
بـع عـدد   طُاألمم المتحدة محايـدة مناخيـا،    لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمين الويرجى من المندوب .محدود من هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 
  بالتنوع البيولوجي

  الحادي عشراالجتماع 
  2012 تشرين األول/أكتوبر 19-8حيدر آباد، الهند، 

  من جدول األعمال  4-5البندان 
  

  المصلحة والمجموعات الرئيسية إشراك أصحاب

  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة    - أوالً
أصحاب المصلحة  على مشاركة 2020-2011يعتمد التنفيذ الفعال لالتفاقية ولخطتها االستراتيجية  -1

في  المتخذة المقرراتن معظم ألويحظى هذا األمر باالعتراف . إشراكهموعلى  والمجتمعات األصلية والمحلية
والمجتمعات األصلية  ذوي الصلةمشاركة أصحاب المصلحة  تدعو إلىاالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف 

التقدم المحرز في إشراك أصحاب المصلحة في الوثائق ذات الصلة  فقد جرى وصفعلى ذلك،  بناءو. والمحلية
في إشراك أصحاب  المحرز دمالتق فقد عرضوباإلضافة إلى ذلك، . القضايا الشاملةبو محددة بمجاالت برنامجية

وقد ُأبلغ أيضاً عن . UNEP/CBD/COP/11/16 المصلحة في سياق عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي في الوثيقة
في الوثيقتين وفيما يتعلق بخطة العمل الجنسانية م المحرز في إشراك مجتمع األعمال التقد

)UNEP/CBD/COP/11/18/Add.1 وUNEP/CBD/COP/11/32 ، وجرى اإلبالغ عن التقدم ). على التوالي
من جدول األعمال  7المحرز في مشاركة وإشراك المجتمعات األصلية والمحلية في إطار البند 

)UNEP/CBD/COP/11/7.( 

تعزيز مشاركة الحكومات دون الوطنية ب المقررات المتعلقةعلى متابعة تركز  هذه الوثيقةومن ثم، فإن  -2
في شراك المجتمع المدني في عمليات االتفاقية وإل ى االعتبار أيضاًويولَ .ية األخرىوالمدن والسلطات المحل

سياق المبادرة العالمية بشأن االتصال  والتي يضطلع بهاباألطفال والشباب المتعلقة نشطة االتفاقية ألتنفيذها؛ و
  .)CEPA( والتثقيف والتوعية العامة

الفریق  الصادرة عن 4/8 توصيةالمؤتمر األطراف إلى النظر في  دعا أيضاً، مسائلوباإلضافة إلى هذه ال -3
تعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع للمتعددة السنوات ال العمل بشأن خطة المعني باستعراض التنفیذالعامل 
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، والتي قُدمت إلى الفريق العامل بوصفها الوثيقة )UNEP/CBD/COP/11/4( البيولوجي من أجل التنمية

UNEP/CBD/WG-RI/4/10 .  
  الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية    - ثانياً

  األخرى         
الحكومات دون الوطنية والمدن  دمتهاق، بالمساهمة الهامة التي 9/28يعترف مؤتمر األطراف، في المقرر  -4

وأدى تزايد الشراكات . 2020- 2011والسلطات المحلية األخرى في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
شأن خطة العمل بالذي أيد  10/22والتعاون بين الحكومات الوطنية ودون الوطنية والمحلية إلى إصدار المقرر 

إلى  7والسلطات المحلية األخرى من أجل التنوع البيولوجي، وطلب في الفقرة  الحكومات دون الوطنية والمدن
وتدعم خطة  .في االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف هذه عن تنفيذ خطة العملاألمين التنفيذي أن يقدم تقريراً 

ويمكن  .وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلقة بها 2020- 2011العمل الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 من تأثير، إشراك السلطات المحلية ودون الوطنية، من خالل المبادئ التوجيهية المقدمة من األطراف أن يزيد

الهدف الذي  وهوفي االتفاقية،  الشاملةتكميلية في جميع برامج العمل والقضايا الضافية واإلجراءات والموارد اإل
ي فودون الوطني  المحلي عملال شأنبالعالمية ن في الشراكة والمشارك وضعهاعدة مبادرات سعت إلى تحقيقه 

شبكات السلطات وة المتعددين من األطراف في االتفاقية، أصحاب المصلحمنبر هي ولتنوع البيولوجي، امجال 
وقد أنشأت الشراكة  .والمتخصصين ،والمنظمات غير الحكومية ،دون الوطنية والمحلية، ووكاالت األمم المتحدة

نة اللجنة االستشارية للمدن واللج( هيئتين استشاريتين مميزتينخطة العمل،  باتباع اإلرشادات الواردة فيالعالمية، 
شبكة  ذلك، نظمت األوساط األكاديمية باإلضافة إلىو -لتوجيه أنشطتها ) االستشارية للحكومات دون الوطنية

 وهناك أيضاًكل سنتين،  مرة لعقد مؤتمرات كبيرةشبكة وهي  ،)URBIO(التنوع البيولوجي الحضري والتصميم 
 .شراكة العالميةفي الالممثلة األمم المتحدة والوكاالت الدولية  وكاالت عدد من

الذي وضعته األمم المتحدة واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بأن ) 21جدول أعمال القرن (يعترف و -5
-134(عدة فقرات  20+وتتضمن نتائج مؤتمر ريو". مجموعات رئيسية"الحكومات المحلية ودون الوطنية تشكل 

وتعني إدارة خدمات التنوع البيولوجي . ينة في هذه الوثيقةبشأن هذه المسألة، وهو ما يسهم في العملية المب) 137
واليات على جميع المستويات الحكومية، وتربط ب لتكليفاوالنظام اإليكولوجي وضع أدوات سياساتية متسقة و

الواليات الناشئة عن السياسات والتخطيط على الصعيد الوطني باالستراتيجيات على مستوى المناظر الطبيعية وبما 
 .على أرض الواقع من أطر قانونية وإنفاذ وإجراءاتيتخذ 

 :وتتضح بجالء قوة هذه الروابط في برنامج عمل االتفاقية، على النحو المبين في الجدول التالي -6

البرامج المواضـيعية والقضـايا   
 الشاملة

 أو دون الوطنية/المسوؤلية التي تتحملها الحكومة المحلية و

من التنوع البيولوجي الزراعي واأل
 الغذائي

 

 الحضرية وشبه الحضرية في الزراعة وتربية الحيوانـات  المناظر الطبيعيةتستخدم 
ـ   من الغذائيسبل العيش واأل إلى بالنسبة في البلدان النامية، كبديل حيوي  ةفـي حال

 .والكوارث البيئية أحداث الطقس المتطرف النقل في نظم تعطل
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ضـمان  في  عنصراً حاسماًتنظيم استخدام األراضي بالحكومات المحلية  تكليف يعد التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
ـ  و. جودة المياه في المدن منـاطق   إدارةعادة ما تكلف اتحادات المدن والواليـات ب
دفع خدمات المتعلقة بالترتيبات  وضع ، وكذلكأحواض التصريفمستجمعات المياه و

 . دادات المياهوإمتنقية المياه  مجال النظام اإليكولوجي في

سيشكل المهاجرون إلى المناطق الحضرية وشبه الحضرية ذات اإلسكان المـنخفض   التنوع البيولوجي من أجل التنمية
مليارات نسـمة إضـافية    3من  اًكبير قسماً في أفريقيا وآسيا التكلفة واألحياء الفقيرة

يكون التوسع يمكن أن و .2050حتي  2010 الذين يولدون في الفترة منمن البشر 
ويعتقد على نطاق واسع أنه قد أمكن تحقيـق  : لالرتقاء االجتماعي محركاً الحضري
 في الفتـرة مـن   األحياء الفقيرة المقيمين فيفي نسبة السكان %  6 بمقدار انخفاض
   .اإلجراءات التي اتخذتها البلدياتخالل من  2010حتي  2001

المقـدم إلـى الجمعيـة     دية واالجتماعيةإدارة الشؤون االقتصا /تقرير األمم المتحدة(
 )العامة

مثل استعادة أشجار المـانغروف  (على المستوى المحلي  المتخذة جراءاتاإل تصدت تغير المناخ والتنوع البيولوجي 
 الواقعـة فـي  األراضي ب فيما يتعلقوالغابات النهرية وإنفاذ احتياطيات قانونية دائمة 

 اتفاقيـات  في جميع المطروحة متكاملة للتحدياتبطريقة  ) سفوح ومصبات األنهارال
 .بالتنوع البيولوجي المتصلةريو واالتفاقيات 

مـن األدوات   اًعـدد  ناس، وتمتلـك األقرب إلى ال المستوى الحكوميالبلديات تمثل  االتصال والتثقيف والتوعية العامة
 اًلك عـدد ، وكذاالتصال والتثقيف والتوعية العامة لتعزيز الموضوعة تحت تصرفها
 الحمـالت  وتظهر .ودوائر األعمالالجامعات والمدارس  -من الشركاء المحتملين 

 لمؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المدن المضيفة التي نظمتها
ة من قـدرات  يفمواطنو المدن المض يمتلكهما ) كوريتيبا، بون، ناغويا، وحيدر أباد (

 .وذات األثر الكبيرواسعة النطاق في مجال التوعية ال

 لألنـواع الموانئ البحرية والحدود البرية والمطارات نقاط الـدخول الرئيسـية   تُعد  األنواع الغريبة الغازية
ـ تكلف المدن في الكثير من األحيان بإدارة وإنفاذ . الغازية  وائح الرقابـة اإلداريـة  ل

 .لألنواع الغريبة الغازية

يبلـغ حجـم   ، حسبما هو مفترض الواليات المتحدة، وفي معظم البلدان المتقدمةفي  المناطق المحمية
ما لجميع السلطات المحلية في نظم المناطق المحمية ثالثة أضعاف  االستثمار الموحد

الحدائق التـي تـديرها   كما تساهم . الوطنية حكومات الواليات والحكومات تستثمره
من خـالل إتاحـة فـرص    ية المواطنين في رفاه الوطنية الحكومات المحلية ودون

وإالّ فإنـه لـن يكـون بمقـدور      – إلى الطبيعة المواطنين في العالم غالبيةوصول 
  .الكثيرين منهم التعرف عليها

ــوع    ــتدام للتن ــتخدام المس االس
 البيولوجي

 استخدام الموارد في الغالبية العظمى من عمليات  المسؤولة عن الجهة المدن هيتُعد
شرائية كبيرة قوة  وتمثل المدن والحكومات اإلقليمية في العادة. نتاج النفاياتالعالم وإ

لمشتريات العامة الخضراء تأثير قـوي  من ثم، فقد يكون لو ،داخل واليتها القضائية
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 .التنوع البيولوجي االقتصادات المحلية مع الطريقة التي تتفاعل بهاعلى 

فـي أغلـب   ) بما في ذلك صحة نظمها اإليكولوجيـة (وجهات السياحية ال تقع إدارة السياحة والتنوع البيولوجي
المـدن   تضـطلع  حيـث  وجهاتإدارة الب المعنية منظماتالمسؤولية  ضمنحيان األ

 أيضـاً  أن تُشـرك سلطات المحليـة  ويمكن لل. والواليات بدور بارز في هذا الشأن
 رسـوم وتحصيل ال سدادالفي نظم  أكثر فعالية في مجال السياحة بصورة المستثمرين

  .من أجل المناطق المحمية واإلدارة البيئية
المعارف واالبتكارات والممارسات 

 )ي(8المادة  –التقليدية 
نفوذها المتزايـد   ويشكل .في المدن حالياًغالبية المجتمعات األصلية والمحلية تعيش 

ما في ، باللحفاظ على تراثه فرصاً إدارة المناطق الحضريةفي التخطيط الحضري و
 .ذلك عالقته مع التنوع البيولوجي

 

االتحاد األوروبي،  ذلك بما في(علقة بالتنوع البيولوجي وقد أبلغ عدد من األطراف في االتفاقية المت -7
والمملكة  ،والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وكندا ،وفرنسا ،وسنغافورة ،وجنوب أفريقيا ،والبرازيل ،وألمانيا، إسبانياو

للحكومات المحلية  بالدور الحاسم على نحو متزايد واعترف ،استجابته لخطة العملاألمانة عن ) نواليابا ،المتحدة
 التي اتخذتها  زةاإلجراءات المرك هذهوتتضمن . التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاالدعم تنفيذ في ودون الوطنية 

وتوفير  ؛دواتاأل وضعلشراكة العالمية، ا منمشاركين ما تضم عادة التي والمحلية ودون الوطنية، ات الحكوم
فرص  وإتاحة تمكينية؛ال تشريعاتالإصدار وتشكيل الشراكات؛ ووبناء القدرات وإذكاء الوعي؛  ؛الموارد والدعم

ويمكن االطالع على المزيد . 10/22المقرر  التي ُأقرت من خاللخطة العمل دال من  للفصل ، وفقاًربط الشبكيال
  .10/22من المقرر  7فقرة كاستجابة لل، التي ُأعدت UNEP/CBD/COP/11/INF/32ثيقة من التفاصيل في الو

بالتوازي مع " المدن من أجل الحياة"،  سيعقد مؤتمر القمة الثالث 10/22من المقرر  6الفقرة  واستناداً إلى -8
، 2012األول تشرين /أكتوبر 16و 15االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في حيدر أباد، الهند، يومي 

المتعلقة بالتنوع البيولوجي  دولها لالتفاقيةدعم تنفيذ من أجل  والياتاجتماع لحكومات البهذه المرة وسيستكمل 
 ومن بين المنشورات األخرى .بهذا األمر في جميع أنحاء العالم التزام الحكومات دون الوطنية والمحليةإثبات و

التنوع توقعات المدن و نشرة ، في مؤتمر القمة تطلقوف س  ،)6قرة الف( 10/22بناء على المقرر ،ستصدرالتي 
علماء من جميع أنحاء العالم سيضطلع  السياسات العامة،العلم و التي تجمع بين وفي هذه النشرة،. البيولوجي

ية، التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوج التوسع العمراني والنمو الحضري على التي يؤثر بها كيفيةالتحليل ب
 . حفظ الموارد الطبيعية واستخدمها المستدام بشأن ويقدمون رسائل جوهرية لصناع القرار

الحكومات المحلية من أجل االستدامة، وهو  – (ICLEI)المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية وقد تعهد  -9
اتفاق غير  إطار في هذه عمللخطة ال بتقديم دعم قويمدينة في جميع أنحاء العالم،  1 200شبكة تضم أكثر من 

إعارة خبير لمدة عامين لتعزيز  حيث جرت بموجبهمع أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،  أبرمه مسبوق
المتعلقة  سلسلة حلقات العمل فقد استفادت، ونتيجة لذلك. دعم استراتيجيات األطراف في مجالقدرة األمانة 

صندوق نظمتها األمانة بدعم من الوطنية للتنوع البيولوجي، والتي  ض االستراتيجيات وخطط العملاستعراب
تلك التي نظمت  –هذه الحلقات  وقد طورت إحدى .الحكومات المحلية التي قدمتها زايد اإلسهماتتمن ، اليابان

ذه الفكرة من ، ه2012 كانون الثاني/في مونبيلييه، فرنسا، في يناير تعقد، والتي منطقة البحر األبيض المتوسطل
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تنوع البيولوجي، المحلية في االستراتيجيات اإلقليمية للالحكومات و األقاليم/خالل دمج مشاركة حكومات الواليات
 البحر األبيض المتوسط المعنية بالتنوع البيولوجي فيشبكة السلطات المحلية  مع اقتراح إنشاء

)MEDIVERCITIES( ،نهج مماثلوهناك . في المستقبل متكاملة ت إضافيةاجتماعاصيغة لعقد هذا النموذج يتيح و 
بريست التكتل الحضري التابع لمجتمع  وسوف يضطلع بتطويرهركز على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، ي

 .)MarITIN(لألقاليم المعنية بعلوم البحار الشبكة الدولية  إطار في الحضري

الشراكة تعتزم ، اواالستجابة له األطراف لخطة العمل تنفيذالستكمال  المبذولة دوالجه عزيزتوفي إطار  -10
خطط  تجابة منسقة من خالل أربعةاستقديم  لتنوع البيولوجيا ي مجالفالمحلي ودون الوطني  عملال شأنبالعالمية 

المجلس الدولي للمبادرات وسيشرف . في حيدر أباد مؤتمر القمة المتعلق بالمدنفي سيعلن عنها  تنفيذ تكميلية
وستشرف شبكة الحكومات اإلقليمية من أجل التنمية ؛ المحلية إحدى الحكومات استجابة تقديم على ية المحليةالبيئ

 على تقديم استجابة األوساط األكاديمية شرفت؛ وسدون الوطنية استجابة الحكومات تقديم على )nrg4SD(المستدامة 
 للتثقيف والبحثفي جميع أنحاء العالم  مفتوحة علميةشبكة وهي  – شبكة التنوع البيولوجي الحضري والتصميم

استجابة األمم  الحضري، وسيشرف برنامج األمم المتحدة للبيئة على عرضبهدف تعزيز التنوع البيولوجي 
 .المتحدة والوكاالت الدولية

والسلطات المحلية األخرى من أجل التنوع  والمدن، ،خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية
 البيولوجي

      

 من جانب استجابة
المدن والحكومات 

 المحلية
 

 من جانب استجابة
الحكومات دون 

 الوطنية
 

 من جانب استجابة
 األوساط األكاديمية

 
من جانب استجابة 

المنظمات الدولية 
 ووكاالت األمم المتحدة

  
طة خمجموعات أصحاب المصلحة الذين يقدمون استراتيجيات استجابة إلكمال تنفيذ  شكل توضيحي يبين: الشكل

  االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالعمل في 
  إشراك األطفال والشباب    - ثانياً

فيما يتعلق بالنهوض األمم المتحدة المبذولة على نطاق منظومة جهود الفي  سهامهاإ واصلت األمانة -11
 لنهوض بالشباب المشتركة بين وكاالت األمم المتحدةشبكة ا فيومشاركتها من خالل عضويتها  وذلك ،بالشباب

)IANYD( . برنامج عمل األمين العام خالل خمس سنواتفي  2012-2011وقد ساهمت هذه الشبكة في الفترة 
شاركت األمانة، من خالل و .الشباب المتحدة بشأن منظومة األممعلى نطاق  عمل خطةمشروع إعداد في و

الذي عقدته شبكة النهوض بالشباب العام السنوي وفي االجتماع ي االجتماعات العادية للشبكة ، فالتحاور من بعد
 .2011في عام 

أهداف  هم في اإلجراءات الرامية إلى تحقيقوإشراك في توعية الشبابدعم أهداف األطراف من أجل و -12
 لألطفال ثقيفيةالموارد الت الع بتنميةاالضط ،خالل فترة السنتين ،االتفاقية والخطة االستراتيجية، واصلت األمانة
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في تحقيق ذلك، وقد تسنى حكومة كندا  التي قدمتهامالية ال بةهال وقد أسهم .والشباب واستمرت في دعمهم

منظمة األمم المتحدة للتربية ها ذات الصلة بما في والشبكات العمل من خالل الشراكة مع المنظماتاالضطالع بهذا 
 .منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةو والعلم والثقافة

الحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي من في ااألطفال والشباب  هماس، 2012و 2011 ميفي عاو -13
منذ وقد أشركت هذه المبادرة، . الموجة الخضراء للتنوع البيولوجيبخالل المشاركة في األحداث المرتبطة 

 منظماتشجعت الو. بلداً 70من المشاركين في أكثر من  مجموعة 4 500 يزيد عن ما، 2008في عام  اإطالقه
الوطني أو دون  ينفي عدد من األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المشاركة على الصعيد القائمة

، )دوليةأويسكا ال(المنظمة الدولية للتقدم الصناعي والروحي والثقافي دعمت  ،وعلى الصعيد اإلقليمي .الوطني
 التي بلدان آسيافي العديد من  مجموعاتالمدارس وال، مشاركة اليابانفي مقرها يوجد  وهي منظمة غير حكومية

 األعمال الرامية إلىبدعم مالي من كندا،  ،أنجزت ،2012في عام و. التنمية الريفيةفي مجال أويسكا  تنشط فيها
لحالة الراهنة ل بإجراء استعراضمن كندا، مقدم أيضاً لي ما فضل دعمب وأمرت األمانة،. الشبكي تجديد الموقع

 .الطبيعةب واتصالهمالعالقة بين صحة األطفال  بشأنارف للمع

مواد تعلّم غير  في تطوير) الفاو( منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةلتعاون مع اواصلت األمانة و -14
من وضع  االنتهاء تسنىوقد . يولوجي والتنمية المستدامةبالبيئة والتنوع الب فيما يتعلقلألطفال والشباب  رسمية

في المرحلة  ، وهو اآلنلتنوع البيولوجيإلى ا لشبابلووضع دليل  1.شارة تحدي التنوع البيولوجي وإطالقها
يستخدمها اآلن بفعالية و الموجة الخضراءلشارة التحدي وإتاحتها من خالل  وجرى الترويج .النهائية من النشر

وإشراك الشباب في األعمال المتعلقة  ثقيفلرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لتفي ا الوطنيون األعضاء
 شارة أخرى بشأن المياه علىموضوع الغابات و بشأن شارة تحد مماثلة وقد قاربت عملية وضع. بأهداف االتفاقية

موضوع الغابات لالحتفال  بشأنمسابقة فنية  2011في عام  ُأجريتهذه المبادرة المشتركة،  وفي إطار. نتهاءاال
 .بالسنة الدولية للغابات

 مبادرة الشبابهناك طراف في االتفاقية، األبدعم من  نُظمتومن بين المبادرات الدولية التي  -15
)Go4BioDiv ( و ،حكومة ألمانياالتي دعمتهاالطبيعية االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمواردم دع )IUCN(  إشراك

مبادرة مماثلة بدعم إضافي من اليونسكو وحكومة الهند، أعد، اب في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، والشب
الذين  المشورة والدعم لشبكة من الشباب األمانة وقدمت .تزامن مع االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافكي تل

عالمية وضع تصور مبادرة لشبكة  مجال في ألطرافخالل االجتماع العاشر لمؤتمر ا أبدى الكثير منهم نشاطاً
واضطلعت لجنة توجيهية مؤقتة تضم شباباً من ثالثة عشر . هاوإطالق )GYBN( لتنوع البيولوجيبا للشباب المعني

 .هذه الشبكةتطوير بلداً ب

، 2012أغسطس  27- 21الشبكة في برلين بألمانيا في الفترة من  هذه إلطالق استهالليوعقد اجتماع  -16
عالمية للشباب شبكة المؤتمر على إنشاء  وركز). NAJU( الشباب األلماني لحماية الطبيعةجمعية فته تضااسو

إعداد الشباب للمشاركة في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، بما في ذلك على و لتنوع البيولوجيبا المعني
على جدول أعمال  المدرجة والقضايا الرئيسية بشأن االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي سياساتية إحاطاتتقديم 

ئة دعاة حماية البي نيمكّّ منبر عالمي إلى إنشاءرؤية الشبكة وتهدف  .االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف
                                                             

1 http://www.cbd.int/doc/groups/youth/greenwave/biodiversity-challenge-badge-en.pdf 
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العالمية شبكة ال طمحوت. تعاون لحماية التنوع البيولوجيالتصال من أجل المن االشباب من جميع أنحاء العالم 
االتفاقية المتعلقة  عملياتلشباب في امشاركة ل منبر تنسيق دوليصبح تلتنوع البيولوجي إلى أن با للشباب المعني

 .االتفاقية عالجهاالقضايا التي ت بشأنعن آراء الشباب  من أجل اإلعراب بالتنوع البيولوجي

  إشراك المجتمع المدني    -ثالثاً 
بها منظمات  اضطلعتوالمبادرات التي  ةاالستشاريفي دعم األنشطة  شاركت األمانةخالل فترة السنتين،  -17

وعملت على ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في عمليات واجتماعات االتفاقية المتعلقة  ،المجتمع المدني
  .يبالتنوع البيولوج

 الحكومية الدولية غير الحكومية بصفة مراقب في االجتماعين األول والثاني للجنةشاركت المنظمات و -18
االجتماع و؛ )ICNP 2 و  ICNP 1( لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع ةالمفتوح العضوية المخصص

 ينواالجتماع ؛واألحكام المتصلة بها) ي(8السابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني بالمادة 
واالجتماع الرابع للفريق  ؛نية والتكنولوجيةة العلمية والتقالخامس عشر والسادس عشر للهيئة الفرعية للمشور

  ).WGRI 4( العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية
تحالف االتصال مع  سبل األمانة أتاحتلدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمليات االتفاقية، و -19

، والمنظمات )NGOs( المنظمات غير الحكومية مثليمكة من شب يشكلوالذي  االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
تحسين المشاركة إلى  تي تدعوال )IPOs( ، والحركات االجتماعية ومنظمات الشعوب األصلية)CBOs( المجتمعية

حيز توفير  الذي تقدمه األمانة دعمويتضمن ال. المستنيرة في عمليات االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
، عالميةجلسات اإلحاطة اإلو ،على هامش اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية لالجتماعات التي تعقد

 .مع منسق التحالفوسبل االتصال المنتظم 

 خباريةاإل الرسالةالتحالف، ثالثة أعداد من هذا بالتعاون مع  ،عت خالل فترة السنتينزوو قد نُشرتو -20
Square Brackets"" )يسير سبلتإلى الرسالة اإلخبارية  هذه وترمي. لمجتمع المدنيموجهة إلى اال) قوفةأقواس مع 

، لتنوع البيولوجيالحالية لقضايا ال بشأنالمجتمع المدني  في أصحاب المصلحةفيما بين  الحوار في الوقت المناسب
هذه توزيع العدد الخامس من  تسنىقد و). التنفيذ( أو العملي) الدعوة وصنع القرار( المنظور السياساتيسواء من 

 حزيران/يونيوالذي انعقد في  )ICNP 1(المؤتمر الدولي األول لحماية الطبيعة اإلخبارية على هامش  الرسالة
االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية مع ليتزامن  2012 أيار/مايو عددها السادس في، ونُشر 2011

في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر  وسيصدر العدد السابع، )WGRI 4( التفاقيةالمخصص المعني باستعراض تنفيذ ا
 .األطراف

- 2011 تعزيز مساهمة المجتمع المدني في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجيول -21
المجتمع  شبكاتو اتفاقات جديدة للتعاون مع عدد من منظمات ،خالل فترة السنتين ،األمين التنفيذيأبرم  ،2020
، واللجنة اليابانية والمنظمة الدولية لحياة الطيورالبيئية،  وتتضمن هذه المنظمات والشبكات مؤسسة أيون. المدني

 والثقافي المنظمة الدولية للتقدم الصناعي والروحيو ،)IUCN-J( الطبيعية التحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمواردل
 Sedna( ، ومؤسسة سيدنا)RARE Conservation(حفظ األنواع النادرة ومنظمة  ،)منظمة أويسكا الدولية(
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Foundation( ،االتحاد من أجل التجارة البيولوجية األخالقيةو )UEBT(، باإلضافة إلى العديد  ،ومجلس مستقبل العالم
  .التي أبرمت مع شركاء علميين وأكاديميين وشركاء من األمم المتحدةات الجديدة من االتفاق

للمشاركة في تنظيم جائزة البيئية  مؤسسة أيون دخلت األمانة في شراكة مع، االتفاقات بين هذه ومن -22
وقد  .لتنوع البيولوجيخدمة اإيجابية ل أنشطةفي  مشاركة الجمهورلتعزيز  كطريقةميدوري للتنوع البيولوجي 

جائزة لتكريم األفراد المتميزين  سنتين كجائزة تقدم كل 2010جائزة ميدوري في عام  البيئية أنشأت مؤسسة أيون
دوالر لكل  100 000 مقداره نقدي وتطمح جائزة ميدوري، بمنح مبلغ. الذين ساهموا في تحقيق أهداف االتفاقية

 .مكرسة للتنوع البيولوجي وأهداف االتفاقيةبيئية  أهم جائزة إلى أن تصبح، كل سنتينمن الفائزين الثالثة 

من  )DBT( المجلس الدنماركي للتكنولوجيا بادر بها وتولى تنسيقهاعالمية  مبادرة أيضاً األمانة دعمتو -23
ومؤسسة اآلراء  – )Villum Foundation(فيلوم  حكومة الدانمرك ومؤسسة الذي قدمته لهماخالل الدعم المالي 

ومة اليابان، الدعم المالي السخي المقدم من حك وأتاحت األمانة، بفضل ).WWV( لتنوع البيولوجيبشأن  العالمية
إلى التي ستنضم والبلدان النامية، وال سيما المنظمات غير الحكومية،  بلداً من مشاركة المؤسسات في خمسة عشر

 ارفالمعبشأن جراء مشاورات عامة إلفي دول أخرى  لتنوع البيولوجيبشأن  مؤسسة اآلراء العالمية شركاء
. السياسات واإلجراءات مجال في المتاحة البيولوجي والخياراتالتنوع  بشأنن والناس العادي التي يقدمهاواآلراء 

 وفي بناء خبرات وقدرات تحقيق الهدف األول من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المشروع  ساهم هذاوسي
الموقع في هذا الشأن على المزيد من المعلومات وتُتاح . الضطالع بأعمال مماثلة ومتابعتهاالمؤسسات المشاركة ل

 2.للمشروع لشبكيا
  تتعلق بإشراك أصحاب المصلحةعناصر مشروع مقرر     -رابعاً 

 والمجموعات الرئيسية        
 في اجتماعه الرابع،  ،المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية المخصص المفتوح العضويةأعد الفريق العامل  -24
الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التعاون فيما بين بلدان  متعددة من عمل خطة وضع بشأن 4/8توصية ال

  .مؤتمر األطراف لكي ينظر فيهبما في ذلك مشروع مقرر  ،)UNEP/CBD/COP/11/4( أجل التنمية

 التي نشأتهي العناصر و، لمقررفي العناصر اإلضافية التالية  أن ينظر مؤتمر األطراف أيضاًقد يود و -25
الصعيدين دون الوطني  المتعلقة بالتنفيذ على  UNEP/CBD/COP/11/INF/32 المذكور أعاله وفي الوثيقةعن التقدم 

 .والمحلي

  إن مؤتمر األطراف،
تقرير األمين التنفيذي عن تنفيذ خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية ب رحب مع التقديري  -1

  ؛لتنوع البيولوجيمن أجل طات المحلية األخرى والمدن والسل
التنوع البيولوجي، و مدنال توقعات من نشرةالطبعة األولى  الصادرة فيبالتوصيات  علماً حيطي  -2

المطلوب في  على النحو والتنوع البيولوجي وسع الحضريبين الت رصوالف ابطن الروعباعتبارها تشكل تقييماً 
 ؛10/22 من المقرر 6الفقرة 

                                                             
2 http://biodiversity.wwviews.org/  
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المبادئ بالمحلية ودون الوطنية  حكوماتهاتزويد  إلىاألطراف والحكومات األخرى  يدعو  -3
وضع وتعزيز وتكييف استرايتجيات وخطط عمل محلية ودون وطنية للتنوع ومبادرات بناء القدرات لتوجيهية ال

ع تغير أو التكيف م/وواستخدام األراضي  التنمية المستدامة خطط ، أو لتعميم التنوع البيولوجي فيالبيولوجي
، وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجياستراتيجياتها مع  ما يتمشىبحسب االقتضاء، ، المناخ والتخفيف من آثاره

  ألهداف أيشي على جميع مستويات الحكم؛االستراتيجية و تنفيذ متناغم ومتسق للخطةلضمان 
المبادرات التي  إلى دعمنمائية والجهات المانحة األخرى األطراف والمنظمات اإل يدعو كذلك  -4  
هم بشكل مباشر في تحقيق امل خطة العمل وتسالتي تكوشبكات الحكومات المحلية ودون الوطنية تضعها 

المحلي  العمل بشأن) ICLEI( المحلية المجلس الدولي للمبادرات البيئيةن قبيل مبادرة ألهداف أيشي، ماألطراف 
وعمليات تقييم مبادرة  ،الساخنة للتنوع البيولوجي مناطقفي ال القائمة المدنومبادرة ، من أجل التنوع البيولوجي

  المحلي ودون الوطني؛  ينصعيدعلى ال )TEEB(النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  اقتصاديات
في االتفاقية  شراكة مؤشرات التنوع البيولوجيب ترتبط نظم مؤشراتاألطراف على إنشاء  يشجع  -5  

ث عن البيانات البح للمدن وبما يشمل مؤشر التنوع البيولوجي باالستناد مثالً إلى، المتعلقة بالتنوع البيولوجي
اإليكولوجية  بصمةتنفيذ خطة العمل، وال ، لرصددون الوطني والمحلي صعيدينعلى ال هاونشر هاجمعو
بالنسبة ، وال سيما للتنوع البيولوجي بوجه عام، وتقييم ذلك واإلبالغ عنهوأهداف أيشي  ،لمستوطنات الحضريةل

  ؛لتقارير الوطنية الخامسةإلى ا
 ي مجالفالمحلي ودون الوطني  العمل شأنبالشراكة العالمية دعم التنفيذي  األمين يطلب إلى  -6

لنشر أفضل الممارسات و ،تنمية القدراتلو ،للتعاون العلمي والتقني منبر فعالكأنشطتها، دعم و لتنوع البيولوجيا
لسلطات المحلية ودون الوطنية في سلسلة ، ومواصلة إشراك االمحلي ودون الوطني االتفاقية على الصعيدين لتنفيذ
بما  حلقات العمل التي ترمي إلى استعراض وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،من 

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

في حوض البحر األبيض  تنسيق العمل المحلي والوطني: االستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي
  .2012 كانون الثاني/في يناير في مونبلييه تي عقدتالو ،"طالمتوس
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