
 
طبع عدد محدود من ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام 

 .إضافيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ  .هذه الوثيقة

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرع سساداالجتماع ال

 2012أيار /مايو 5 –نيسان /أبريل 30مونتلایر، 
 من جدول األعمال 5البند 

 
 متعمق لتنفيذ برنامج العمل استعراض: البيولوجي للجزر

لك ئكتئمى م ككفذيف ئكعئ ذقي لسئ م ئك م ئكذئيزي ل لقخل  ب  شي  لسذهظ ةه

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إن

بالمبادرة المقترحة من الدول الجزرية واألطراف التي تدير الجزر من أجل البحوث والحفظ  ترحب -1
والتقدم المحرز  ،امش االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف إلبراز قيادة الجزرو ه تنظيم مؤتمر قمة الجزر علىل

 لجزر وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛لبالتنوع البيولوجي  تعلقتنفيذ برنامج العمل المفي وااللتزامات الجديدة 

 :التاليةلخطوط في اجتماعه الحادي عشر مقررا وفقا لمؤتمر األطراف  بأن يعتمدتوصي  -2

 إن مؤتمر األطراف"

التي  فقدانال افي التنوع البيولوجي للجزر وآثار هذ الفقدان المستمر والجاريباالنزعاج إزاء  إذ يشعر
في المائة من حاالت انقراض األنواع قد حدثت  80بأن  وٕاذ يقر تعوض بالنسبة لشعوب الجزر والعالم، ال

P0F،االنقراض هي أنواع جزريةالمهددة بالفقريات التي في المائة من  40على الجزر، وأن أكثر من 

1 

بالتقدم المحرز في وضع وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  سّلميوٕاذ 
دم لهذه العملية من والبلدان األقل نموا التي لديها جزر، والدعم الذي قُ النامية بواسطة الدول الجزرية الصغيرة 

 مرفق البيئة العالمية،/ةبرنامج األمم المتحدة للبيئشروع التمكين لأنشطة مجانب 

ذات الصلة القطاعات جميع كامل لإلشراك  ينأن األمر يحتاج إلى جهود ودعم إضافي الحظٕاذ يو 
لتنفيذ وتعميم  ،المجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات غير الحكومية صوصاوخ ،الحكومة والمجتمعفي 

شي للتنوع أيق أهداف يبالتنوع البيولوجي للجزر في كافة هذه القطاعات سعيا إلى تحق متعلقبرنامج العمل ال
 ،2020-2011لخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة في االبيولوجي 

                                                           
1. http://www.issg.org/pdf/publications/Island_Invasives/pdfHQprint/1Keitt.pdf   
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والتنمية غير المستدامة بما في ذلك السياحة  ،وتغير المناخ ،أن األنواع الغريبة الغازية ٕاذ يدركو 
الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي في الجزر مع ما لهذا من صالت  دوافعة هي من بين الغير المستدام

 ،معقدة يمكن معالجتها على أفضل وجه بإجراءات تعاونية ومتكاملة مع القطاعات األخرى

ســكان مــن البشــر، بــل  ال يقتصــر علــى الجــزر التــي بهــاأن فقــدان التنــوع البيولــوجي وٕاذ يــدرك أيضــا 
 الجزر غير المأهولة بالسكان أو المأهولة في المواسم،كثير من في  ارئيسي شاغال أيضايعتبر 

األرضـــية فـــي المـــوارد الميـــاه العذبـــة و ومـــوارد  ،أن اإلدارة المســـتدامة للمـــوارد البحريـــة أيضـــا ٕاذ يـــدركو 
 ،وسبل العيشالعامة والصحة  ،والتكيف مع تغير المناخ ،ما لألمن الغذائيمهالجزر تمثل عنصرا 

وتــدابير اإلدارة التــي ســاعدت ســكان الجــزر علــى  ،والمهــارات ،الثقافيــة/المعــارف التقليديــةوٕاذ يحتــرم 
بــأن بروتوكــول ناغويــا بشــأن  ،فــي هــذا الســياق ،وٕاذ يســلم اســتخدام وٕادارة بيئــتهم ومــواردهم طــوال قــرون طويلــة،

مـــة مهة أداعـــن اســـتخدامها يـــوفر الحصـــول علـــى المـــوارد الجينيـــة والتقاســـم العـــادل والمنصـــف للمنـــافع الناشـــئة 
 ،لضمان استفادة الجزر من استخدام مواردها الجينية

لاللتزام القوي المتواصـل، والتقـدم الـذي حققتـه األطـراف وشـركائها الـذين التزمـوا  عن التقديروٕاذ يعرب 
ـــث الة وخاصـــة تحـــدي ميكرونزيـــا، ومبـــادرة تحـــدي الكـــاريبي، ومبـــادر  ،الجـــزر" تحـــديات"الطوعيـــة مبـــادرة الب مثل

إنشــاء تحــدي ســاحل غــرب المحــيط الهنــدي، التــي أوعــزت بــدورها المحميــة جــزر فــونيكس ومنطقــة  المرجــاني
التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه المسـتدام فـي الجـزر  حفـظوتحدي غرب أفريقيا األقصى، ووضع الميثاق المعني ب

P1Fاألوروبيــة

2
P  بأهميــة  وٕاذ يعتــرف ،الطبيعيــة فــي أوروبــاالحيــاة البريــة والموائــل  حفــظفــي إطــار اتفاقيــة بــرن بشــأن

المناســـبات الرفيعـــة المســـتوى ومـــؤتمرات القمـــة فـــي إطـــار هـــذه المبـــادرات لتـــدعيم اإلرادة السياســـية وترتيبـــات 
 الجديدة والشراكات، التمويل

آليات التمويل المستدام التي وضـعت فـي المنـاطق الجزريـة لتغيـر  المحرز فيالكبير بالتقدم م وٕاذ يسلّ 
ــا لحفــظ فــيبمــا فــي ذلــك الصــندوق االســتئماني ل ،نــاخ والتنــوع البيولــوجيالم والصــندوق االســتئماني  ؛ميكرونزي
اإلجـراء التحضـيري و  ؛البيولـوجي الكـاريبي للتنـوعصـندوق الو  ة؛راوين فـي بابوايـا غينيـا الجديـدغـماما  في فظحلل

يكولوجيــة فــي األراضــي األوروبيــة فيمــا لتنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم االل لنظــام طــوعيبــي و للبرلمــان األور 
 ،في الجزر" الديون مقابل التكيف مع تغير المناخ"المبادالت الناشئة ، و (BEST) وراء البحار

باعتبارهـــا آليـــة لتنفيـــذ  (GLISPA) أنشـــطة الشــراكة العالميـــة مـــن أجـــل الجــزر مـــع التقـــدير وٕاذ يالحــظ
 ،ألمم المتحدة للتنمية المستدامةاتفاقية التنوع البيولوجي، وشراكة في إطار لجنة ا

في الجزر، فضـال عـن  حفظأهمية اعتماد وتنفيذ تشريعات كافية لمعالجة قضايا ال من جديدوٕاذ يؤكد 
 ،اذهافنتدابير إل

السـيما الـدول الجزريـة الصـغيرة ، الحاجـة إلـى زيـادة الـدعم الـدولي والـوطني للجـزر من جديدوٕاذ يؤكد 
وفقـا  ،ل وتعزيز القدرات المحلية مـن خـالل تـوفير المـوارد الماليـة الجديـدة واإلضـافيةلتنفيذ برنامج العم ،النامية
 ،من االتفاقية، والحوافز 20للمادة 

                                                           
2  T-PVS/Inf (2011) 8 revised, Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats 
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والمؤسسات المالية وغيرها من المنظمات  ،الحكومات األخرى ويدعو ،األطراف يحث -1

هج الجزرية االرتكاز على النُ بالتنوع البيولوجي للجزر و  متعلقلى تعزيز تنفيذ برنامج العمل الإالمعنية 
 :الناجحة من خالل

مثل تحديات الجزر المشار إليها أعاله  ،االلتزامات اإلقليمية الرفيعة المستوى متعزيز ودع )أ (
وغير ذلك من الجهود الواسعة النطاق التي أظهرت نجاحا في تحقيق زيادة سريعة في المناطق المحمية 

 التنوع البيولوجي للجزر؛المتعلق بلوجي ذات الصلة ببرنامج العمل شي للتنوع البيو أيوغير ذلك من أهداف 

كاليفها لتعزيز القدرات المحلية، اآلليات المؤكدة التي تحقق مردودية ت وتوسيعتكييف  )ب (
وتقاسم الدروس المستفادة وأفضل  ،ونقل التكنولوجيات ،التعلمالسيما شبكات التعلم النظير، وتبادل 

 والتدريب والتعليم الرسميين؛ ،والمساعدات التقنية الموجهة ،اصل وتبادل المعلوماتوأدوات التو  ،الممارسات

لدعم التنفيذ طويل  من االتفاقية 21مكّملة للمادة ة ابتكاريالنظر في وضع ترتيبات مالية  )ج (
 ديونالمبادالت بما في ذلك الصناديق االستئمانية، و  ،بالتنوع البيولوجي للجزر متعلقاألجل لبرنامج العمل ال

على يكولوجية، والرسوم على السياحة أو اإلالنظم خدمات تغير المناخ، والمدفوعات مقابل مقابل التكيف مع 
 الفعال؛ حفظاستخدام الموارد الطبيعية التي تخصص لل

قواعد البيانات وبوابات المعلومات الرئيسية مثل قاعدة البيانات العالمية متابعة ودعم  )د (
وقاعدة بيانات استئصال األنواع ، رة بيانات التنوع البيولوجي المعرض لالنقراض في الجز وقاعد ،للجزر

غازية في الجزر، وقواعد البيانات العالمية لألنواع الغازية، وقاعدة بيانات التنوع البيولوجي للجزر واألنواع ال
نواع الغازية وتحديد أولوية تمكين الرصد الفعال لأللالنامية وشبكة الدول الجزرية الصغيرة الغازية، 

 ؛ة لدعم تنفيذ برنامج العملقّيمأدوات  هاباعتبار  ،استئصالها على الجزر

تركيز االهتمام والعمل العالمي على األولويات الست االستمرار في األطراف إلى  يدعو -2
واستئصال إدارة  وهي :من حيث تأثيرها على مستوى معيشة واقتصاديات الجزر 9/21ة في المقرر واردال

المناطق المحمية وٕادارة وٕانشاء تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مع تكييف الوأنشطة  ،األنواع الغريبة الغازية
 ها،التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامالحصول على الموارد الجينية و و البحرية، وبناء القدرات، 
 :يلي مامع توجيه اهتمام خاص ل ،والتخفيف من وطأة الفقر

إلدارة األنواع الغريبة الغازية داخل وعبر الواليات  محليوضع وتعزيز التعاون اإلقليمي وال )أ (
هج الناجحة للوقاية والمكافحة واالستئصال حيثما يكون ممكنا، وتطبيق نهج بما في ذلك تنوع النُ  ،الوطنية

 الغازية؛ تهديداتاألمن البيولوجي الذي يعالج النطاق الكامل لل

 ستعادة النظم االيكولوجيةا، و مع تغير المناخ المعتمد على النظم اإليكولوجيةم التكيف تعمي )ب (
في  حفظتنمية والالفي جميع خطط ومشروعات  من أجل صحة اإلنسان ورفاهيتهة ازيوٕادارة األنواع الغ

 وبناء القدرات على تطبيقها؛الجزر 

 :األطراف أيضا إلى يدعو -3

 بما في ذلك المياه الداخلية؛ ،ق المحمية األرضيةإسناد األولوية إلدارة المناط )أ (
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تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بغرض معالجة التلوث العابر للحدود الذي ينطوي على  )ب (
عمليات الصرف من من بما في ذلك من خالل التخفيف  ،آثار جسيمة على النظم االيكولوجية للجزر

 لمغذيات المفرطة؛السيما المناطق ذات مدخالت ا، يةاألرضمصادر ال

بإشراك السلطات دون الوطنية والمحلية من خالل  ،دعم التنفيذ دون الوطني في الجزر )ج (
تي ال ،التنوع البيولوجي من أجلاألخرى السلطات المحلية و والمدن  ،خطة العمل للحكومات دون الوطنية

عمراني والتنوع البيولوجي، والمستنيرة بتقييم الصالت والفرص بين التوسع ال ،10/22في المقرر  تعتمدا
 ؛"المدن وتوقعات التنوع البيولوجي"و

والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على الدخول في شراكات في  ،األطراف يشجع -4
 :كافة القطاعات من أجل

اقتصاديات النظم "اج األدوات والعمليات المالئمة لتطبيق دراسة موضع ونشر وٕاد )أ (
وغير ذلك من أدوات التقييم لدعم عمليات صنع القرار على مستوى  (TEEB) "جيااليكولوجية والتنوع البيولو 

 الجزر؛

لتنوع البيولوجي لمواصلة تعميم لاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  نقيحاغتنام فرصة ت )ب (
 ،والصحة ،ومصايد األسماك ،الزراعةالتعدين، و مثل (األخرى الرئيسية حفظ التنوع البيولوجي مع القطاعات 

ولتحديد األهداف الوطنية المحددة، ) الساحلية المتكاملة، والتعليم والتنمية/واإلدارة البحرية ،، والسياحةوالطاقة
شي أيأهداف تمشيا مع  رتبط بها من مؤشراتي وما ،والقابلة للقياس، والطموحة، والواقعية والمحددة الوقت

 ت المحلية؛للتنوع البيولوجي على مستوى الجزر وضمن سياق األولويا

تنسيق هذه الجهود مع العملية التي تقودها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم  )ج (
 ؛ة بهالمتصلللتنفيذ ستراتيجية موريشيوس إ لتقييم تنفيذ برنامج عمل باربادوس و  (UN/DESA) المتحدة

طاعين العام استكشاف إمكانيات إشراك القيادات الوطنية والمحلية في الشراكات بين الق )د (
 ؛لموارد الطبيعيةالمستدامة لدارة لإلهج التشاركية والخاص وتشجيع النُ 

والمشاركة فيها  (GLISPA) األطراف إلى االعتراف بالشراكة العالمية من أجل الجزر يدعو -5
 ؛باعتبارها شريكا فعاال لدعم تنفيذ برنامج العمل

بشأن نسقها مبادرة حفظ الجزر التي ت" الجزر الصغيرة والفروق الكبيرة"حملة  يالحظ -6
 ،األطراف ويدعواألنواع الغريبة الغازية التي أطلقت خالل االجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية 

 ؛والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى المشاركة في الحملة

إلى األمين التنفيذي التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية فضال عن أمانات  يطلب -7
المتسقة والمتجانسة ذات الصلة باحتياجات الوطنية ة بغرض الترويج لنظم المعلومات ذات الصلاالتفاقيات 

ولتقديم التقارير المشتركة، حسب مقتضى الحال للدول  ،بالتنوع البيولوجي في االتفاقيات المتعلقةاإلبالغ 
 ؛الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األقل نموا التي لديها جزر
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إلى تمكين شبكات الدعم التقني اإلقليمية  ،، رهنا بتوافر التمويلين التنفيذياألم أيضادعو ي -8

والعالمية من مساعدة عمليات االستعراض والتحديث والتنفيذ الجارية لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
وخاصة لوضع  ،لديها جزر والبلدان األقل نموا التيالنامية للتنوع البيولوجي في الدول الجزرية الصغيرة 

في البرامج الوطنية لتنفيذ للتنوع البيولوجي لتعميم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية و أهداف وطنية 
 .2020-2011الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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