
 
 

طبع عدد محدود من تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل األمم المتحدة محايدة مناخيا، ل  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  شرحادي عال االجتماع
  2012تشرين األول /أكتوبر 19- 8حيدر أباد، الهند، 

  *المؤقت من جدول األعمال 2- 6 دالبن
  

ها لتمكين األطراف نشائآلراء حول الحاجة إلى آليات إضافية وإمكانية إتجميع ل
االتفاقية وتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  في إطارمن الوفاء بالتزاماتها 

 2020- 2011البيولوجي 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة  -أوال 

وأهداف أيشي  2020-2011وجي الخطة االستراتيجية للتنوع البيول( 10/2من المقرر  15في الفقرة  - 1
في الحاجة إلى آليات إضافية  ،في اجتماعه الحادي عشر ،أن ينظر، قرر مؤتمر األطراف )للتنوع البيولوجي

وإمكانية إنشائها لتمكين األطراف من الوفاء بالتزاماتها في إطار االتفاقية وتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع 
 .2020-2011البيولوجي 

األمين التنفيذي هذه المذكرة لمساعدة االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في نظره في وقد أعد  - 2
الحاجة إلى آليات إضافية وإمكانية إنشائها لتمكين األطراف من الوفاء بالتزاماتها في إطار االتفاقية وتنفيذ الخطة 

 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

والمجتمعات األصلية  يت األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدوليةوتحضيرا لهذا االجتماع، دع - 3
 046- 2012، وذلك في اإلخطار 2012حزيران /يونيو 1والمحلية إلى تقديم آرائهم إلى األمين التنفيذي بحلول 

 ).2012آذار /مارس(

دا، واالتحاد تقديمات من كن 2012آب /أغسطس 1واستجابة لإلخطار، استلم األمين التنفيذي حتى  - 4
بما في ذلك مدخالت فردية في شكل مرفق من النمسا، وبلجيكا، والدانمرك، وفنلندا، والمملكة المتحدة، (األوروبي 

وتتاح جميع التقديمات في وثيقة إعالمية . المعني بالبيئة Pewفريق ، والنرويج، ومنظمة غرين بيس، و)وفرنسا
(UNEP/CBD/COP/11/INF/3).
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ويقترح القسم الثالث مسائل ممكنة . لثاني من هذه المذكرة على تجميع لآلراء المستلمةويحتوي القسم ا - 5

 .لنظر مؤتمر األطراف

 تجميع لآلراء المستلمة  -ثانيا 
قدمت اآلراء المستلمة عدة مقترحات بالعالقة إلى الحاجة إلى إعداد آليات إضافية وإمكانية إنشائها لتمكين  - 7

. 2020-2011االتفاقية، ولتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ي إطارفتها األطراف من الوفاء بالتزاما
 .ويرد أدناه، تجميع لهذه اآلراء

 دور األطراف واألمانة

أوال، األطراف مسؤولة عن أفضل تنفيذ ممكن للخطة . أبرزت النرويج عاملين بالعالقة إلى هذه المسألةو - 8
ثانيا، يتمثل دور األمانة في حفز هذا . مل الحرجة على الصعيد الوطنيعناصر الع فذناالستراتيجية ويجب أن ت

 .العمل وتيسيره في إطار واليتها

 استخدام أفضل لآلليات القائمة

ي فاقترحت كندا أن تقدم اآلليات القائمة في االتفاقية أساسا كافيا لتمكين األطراف من الوفاء بالتزاماتها  - 9
ويجب وضع مقترحات بعناية إلنشاء هيئات ومبادرات جديدة، . ستراتيجيةاالتفاقية، وتنفيذ الخطة اال إطار

خصوصا إذا اقتضت موارد إضافية، لضمان أنها خاضعة لوالية االتفاقية، وأن يترتب عليها مخرجات واضحة، 
القيمة وأال تنشئ طلبات غير معقولة على الموارد أو تتسبب في االزدواجية، وأن يكون لها إمكانية عالية لتوفير 

 .مقابل الوقت واألموال المستثمرة

والحظ االتحاد األوروبي أنه من المهم إنشاء آليات ضرورية لتمكين األطراف من الوفاء بالتزاماتها  - 10
غير . بموجب االتفاقية والخطة االستراتيجية، خصوصا في مجال بناء القدرات، وزيادة التوعية، والرصد والتمويل

بالفعل ويمكن البناء عليه قبل النظر في  حليات القائمة، داخل االتفاقية وخارجها، متاأنه الحظ أن عددا من اآل
أن النهج المتخذ من جانب الفريق العامل المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية في  حظالو. إنشاء آليات جديدة

 .ادة كفاءتهااجتماعه الرابع قد حقق بداية طيبة في لربط مختلف آليات الدعم بموجب االتفاقية لزي

، 10/2من المقرر  16وبالعالقة إلى اآلليات القائمة خارج االتفاقية، أشار االتحاد األوروبي إلى الفقرة  - 11
على الصعيد القطري، إلى تيسير  تعملالتي الحظ أنها تدعو، ضمن جهات أخرى، الوكاالت الدولية المعنية، التي 

أن التركيز المعزز على هذا العمليات العالمية على وأضاف . يةأنشطة لدعم تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيج
وأخيرا، اقترح أن . يولوجيعلقة بالتنوع البمالتنفيذ الوطني يمكن أن يوفر الدعم لألطراف للوفاء بالتزاماتها الت
 .10/2من المقرر  16يستعرض مؤتمر األطراف نتائج األنشطة ذات الصلة المتعلقة بالفقرة 

 .االتفاقية وتطويرها بدال من إنشاء آليات جديدة ي إطارفواقترحت فنلندا تحسين استخدام اآلليات القائمة  - 12

 الستعراضإجراء لوضع 

لها إمكانيات واقترحت أن آلية االستعراض   1./9/8من المقرر ) أ(16أشارت النرويج إلى أهمية الفقرة  - 13
وينبغي استخدام الخبرات من إجراء االستعراض البيئي وآليات االستعراض ذات . طيبة وينبغي أن تعد بشكل أكبر

ن ن األطراف أو أيبن عملية االستعراض ينبغي أال تقارن التنفيذ أوذكرت . الصلة في إطار االتفاقيات األخرى
                                                

مواصلة تبادل أفضل  )أ( :األمين التنفيذي أن يقوم، في تعاون مع المنظمات الشريكة، بتسهيل ما يلييطلب إلى   -16"   1
الممارسات والدروس المستفادة من إعداد وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من خالل المحافل 

ل المعلومات، وإذا توفرت الموارد، تعزيز التعاون مع العمليات اإلقليمية، والتعاون فيما بين بلدان واآلليات المالئمة، مثل آلية تباد
 "؛الجنوب، واالستعراضات الطوعية للنظراء
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وقد اقترحت أيضا أن آلية االستعراض يمكن . تعطي درجات للتنفيذ الوطني، بل يجب أن تزيد من تحسين التنفيذ
أن تشمل أيضا وسيلة لتحديد احتياجات بناء القدرات في البلدان النامية، وأن تستخدم كمواد للدعم في هذا 

ا لهذا العمل، وأن أفرقة االستعراض يمكن واقترحت النرويج أيضا أن نهجا إقليميا سيكون إيجابي. الخصوص
 .بالتنوع البيولوجي والوضع السياسي في الطرف قيد البحث من المنطقة ممن لديهم المعرفةمختارين بمندوبين  استكمالها

 األخرى االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والوكاالت الدولية معزيادة التآزر 

المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات المعنية األخرى  اقترحت كندا أن تشجيع التآزر فيما بين االتفاقيات - 14
 .سيكون آلية يمكن أن تساعد األطراف في الوفاء بالتزاماتها وفي تنفيذ الخطة االستراتيجية

والحظت فنلندا ضعف تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف بسبب تراكم جداول األعمال وازدواجية  - 15
طني، وإجراءات اإلبالغ المتداخلة والمعقدة، وذكرت أنه ال توجد آلية شاملة تجمع المهام، وفشل التنسيق الو

ودعت إلى إيجاد عملية تقودها األطراف لتحقيق . أطراف االتفاقات البيئية المتعددة األطراف إليجاد حلول مشتركة
وجي بهدف جعل التنفيذ الوطني أكثر التآزر المعزز بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيول

واقترحت أن هذه العملية، التي يجب أن يبدأها االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، ستحرك . تماسكا وفاعلية
 مشتركة للقضايا البرنامجية المشتركة مثل تنفيذ الخطة جدول أعمال التآزر إلى األمام ومن شأنها أن تحدد حلوال

جيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، واإلبالغ الوطني، واإلدارة، ياالستراتيجية، وتعديل وإعداد االسترات
 .وبناء القدرات، والتفاعل بين السياسات والعلوم

 خاصزيادة التآزر مع القطاع ال

لحد األدنى من اواقترحت كندا، بعد أن أشارت إلى . لتآزر مع القطاع الخاصأشارت كندا إلى زيادة ا - 16
 .للقيام بذلك األمر، أنها يمكن أن تدعم اآلليات اإلضافية لتشجيع إشراك القطاع الخاص الموارد الالزم

ل اتفاقية التنوع البيولوجي عن طريق تحويل التركيز إلى العمعمل يل القطاعي في حلقات يادة التمثز
 على الصعيد الوطني

ستراتيجيات الاعترفت النرويج بالتحدي الوحيد لحلقات العمل اإلقليمية التفاقية التنوع البيولوجي حول ا - 17
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتنفيذ الخطة االستراتيجية، هو أن ممثل واحد عادة يشترك من كل 

على  قوىأ اتركيزأن واقترحت . فيذ على الصعيد الوطنيوأقرت أن قطاعات عدة يجب أن تشترك في التن. طرف
 .العمل الوطني يجب أن يتم إبرازه

 لتنفيذدعم ابغية آليات إضافية لبناء القدرات 

أنشطة للقيام بذلك، أنها يمكن أن تؤيد  ةالمطلوبالموارد الحد األدنى من اقترحت كندا، بعد أن الحظت  - 18
 .لى بناء القدرات على أولويات التنفيذحلقات العمل اإلضافية بالعالقة إ

والحظت . واقترحت النرويج أن التنفيذ القائم على المعارف يجب أن يكون هدفا لجميع األطراف - 19
اإلمكانيات المقدمة بتطوير عنصر بناء القدرات في المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع 

في التفاعل بين العلوم والسياسات على  عارفملمعالجة ثغرات ال (IPBES)ة البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي
مثال بما في ذلك واقترحت أن بعض المتطلبات لفتح هذه اإلمكانيات، . العالمي/واإلقليمي الوطني/لصعيد المحليا

اون المنبر تع/قليمية، والنظر في كيفية تفاعلخرائط وتحديد أولوية االحتياجات القطرية واإل سمرمن خالل 
الحكومي الدولي واتفاقية التنوع البيولوجي في هذا األمر، والنظر في أي من هذه النُهج يجب أن يستخدم، 

وأنشطة الشراكة القائمة على ألنشطة الشراكة تستند إلى موقع شبكي تصويرية واقترحت أيضا أن إنشاء شبكة 
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م والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم المشروعات اآلنية في إطار المنبر الحكومي الدولي للعلو

 .اإليكولوجية، يمكن أن يساعد على استمرار جهود بناء القدرات وتحويلها إلى الطابع المؤسسي

 آراء أخرى

العمل الجاري في الفريق العامل غير الرسمي المعني بالبيئة  Pew فريقالحظت منظمة غرين بيس و - 20
تابع للجمعية العامة لألمم المتحدة لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري المفتوح العضوية ال

واستخدامه المستدام خارج مناطق الوالية الوطنية وخصوصا الشروع في عملية بالعالقة إلى اإلطار القانوني 
ي سيحدد الثغرات ووسائل السير لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام خارج حدود الوالية الوطنية، الذ

إمكانية إعداد اتفاق متعدد األطراف في إطار اتفاقية األمم قدما، بما في ذلك من خالل تنفيذ األدوات القائمة و
 .المتحدة لقانون البحار

األطراف  المتعدد االتفاق اواقترحت غرين بيس أن االتفاقية يمكن أن تقوم بدور مهم في دعم إعداد هذ - 21
واقترحت أيضا أن مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر يجب أن . لخبرتها بشأن التنوع البيولوجي نظرا

يحث الجمعية العامة لألمم المتحدة على القيام بعمل عاجل لتأمين اإلطار القانون لحفظ التنوع البيولوجي 
فريق واقترح . في المناطق الخارجة عن حدود الوالية الوطنية من خالل إعداد اتفاق دوليواستخدامه المستدام 

Pew  2013يدعو مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر إلى عقد مؤتمر دولي في عام  أنالمعني بالبيئة 
واقترحت الجهتان، ضمن جملة أمور، التعبير الكامل لألهداف الثالثة التفاقية التنوع . إلعداد هذا االتفاق الدولي

 .2015كانون األول /إتمام التفاوض بحلول ديسمبر ودعا إلى. البيولوجي في نتائج هذه العملية

 مسائل للنظر فيها  -ثالثا 

وعالوة على ذلك، ومع . قد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في اآلراء المعرب عنها والمجمعة أعاله - 22
تفاقية، نظر مؤتمر األطراف في الحاجة إلى إعداد آليات إضافية لتمكين األطراف من الوفاء بالتزاماتها بموجب اال

، فقد يرغب مؤتمر األطراف في أن يأخذ في 2020- 2011ومن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
الحسبان مختلف مشاريع التوصيات من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الناشئة عن اجتماعها 

لمعني باستعراض التنفيذ في اجتماعه الرابع التي قد تعالج السادس عشر والتوصيات الناشئة عن الفريق العامل ا
 :وتشمل هذه ما يلي. بالفعل بعض اآلراء المعرب عنها أو كلها

تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع (الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ  4/1التوصية  •
 ؛)أيشي للتنوع البيولوجيوالتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف  2020-2011البيولوجي 

: التعاون مع االتفاقيات األخرى( الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ 4/6التوصية  •
 ؛)االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو

 )إشراك قطاع األعمال( الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ 4/7التوصية  •

السبل والوسائل (الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  16/1صية التو •
لتحسين فاعلية الهيئة الفرعية وخيارات للتعاون مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 

 .)التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

--- -  


