف
وضع نظام عالمي : 7النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .منسق لمعلومات التصنيف
زيادة قدرات األطراف على اتخاذ قرارات تستند إلى العلوم باستخدام معلومات عن حالة : نتيجة اإلجراء

االستعادة المحتملة لألنواع، والموائل أو النظم اإليكولوجية في ظل /المحتملة التنوع البيولوجي والخسارة
  .السيناريوهات المطروحة ذات الصلة بالسياسات

تيسير جرد لجميع فئات التصنيف في المناطق الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية المستهدفة ذات : 9اإلجراء 
ولوجي، والمناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي، والمناطق المحمية، األولوية مثل المناطق الساخنة للتنوع البي

والمناطق التي تقوم المجتمعات المحلية بحفظها، ومناطق اإلدارة المستدامة للتنوع البيولوجي، والمناظر الطبيعية 
اما وبرامج أخرى األرضية المنتجة من الوجهة االجتماعية اإليكولوجية، التي تم النظر فيها في إطار مبادرة ساتوي

  .يمثل فيها الجرد أولوية لصنع القرار
يعتبر هذا اإلجراء من إجراءات الدعم إلستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية : المبرر

للتصنيف، والغرض منه اإلسراع في توليد معلومات التصنيف التي تحتاجها األطراف من أجل اتخاذ 
وباإلضافة إلى ذلك، يدعم اإلجراء إشراك . ن حفظ وإدارة التنوع البيولوجيقرارات علمية مستنيرة بشأ

. وسيتم تقاسم معارف التصنيف على نطاق واسع. أصحاب المصلحة المحليين في جرد التنوع البيولوجي
ويعزز هذا اإلجراء إشراك خبراء التصنيف والمواطنين اآلخرين في دعم حفظ التنوع البيولوجي 

ويمكن أن تتضمن المشروعات أيضا . 2020ستدام وزيادة القدرات على التصنيف بعد عام واستخدامه الم
الجرد، وتحديد صفات الوراثة لألنواع المسـتأنسة ورصدها في بيئات إنتاجها، مثل في المزارع، وفي 

. 2019الغابات، وفي مرافق زراعة األحياء المائية، وكذلك األحياء البرية، عند االقتضاء، بحلول عام 
ويمكن البدء في جرد األنواع كمسألة ذات أولوية في . وينبغي إدراج التنوع الميكروبي حيثما أمكن

المناطق التي توجد عنها بالفعل معلومات أساسية عن تواجد األنواع ويمكن الحصول علي هذه 
حصول وتقاسم المعلومات، بغية دعم إعداد خطط عمل وطنية وتعزيز الحفظ، واالستخدام المستدام وال

  .المنافع على الصعيد المحلي
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من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  19و 14و 13و 12و 11و 10و 9و 1ويعالج هذا اإلجراء األهداف 
ويساهم في تحقيق جميع الغايات الخمس في إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف 

  .هاواستخدام تها، وصيانهاووضع أولويتها، وتوليدلتصنيف معلومات امعارف والدراية، وتحديد  –
  :األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

  .توعية الجمهور وتثقيفه: 4النشاط المزمع 
  .تعزيز الشبكات القائمة للتعاون اإلقليمي في مجال التصنيف: 6النشاط المزمع 
  .المنافع الحصول وتقاسم: 14النشاط المزمع 

  .4وجميع األنشطة المزمعة في إطار الهدف التشغيلي 
وإشراك أصحاب المصلحة في . زيادة القدرات على توليد وتقاسم معلومات التصنيف: نتيجة اإلجراء
والمساهمة في مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة من أجل . وتعزيز علم المواطنة. مشاريع الجرد

  .التنوع البيولوجي
، تقييم التقدم المحرز في إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة 2020و 2018بين السنوات : 10اإلجراء 

، وذلك 2020العالمية للتصنيف على الصعد الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية، بغية إدامتها بعد عام 
  .صلة بالتصنيف، ضمن جملة أمورباستخدام مؤشرات أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات ال

يسعى هذا اإلجراء إلى كفالة استمرار أنشطة بناء القدرات على األجل الطويل على جميع : المبرر
، استعراضا لتنفيذ 2020وسيجري مؤتمر األطراف، في اجتماعه المقرر عقده في عام . المستويات

وفي هذا الوقت، ينبغي تقييم منجزات . 2020- 2011االتفاقية والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
. بناء القدرات في مجال التصنيف بالتوازي مع التقدم المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

أو اإلقليمية، مدى التقدم المحرز بشأن /ويمكن أن تقيم البلدان المشاركة في مبادرات التصنيف الوطنية و
فضال عن التقدم  31ت الصلة، باستخدام المؤشرات المقترحة للتصنيف،واألهداف األخرى ذا 19الهدف 

مؤشرات ) 1: (ومن المؤشرات اإلضافية المحتملة ما يلي. الذي تبلغ عنه األطراف والحكومات األخرى
عدد األفراد المدربين؛ وعدد األفراد الذين يستخدمون مهارات التصنيف بعد حصولهم على : العملية

عدد مواد التدريب المنتجة؛ وعدد أدوات : ومؤشرات النواتج) 2(لقات العمل المنظمة؛ التدريب، وعدد ح
ومؤشرات ) 3(التصنيف، وعدد المنجزات المحققة الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية في برنامج العمل؛ 

د ، وزيادة عد)عالميا، وحسب المنطقة(الزيادة في عدد دراسات التصنيف المنشورة : التقدم/النتائج
ويعالج هذا اإلجراء جميع . المؤسسات التي تم تعزيز بنيتها التحتية وعدد فرص العمل لخبراء التصنيف

وسيقدم استعراض إستراتيجية . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 19و 1األهداف، وخصوصا الهدفين 
صياغة اإلستراتيجيات  بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف معلومات مهمة للنظر فيها عند

  .2020بعد عام 
                                                        

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  15/1تم االتفاق على قائمة إرشادية للمؤشرات من خالل التوصية    31
 .والتكنولوجية
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ولكنه مهم أيضا  5النشاط المزمع : األنشطة ذات الصلة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف
  .بالنسبة لجميع األنشطة المزمعة األخرى في برنامج العمل

ومعلومات . للتصنيف استعراض تنفيذ إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية: نتيجة اإلجراء
  .2020لألطراف لتطوير اإلستراتيجية بعد عام 

 التنفيذ، والرصد، واالستعراض والتقييم  -هاء 

ستنفذ إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف لدعم برنامج عمل المبادرة العالمية  - 7
وبناء عليه، تسري . 2020-2011نوع البيولوجي للتصنيف وضمن اإلطار األوسع نطاقا للخطة اإلستراتيجية للت

األحكام بشأن التنفيذ والرصد واالستعراض والتقييم الواردة في القسم الخامس من الخطة االستراتيجية للتنوع 
، تسري )10/2المقرر (وآليات الدعم الواردة في القسم السادس من الخطة اإلستراتيجية  2020- 2011البيولوجي 

  .مج عمل المبادرة العالمية للتصنيف وإستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيفعلى تنفيذ برنا
  

  التدابير الحافزة  11-13البند 
الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  16/14التالي مأخوذ من التوصية  النص
  .والتكنولوجية

  ،إن مؤتمر األطراف
بشأن  10/44ر والحكومات األخرى في تنفيذ المقرالتقدم الذي أبلغت به األطراف ب يحيط علماً   - 1

 2األهداف ، وخصوصا 2020-2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تنفيذ ا، بما يسهم في التدابير الحافزة
 ؛من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، فضال عن استراتيجية حشد الموارد 4و 3و

ات النظم ياقتصاد عنهود الحالية التي يبذلها عدد من األطراف إلعداد دراسات وطنية الج يالحظ   - 2
، حسب االقتضاء، في األطراف والحكومات األخرى على النظر أيضاً ويشجعاإليكولوجية والتنوع البيولوجي، 

كولوجية والتنوع ات النظم اإلييالدولية بشأن اقتصاد ةمن نتائج الدراس ، مستفيدةهذه الدراساتمثل إعداد 
فضال عن األعمال المماثلة على الصعيد الوطني أو اإلقليمي، التي تشرك جميع أصحاب  (TEEB) البيولوجي

وتحديد اآلليات والتدابير الرامية إلى دمج قيم التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج المصلحة المعنيين، 
تناسب مع الظروف يل كيفم بأسلوبضافة إلى نظم اإلبالغ، وعمليات التخطيط الوطنية والمحلية ذات الصلة، إ

 الوطنية؛

نتائج هذه الدراسات في تصميم السياسة الوطنية وتنفيذها بطريقة  دمجالحاجة إلى  يدركإذ    - 3
ات النظم ياقتصاد بشأنتخطط إلجراء دراسات وطنية  التياألطراف والحكومات األخرى  يدعومنهجية ومتسقة، 

وخطة العمل الوطنية ستراتيجية واالهذه الدراسات بين كفالة الدعم المتبادل إلى  ،والتنوع البيولوجياإليكولوجية 
 لتنوع البيولوجي؛المنقحة ل

من جانب المنظمات  بشأن الحوافز الضارةهائل عمل تحليلي ما أجري بالفعل من  إذ يالحظو  - 4
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، واالتحاد والمبادرات الدولية مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة، 

  الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة التجارة العالمية،
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األطراف والحكومات األخرى إلى إعداد وتطبيق أدوات لتحديد الحوافز التي تضر بالتنوع  يدعو  )أ(
شي للتنوع البيولوجي، باستعمال من أهداف أي 3البيولوجي، فضال عن طرائق رصد التقدم المحرز نحو الهدف 

  ؛)10/3من المقرر  7بالفقرة  13المؤشر (المؤشر ذي الصلة الستراتيجية حشد الموارد 
على أن إجراء دراسات لتحديد الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلعانات،  يشدد  )ب(

أو البدء في تكون فيها الحوافز المرشحة لإلزالة  يجب أال يؤجل اإلجراءات السياساتية الفورية في الحاالت التي
 ؛معروفة بالفعل، مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصاديةأو إصالحها  التخلص منها تدريجياً

إلى اتخاذ إجراءات مناسبة في هذه الحاالت، في الحكومات األخرى  يدعوواألطراف  يشجع  )ج(
االقتصادية، وبما في  -أو اإلصالح، مع مراعاة الظروف االجتماعيةشكل إزالة أو البدء في التخلص التدريجي 

ذلك اغتنام الفرص الناشئة عن دورات االستعراض للسياسات القطاعية القائمة، على الصعيد الوطني واإلقليمي 
  ؛على السواء
ذي األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الدولية المعنية إلى تزويد األمين التنفي يدعو  )د(

أو البدء بمعلومات عن العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة إلزالة الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي 
  ؛أو إصالحها في التخلص منها تدريجياً

بأن إزالة الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، أو إزالتها تدريجيا أو إصالحها، بما في ذلك  يقر  - 5
  أو أقل تكلفة؛/تدابير اإليجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه باستدامة أكثر فعالية واإلعانات، ستعجل ال

بين إزالة الحوافز الضارة، بما في ذلك  روابطاألطراف والحكومات األخرى إلى مراعاة ال يدعو   - 6
اتخاذ تدابير حافزة لى ع شجيعتالأو إصالحها في عملية تخطيط سياساتها، و أو التخلص منها تدريجياً ،اإلعانات

، بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى مستدامالإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 
مع األخذ في الحسبان ، لتنوع البيولوجيالمنقحة لتها وخطط عملها الوطنية ا، بما في ذلك في استراتيجيذات الصلة

 ادية الوطنية؛االقتص- الظروف االجتماعية

 ات وخطط العمل، وفقاً ألهداف االستراتيجيإلى النظر الحكومات األخرى يدعوواألطراف  يشجع   - 7
المشتريات لتنوع البيولوجي في خطط لمعايير محددة ذلك إدراج  بما فيلتنوع البيولوجي، لحة الوطنية المنقّ

مساهمة في تنفيذ كوأطر التخطيط المماثلة،  ين،تدامستهالك واإلنتاج المسالوطنية لالستراتيجيات واال الوطنية،
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وتعزيز قاعدة العلوم والمنهجيات لتمكين القيام بذلك بصورة أكثر  4الهدف 
  ؛فعالية

األطراف على العمل مع القطاع الخاص بشأن سبل ووسائل المساهمة في التنفيذ الوطني  يشجع  - 8
شبكات لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي، وإعداد أدوات للتشجيع على / من خالل إنشاء منابرلالتفاقية، مثال

مراعاة التنوع البيولوجي في أنشطة قطاع األعمال، بما في ذلك إرشادات لمساعدة قطاع األعمال في اإلبالغ عن 
  ية ذات الصلة؛آثاره البيئية، وخاصة آثاره على التنوع البيولوجي، ودعم المبادرات الدول

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات والمبادرات ذات الصلة، ومنظمات التمويل  يدعو  - 9
الثنائية والمتعددة األطراف، إلى وضع مقتراحات من أجل توسيع نطاق الدعم التقني طويل األجل وبناء القدرات 
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والبرامج وعمليات التخطيط الوطنية والمحلية، بما  بشأن منهجيات التقييم ودمج قيم التنوع البيولوجي في السياسات
في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وكذلك نظم اإلبالغ، بما في ذلك الحسابات 

 القومية، حسب مقتضى الحال؛

ية اآللية العالمضمن جملة منظمات، دعم المنظمات والمبادرات الدولية، بما في ذلك يالحظ    - 10
وبرنامج األمم المتحدة  )األونكتاد( ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

وتقييم خدمات النظام  ةالثرو حسابوالبنك الدولي وشراكته العالمية لوبرنامج األمم المتحدة للبيئة،  ،اإلنمائي
واالتحاد  ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالمية، ومنظمة التجارة الع ،(WAVES) اإليكولوجي

الدولي لحفظ الطبيعة، للجهود المبذولة على الصالضارة بالتنوع د العالمية واإلقليمية والوطنية في تحديد الحوافز ع
ظ التنوع البيولوجي تعزيز الحوافز اإليجابية لحففي  إصالحها،أو أو التخلص منها تدريجيا إزالتها و البيولوجي

وتعميم  ديروفي تقبما يتسق وينسجم مع االتفاقية وغيرها من االلتزامات الدولية ذات الصلة، واستخدامه المستدام، 
وغيرها من المنظمات  الكياناتهذه  ويدعوية، يكولوجخدمات النظم اإلما يرتبط به من قيم التنوع البيولوجي و

، بما في ذلك مواصلة دعم بناء القدرات على الصعيد تكثيف هذا العمل مواصلةإلى والمبادرات ذات الصلة 
  ؛الوطني

بالعمل الجاري في اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة إلدراج حسابات تجريبية للنظم  يحيط علما  - 11
وجي، حسب ، مما يدعم إدراج التنوع البيول(SEEA)اإليكولوجية في نظامها المنقح للحسابات البيئية واالقتصادية 

  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2حسب مقتضى الحال، في الحسابات القومية، على النحو المتوخى في الهدف 
، بغية دعم التقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف أيشي للتنوع إلى األمين التنفيذي يطلب   - 12

 :وع البيولوجي، القيام بما يلي، وفي حشد الموارد من أجل التن4و 3و 2البيولوجي، السيما األهداف 

أعاله، وإتاحتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات ) د(4جمع التقارير الواردة عمال بالفقرة   )أ(
التابعة لالتفاقية، وإعداد تقرير تجميعي عن العقبات التي صودفت في تنفيذ الخيارات المحددة إلزالة الحوافز 

، لتنظر فيه الهيئة الفرعية للمشورة أو إصالحها دء في التخلص منها تدريجياًأو البالضارة بالتنوع البيولوجي 
  العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يسبق االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

، بغية حفز هذا التعاون تعاونه مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة وتعزيزتوطيد  ةواصلم  )ب(
، وفي إصالحهاأو تدريجيا أو إزالتها  السلبيةالحوافز وإزالة د من العمل في مجال تحديد ودعم وتيسير المزي

، بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات تعزيز الحوافز اإليجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
  ية؛يكولوجخدمات النظم اإلا يرتبط به من مقيم التنوع البيولوجي ووتعميم  دير، وفي تقالدولية األخرى ذات الصلة

، عقد حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات بالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة مواصلة  )ج(
لدعم البلدان في االستفادة من  وحسب مقتضى الحال، بمشاركة خبراء ذوي صلة من وزارات المالية والتخطيط،

فضال عن األعمال المماثلة على الصعيد الوطني  إليكولوجية والتنوع البيولوجينتائج دراسات اقتصاديات النظم ا
وفي دمج قيم التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج وعمليات التخطيط الوطنية والمحلية ذات  أو اإلقليمي،

المستفادة ذات ، بطريقة تتكيف مع الظروف الوطنية، ودعم تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة والدروس الصلة
  .الصلة
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وباإلضافة إلى ذلك، قد يرغب مؤتمر األطراف في اإلحاطة علما باألدوات اإلرشادية التي أعدها بعض 
  .UNEP/CBD/COP/11/34األطراف لتحديد الحوافز الضارة، على النحو المبلغ عنه في الوثيقة 

  
  المتعلقة بالميزانية ؤونشاإلدارية وال ؤونشال  - 14

  تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية   1-14البند 
  لالتفاقية ةستئمانيق االيداوعن ميزانية الصن

في إطار هذا البند، سيقدم األمين التنفيذي تقريرا عن فترة السنتين الحالية وعن التوقعات لفترة السنتين 
 .القادمة

  
 تفاقيةلال ةاالستئماني الصناديق وميزانية االتفاقية إدارة  2-14البند 

 2014- 2013 السنتين لفترة

أعد األمين التنفيذي مشروع المقررات التالية بشأن المسائل اإلدارية والمسائل المتعلقة بالميزانية وهو 
  .UNEP/CBD/COP/11/10منسوخ من الوثيقة 

  إن مؤتمر األطراف،
  الصادر عن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، 10/45إلى المقرر إذ يشير 

عن تقديره لحكومة كندا بوصفها البلد المضيف على تعزيز دعمها الكبير المقدم إلى يعرب  - 1
في  2دوالر أمريكي حتى اليوم، والمقرر زيادتها بنسبة  1,126,162األمانة ويرحب بمساهمة البلد السنوية البالغة 

في المائة في  83.5خصص منها المائة في السنة، من البلد المضيف كندا ومقاطعة كيبيك لتشغيل األمانة، والتي ي
 ؛2014- 2013السنة لتعويض المساهمات من األطراف لفترة السنتين 

 من لالتفاقية لفترة سنتين، تبدأ) VBو BZو BEو BY(تمديد الصناديق االستئمانية  يقرر - 2
 ؛2015كانون األول /ديسمبر 31وتنتهي في  2013كانون الثاني /يناير 1

 2013دوالر أمريكي لعام  xx,xxx,xxxقدرها  (BY)أساسية  على ميزانية برنامجية يوافق - 3
 ؛*Xلألغراض المبينة في الجدول  2014دوالر أمريكي لعام  xx,xxx,xxxو

على النحو الوارد في الجدول  2014و 2013جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقات لعامي  يعتمد - 4
X*؛ 

من خالل  2013كانون الثاني /نايري 1تجديد احتياطي رأس المال العامل ابتداء من  يقرر - 5
 التفاقية التنوع البيولوجي؛ )BY(األنصبة المقررة للصندوق االستئماني العام 

في المائة من الميزانية البرنامجية  5تحديد احتياطي رأس المال العامل عند نسبة  يؤكد من جديد - 6
 دعم البرنامج؛لإلنفاق منه، ويشمل ذلك تكاليف ) BYالصندوق االستئماني (األساسية 

                                                        
 .مر األطراف الجداولسيعد مؤت  *
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 ةأن هناك عددا من األطراف لم تسدد مساهماتها إلى الميزانية األساسي يالحظ مع القلق - 7
 وسنوات سابقة؛ 2011لسنة ) BYالصندوق االستئماني (

) BYالصندوق االستئماني ( ةاألطراف التي لم تسدد بعد مساهماتها إلى الميزانية األساسي يحث - 8
قوم بذلك بدون تأخير ويطلب إلى األمين التنفيذي أن ينشر المعلومات المتعلقة وسنوات سابقة؛ أن ت 2011لسنة 

 وأن يحدثها بانتظام؛) VBو BZو BEو BY(بحالة المساهمات في الصناديق االستئمانية لالتفاقية 

فصاعدا، أال يحق لألطراف  2005كانون األول /يناير 1فيما يتعلق بالمساهمات من  يقرر - 9
في أن تصبح عضوا من أعضاء مكتب مؤتمر األطراف؛ ) 2(مساهماتها ألكثر من سنتين المتأخرة في سداد 

 وينطبق ذلك فقط في حالة األطراف التي ليست من أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

لألمين التنفيذي أن يدخل في ترتيبات مع أي طرف تأخرت مساهماته لسنتين أو أكثر  يرخص - 10
لهذا الطرف، لتسوية جميع المتأخرات القائمة، في غضون " جدول زمني للمدفوعات"اتفاق متبادل على  للدخول في

ست سنوات حسب األوضاع المالية للطرف المتأخر في السداد ودفع المساهمات القادمة في الموعد المحدد، وأن 
 أو لمؤتمر األطراف؛ يقدم تقريرا عن تنفيذ أي من هذه الترتيبات إلى االجتماع القادم للمكتب

لألمين التنفيذي أن ينقل الموارد فيما بين البرامج من بين كل من بنود التخصيص  يرخص - 11
في المائة من مجموع الميزانية البرنامجية، بشرط أن تفرض  15، حتى نسبة *Xالرئيسية المحددة في الجدول 

 الميزانية؛ في المائة على كل بند مخصص من بنود 25محدودية أخرى ال تتجاوز 

جميع األطراف في االتفاقية إلى مالحظة أن المساهمات المقررة للميزانية البرنامجية  يدعو - 12
كانون الثاني من السنة التي وضعت فيها هذه المساهمات في الميزانية، وأن /يناير 1تُستحق في  )BY(األساسيية 

 تسددها بأسرع ما يمكن؛

امات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، والسحب من لألمين التنفيذي أن يدخل في التز يرخص - 13
الموارد النقدية المتاحة، بما في ذلك األرصدة غير المنفقة، والمساهمات عن الفترات المالية السابقة ومن اإليرادات 

 المتنوعة؛

  :على تقديرات التمويل لألغراض التاليةيوافق  - 14
ت الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة للمساهما )BE(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص   )أ(

  ؛*Xالتي حددها األمين التنفيذي والمدرجة في الجدول  2014-2013الموافق عليها لفترة السنتين 
لتيسير مشاركة البلدان النامية األطراف، السيما أقل  )BZ(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص   )ب(

فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، في فترة السنتين البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
  ؛*X، على النحو الذي حدده األمين التنفيذي والوارد في الجدول 2014- 2013

لمشاركة  VBاألطراف على تقديم مساهمات إلى هذين الصندوقين والصندوق االستئماني  ويحث
  ؛)X*ر الجدول انظ(المجتمعات األصلية والمحلية في أنشطة االتفاقية 

                                                        
 .سيعد مؤتمر األطراف الجداول  *
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األطراف والدول غير األطراف في االتفاقية، فضال عن المنظمات الحكومية، والحكومية  يحث - 15
  الدولية وغير الحكومية والمصادر األخرى، على المساهمة في الصناديق االستئمانية المالئمة لالتفاقية؛

لألمين  ويرخص *Xدول على مالك موظفي األمانة للميزانية البرنامجية الواردة في الج يوافق - 16
التنفيذي بأن يستعرض صالحيات وظائف األمانة لتعديل مالك الوظائف كي تلبي التحديات الجديدة التي تواجهها 
االتفاقية، وكفالة األداء الفعال لألمانة وإجراء التعديالت الضرورية على عدد الموظفين في حدود الميزانية المتفق 

  عليها؛
كجهد لتحسين فعالية األمانة واستقدام موظفين ذوي كفاءة عالية إلى  لألمين التنفيذي، يرخص - 17

األمانة، أن يدخل في ترتيبات إدارية وتعاقدية مباشرة مع األطراف، والحكومات والمنظمات، استجابة للعروض 
الفعال  المتعلقة بالموارد البشرية وغيرها من وسائل دعم األمانة، حسبما يكون األمر الزما، في سبيل الوفاء

بمتطلبات مهام األمانة، مع كفالة االستعمال الفعال للكفاءات والموارد والخدمات المتاحة، ومع األخذ في االعتبار 
وينبغي أن تولى عناية خاصة إلمكانية إيجاد أوجه تآزر مع برامج العمل القائمة ذات . قواعد ولوائح األمم المتحدة

  ها في إطار المنظمات الدولية األخرى؛الصلة أو مع األنشطة التي يجري تنفيذ
 33للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على الدعم المقدم لتنفيذ الفقرة  يعرب عن تقديره - 18
المتعلق بترتيبات االتصال المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  9/34من المقرر 

  إلى المدير التنفيذي مواصلة هذا الترتيب؛ ويطلبمم المتحدة في نيويورك، التصحر في مقر األ
جميع األطراف في االتفاقية إلى مالحظة أن المساهمات في الميزانية البرنامجية األساسية  يدعو - 19

)BY(  ها كانون الثاني من السنة التي وضعت فيها هذه المساهمات في الميزانية، وإلى أن تدفع/يناير 1تستحق في
 Xبأسرع ما يمكن، ويحث األطراف التي هي في موقف يسمح لها بذلك، أن تسدد المساهمات المبينة في الجدول 

، وبحلول 2013للسنة التقويمية  2012كانون األول من عام /ديسمبر 1بحلول ) األنصبة المقررة(
غ األطراف بمبلغ مساهماتها في وفي هذا الصدد يطلب إبال، 2014للسنة التقويمية  2013تشرين األول /أكتوبر 1

  أقرب وقت ممكن في السنة التي تسبق السنة التي تستحق فيها هذه المساهمات؛
أعاله ويحترم تماما أحكام  10أن الطرف الذي يدخل في ترتيب موافق عليه وفقا للفقرة  يقرر - 20

  أعاله؛ 9هذا الترتيب ال يخضع لألحكام الواردة في الفقرة 
أهمية المشاركة الكاملة والفعالة للبلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان على  يؤكد من جديد - 21

نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، في أنشطة مؤتمر األطراف 
االستئماني الطوعي  إلى األمانة أن تُذكّر األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق ويطلبفي االتفاقية 

ستة شهور على األقل قبل االجتماعات العادية لمؤتمر األطراف، التي تتناول االحتياجات المالية،  )BZ(الخاص 
األطراف التي هي في موقف يسمح لها بذلك على أن تضمن أن تسدد مساهماتها ثالثة شهور على األقل  ويحث

  قبل انعقاد اجتماع مؤتمر األطراف؛
 2016- 2015األمين التنفيذي أن يعد ويقدم ميزانية لبرنامج العمل لفترة السنتين إلى  يطلب - 22

  :لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، وأن يقدم ثالثة بدائل للميزانية استنادا إلى ما يلي
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  ؛)BY االستئمانيالصندوق ( تقدير معدل النمو الالزم للميزانية البرنامجية  )أ(
عن  في المائة 10.0بنسبة  )BY االستئمانيالصندوق (األساسية  زانية البرنامجيةالمي زيادة  )ب(

  ية؛سمبالقيمة اال 2014-2013مستوى ميزانية الفترة 
) BY االستئمانيالصندوق (األساسية الميزانية البرنامجية عنصر مالك الموظفين في اإلبقاء على   )ج(

  .2014-2013عند مستوى ميزانية الفترة 
  ختاميةالشؤون لا  - 15

  تاريخ ومكان االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف  1-15البند 
  إن مؤتمر األطراف،

لمؤتمر األطراف  بعالستضافة االجتماع السا ......بالعرض السخي الذي قدمته حكومة  يرحب  - 1
ؤتمر األطراف العامل ، واالجتماع األول لمالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 
  ي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛ثانواالجتماع ال الناشئة عن استخدامها،

االجتماع وكذلك  ،تفاقية التنوع البيولوجيي عشر لمؤتمر األطراف في اثاناالجتماع الأن  يقرر  - 2
، واالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بعالسا

على الموارد الجينية والتقاسم لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول 
  ؛2014من عام ..... في الربع ، ....في  تعقدس نافع الناشئة عن استخدامهاالعادل والمنصف للم

األطراف إلى المساهمة في الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لتسهيل مشاركة يناشد   - 3
مشاركة األطراف في  يرسيوالصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص لت (BZ)األطراف في عملية االتفاقية 

سيما األطراف، ال لبلدان الناميةللك بأموال وافية في الوقت المناسب لضمان المشاركة الكاملة وذ (BI)البروتوكول 
  ، فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي؛من بينها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

عروضها عن  ،ممكنفي أقرب وقت  ،األطراف المهتمة باألمر إلى إخطار األمين التنفيذي يدعو  - 4
، وكذلك االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع عشر لمؤتمر األطراف لثستضافة االجتماع الثاال

لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
  .ف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنةاألطرا مراستخدامها، واالجتماع الثامن لمؤت
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