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الهيئة الفرعية للتنفيذ
االجتماع األكؿ

مكنترياؿ ،كندا 6-2 ،مايك/أيار 2016
البند  7مف جدكؿ األعماؿ

توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ
4/1

اإلجراءات االتستراتيجية لتزز ز تنفيذ االتفاقية والخطة االتستراتيجية للتنوع البيولوجي  1111-1111بما في
ذلك تزميم التنوع البيولوجي في القطاعات وعبرها

إف الهيئة الفرعية لمتنفيذ
إذ تقر بالحاجة إلى تعزيز الجهكد لتنفيذ االتفاقية ،كأؼ خطط استراتيجية اعتُمدت في إطارها،
كاذ تشير إلى الفقرة  9مف التكصية  1/19كاذ تضع في اعتبارها التكصية  15/20التي اعتمدتها الهيئة الفرعية لممشكرة
العممية كالتقنية كالتكنكلكجية،
تقػػر بأنػػب باإلضػػافة إلػػى الز ارعػػة كالح ارجػػة كمصػػايد األسػػماؾ كترايػػة األحيػػاة المائيػػة كالسػػياحة ،هنػػاؾ قطاعػػات
-1
أخرػ ،بمػا فػي ذلػؾ الصػناعات االسػتخراجية م ػ الػنفط كالاػاز كالتعػديف ،كالطاقػة ،كالتخطػيط الحضػرؼ كاإلقميمػي ،كالبنيػة التحتيػة،
كالصناعة التحكيمية ،كالبناة التجارؼ كالسكني ،تؤ ر أيضا عمى التنكع البيكلكجي ،كتكصي بأف ينظػر مػؤتمر األطػراؼ فػي اجتماعػب
ال الث عشر في معالجة ،في اجتماع الحػ ،،تعمػيـ التنػكع البيكلػكجي فػي هػذ القطاعػات األخػرػ ،ككػذلؾ معالجػة أؼ أعمػاؿ أخػرػ
بشأف التعميـ؛
تطمػ إلػػى األمػػيف التنفيػػذؼ ،رهنػػا بتػكافر المػكارد كبمػػا يتماشػػى مػػع الفق ػرة  1مػػف التكصػػية  2/20لمهيئػػة الفرعيػػة
-2
لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية بشأف كضع مقترحات لمتقييـ العممي القادـ لمتقدـ المحرز نحك أهداؼ مختارة مػف أهػداؼ أيشػي
لمتنػػكع البيكلػػكجي ،م ارعػػاة التػػأ يرات المحتممػػة لمقطاعػػات اإلنتاجيػػة كاالسػػتخراجية كالتجاريػػة عمػػى التنػػكع البيكلػػكجي كخػػدمات الػػنظـ
اإليككلكجيػػة ،كعمػػى االسػػتخداـ المػػألكؼ المسػػتداـ لممػكارد البيكلكجيػػة مػػف جانػ الشػػعك األصػػمية كالمجتمعػػات المحميػػة ،مػػع م ارعػػاة
عم المنبر الحككمي الدكلي لمعمكـ كالسياسات في مجاؿ التنكع البيكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية،
-3

مقرر عمى غرار ما يمي:
ا
تكصي بأف يعتمد مؤتمر األطراؼ خبلؿ اجتماعب ال الث عشر
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إف مؤتمر األطراؼ،
إذ يشير إلى المادة  ) (6مف االتفاقية ،التي تقتضي أف تدمج األطراؼ المتعاقدة حفع التنكع البيكلكجي
كاستخدامب المستداـ ،إلى أقصى حد ممكف كحس االقتضاة ،في الخطط كالبرامج كالسياسات القطاعية أك الشاممة ذات
الصمة،
كاذ يشير أيضا إلى الفقرة  19مف قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  161/65التي أعمنت فيها الجمعية العامة
الفترة  2020-2011عقد األمـ المتحدة لمتنكع البيكلكجي،
كاذ يشير كذلؾ إلى الفقرتيف (10أ) ك( ) مف الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  1،2020-2011المتيف
تدعياف إلى الشركع في اتخاذ إجراةات لمتصدؼ لؤلسبا الكامنة كراة فقداف التنكع البيكلكجي مف خبلؿ التعميـ كخفض
الضاكط المباشرة عمى التنكع البيكلكجي مف خبلؿ إشراؾ القطاعات الرئيسية،
كاذ يشير إلى الفقرة (7ج) مف المقرر  ،1/12التي أشارت فيها األطراؼ إلى أف تحقي ،معظـ أهداؼ أيشي
لمتنكع البيكلكجي سيتطم تنفيذ حزمة مف اإلجراةات التي تشم عادة :األطر القانكنية أك السياساتية؛ كالحكافز
االجتماعية كاالقتصادية التي تتماشى مع هذ األطر؛ كاشراؾ الجمهكر كأصحا المصمحة؛ كالرصد؛ كاإلنفاذ؛ مع
ضماف اتساؽ السياسات بيف القطاعات كالك ازرات الحككمية المعنية،
كاذ يقر أيضا بأف إدماج اعتبارات التنكع البيكلكجي في السياسات كالخطط كالبرامج القطاعية كالشاممة لعدة
قطاعات عمى جميع المستكيات يعد أم ار بالغ األهمية لتسخير فكائد تعزيز أكجب التآزر كاتساؽ السياسات ،كاذ يشير إلى
الفقرة  9مف المقرر  30/10كالفقرة  12مف المقرر ،44/10
كاذ يقر بما يمي:
الفرص التي تنشأ مف التنفيذ المتكام كالمتعاضد لخطة التنمية المستدامة لعاـ  2،2030كالخطة
(أ)
3
االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  ،2020-2011كالخطة كاطار العم االستراتيجييف لمسنكات العشر مف أج تعزيز تنفيذ
اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر ( 4،)2018-2008كاإلطار االستراتيجي المراجع  2019-2010لمنظمة األغذية
كالزراعة لؤلمـ المتحدة 5لتحقي ،األهداؼ كالاايات المتف ،عميها دكليا؛
( ) دكر كأهمية بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية كاركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع،
ككذلؾ المعاهدة الدكلية بشأف المكارد الك ار ية النباتية لؤلغذية كالزراعة ،في المساهمة في النظـ الاذائية كالزراعة
المستدامة؛
أف الزراعة كالحراجة كمصايد األسماؾ كتراية األحياة المائية تعتمد اعتمادا كبي ار عمى التنكع
(ج)
البيكلكجي كمككناتب ،ككذلؾ عمى كظائف النظـ اإليككلكجية كالخدمات التي تدعمها ،كأف هذ القطاعات تؤ ر أيضا عمى
التنكع البيكلكجي مف خبلؿ مختمف العكام المباشرة كغير المباشرة ،كأف فقداف التنكع البيكلكجي المترت عمى ذلؾ قد

 1المرف ،بالمقرر .2/10
 2قرار الجمعية العامة  1/70المؤرخ  23سبتمبر/أيمكؿ  2015بشأف "تحكي عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعاـ  ،"2030المرف.،
 3الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  ،2020 -2011المرف ،بمقرر مؤتمر األطراؼ .2/10
 4اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر ،مؤتمر األطراؼ ،الدكرة ال امنة ،مدريد 14-3 ،سبتمبر/أيمكؿ ( 2007انظر
 ،ICCD/COP(8)/16/Add.1المقرر /3ـ أ.)8-
 5مؤتمر منظمة األغذية كالزراعة ،الدكرة ال امنة كال بل كف ،ركما 22-15 ،يكنيب/حزيراف .C 2013/7 ،2013
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يؤ ر سمبا عمى هذ القطاعات ،كيحتم أف يهدد األمف الاذائي كتكفير خدمات ككظائف النظاـ اإليككلكجي ذات األهمية
الحيكية لمبشرية؛
أف الفكائد الناجمة عمى الزراعة كالحراجة كمصايد األسماؾ لحفع التنكع البيكلكجي يمكف أف تككف
(د)
كبيرة فيما يتجاكز التنكع البيكلكجي مف أج األغذية كالزراعة؛
كاذ يشير إلى المقرر  6/5كالمقرر  11/7المذيف أكصى فيهما بأف تعزز األطراؼ كالحككمات األخرػ تطبي،
نهج النظاـ اإليككلكجي في جميع القطاعات التي قد يككف لها آ ار محتممة عمى التنكع البيكلكجي كالنظـ اإليككلكجية،
كاذ يقر بأف تعميـ التنكع البيكلكجي في قطاعات منها الاابات كالزراعة كمصايد األسماؾ كتراية األحياة المائية
أمر ضركرؼ لكضع حد لفقداف التنكع البيكلكجي كتحقي ،أهداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي،
كاذ يشير إلى أف اإلرشادات ذات الصمة في هذا الصدد متاحة في برامج عم بمكج االتفاقية ،كال سيما برامج
العم بشأف التنكع البيكلكجي الزراعي كالتنكع البيكلكجي لماابات كالتنكع البيكلكجي البحرؼ كالساحمي،
كاذ يشير إلى أهمية خطة العم المتعمقة باالستخداـ المألكؼ المستداـ لمتنكع البيكلكجي 6في تمكيف الشعك
األصمية كالمجتمعات المحمية مف مكاصمة معالجة اعتبارات التنكع البيكلكجي في الزراعة كالاابات كمصايد األسماؾ
كتراية األحياة المائية،
كاذ يقر بأف حدكث تاييرات جكهرية في أنماط االستهبلؾ كاإلنتاج لضماف طرؽ إنتاج مستدامة ،ككذلؾ
السياسات المتعاضدة كالتدابير القانكنية كالتقنية كالمالية في قطاعات منها الزراعة كالاابات كمصايد األسماؾ كتراية
األحياة المائية ،يشك عنص ار أساسيا لتحقي ،خطة التنمية المستدامة لعاـ ،2030
كاذ يقر كذلؾ بأف المقصد  9مف الهدؼ  15مف أهداؼ التنمية المستدامة تدعك إلى دمج قيـ النظـ اإليككلكجية
كالتنكع البيكلكجي في عمميات التخطيط الكطني كالمحمي ،كالعمميات اإلنمائية كاستراتيجيات الحد مف الفقر كالحسابات،
كاذ يقر أيضا بأف خدمات النظـ اإليككلكجية الناشئة في المناط ،المحمية كتدابير الحفع الفعالة األخرػ القائمة
عمى المناط ،تسهـ في إنتاجية العديد مف القطاعات ،بما فيها الزراعة كالاابات كمصايد األسماؾ كتراية األحياة المائية،
كأف مف المطمك التعاكف مع هذ القطاعات مف أج زيادة الترابط في نظـ المناط ،المحمية كتجن اآل ار السمبية
المحتممة لهذ القطاعات عمى المناط ،المحمية أك التقمي مف هذ اآل ار،
أقسامب،

كاذ يقر بالحاجة إلى اتخاذ إجراةات إضافية فيما يتعم ،بتعميـ التنكع البيكلكجي في قطاع السياحة ،في جميع

كاذ يقر بأف القطاعات األخرػ ،بما في ذلؾ الصناعات االستخراجية م النفط كالااز كالتعديف ،ككذلؾ
الصناعات التحكيمية كالبناة التجارؼ كالسكني ،لها القدرة عمى التأ ير سمبا عمى التنكع البيكلكجي،
كاذ يقر كذلؾ بأهمية التعام مع جميع أصحا
كالمجتمعات المحمية ،لتحقي ،أهداؼ االتفاقية،

المصمحة ،بما في ذلؾ قطاع األعماؿ ،كمع الشعك األصمية

كاذ يقر بالحاجة إلى إشراؾ جميع مستكيات الحككمة لتحقي ،أهداؼ االتفاقية،

6

المرف ،بالمقرر .12/12
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كاذ يأخذ في االعتبار تقرير كاستنتاجات حمقة عم الخبراة الدكلييف بشأف تعميـ التنكع البيكلكجي 7كالتي عقدت
في مكسيكك سيتي في الفترة مف  17إلى  19نكفمبر/تشريف ال اني  ،2015كاذ يعر عف تقدير لحككمة المكسيؾ عمى
استضافة حمقة العم كلسكيس ار عمى ما قدمتب مف دعـ،
يحث األطراؼ ،كيدعك الحككمات األخرػ إلى تعزيز جهكدها الرامية إلى تعميـ حفع التنكع البيكلكجي
-1
كاستخدامب المستداـ في مختمف القطاعات كعبرها ،بما في ذلؾ الزراعة كالحراجة كمصايد األسماؾ كتراية األحياة
المائية ،كالسياحة عمى جميع المستكيات كالنطاقات ،بما في ذلؾ عف طري ،إشراؾ أصحا المصمحة المعنييف كاألخذ
بعيف االعتبار المعايير ذات الصمة كاإلرشادات المتصمة بأفض الممارسات المتعمقة بالتنكع البيكلكجي في هذ
القطاعات؛
تزز ز تزميم التنوع البيولوجي من خالل الزمليات الدولية ذات الصلة
8

يرح باعتماد مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تاير المناخ التفاؽ باريس،
-2
كنتائج الدكرة ال انية عشرة لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر 9،كاعتماد خطة التنمية المستدامة
11
لعاـ  2030كأهدافها المتعمقة بالتنمية المستدامة 10،كاطار ِسنداؼ لمحد مف مخاطر الككارث لمفترة ،2030-2015
كاألطر السياساتية ،كاإلرشادات ،كاألدكات ذات الصمة بالزراعة كمصايد األسماؾ كالحراجة التي كضعتها منظمة األمـ
المتحدة لؤلغذية كالزراعة ،كاألطر األخرػ المتف ،عميها دكليا؛
يحث األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى استخداـ ،حس االقتضاة ،اإلرشادات القائمة المتعمقة
-3
بتقييـ استدامة النظـ الاذائية كالزراعية الذؼ تجريب منظمة األغذية كالزراعة ،كالمبادغ التكجيهية لدعـ السياسات مف أج
تعزيز تك يف اإلنتاج المستداـ كخدمات النظـ اإليككلكجية؛ 12كيحيط عمما باإلرشادات الطكعية بشأف بناة رؤية مشتركة
لؤلغذية كالزراعة المستدامة 13،كيشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى تطبي ،هذ اإلرشادات ،حس االقتضاة؛
يحيط عمما بالمبادغ التكجيهية الطكعية بشأف الحككمة المسؤكلة لحيازة األراضي كمصايد األسماؾ
-4
14
كالاابات في سياؽ األمف الاذائي الكطني ،كالتي أقرتها لجنة األمف الاذائي العالمي كيشجع األطراؼ كيدعك الحككمات
األخرػ إلى أف تستفيد ،حس االقتضاة ،مف هذ اإلرشادات لتعزيز ضماف حقكؽ الحيازة كامكانية الكصكؿ بشك
منصف إلى األراضي كمصايد األسماؾ كالاابات؛
يحيط عمما أيضا بخطط العم العالمية التي اعتمدتها هيئة المكارد الك ار ية لؤلغذية كالزراعة كأقرها
-5
مؤتمر منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة بشأف المكارد الك ار ية النباتية كالحيكانية كالحرجية؛

.UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/52 7
 8اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تاير المناخ ،مؤتمر األطراؼ ،الدكرة الحادية كالعشركف ،المقرر /1ـ أ( 21-انظر
.)FCCC/CP/2015/10/Add.1
 9انظر الك يقة .http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop12/20add1ara.pdf
 10قرار الجمعية العامة  1/70المؤرخ  25سبتمبر/أيمكؿ  2015كالمعنكف "تحكي عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعاـ ."2030
 11المرف ،ال اني بقرار الجمعية العامة .283/69
 12منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة ،اإلدارة المتكاممة لممحاصي  ،المجمد  .2013-19كالمتاح عمى:
.http://www.fao.org/ag/ca/CA-Publications/ICM19.pdf
.UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/54 13
 14منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة .2012 ،كالمتاحة عمى.http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf :
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يقر بالترابط القكؼ بيف الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  2020-2011كأهداؼ التنمية المستدامة
-6
التي أدرج فيها التنكع البيكلكجي في أهداؼ كمقاصد عديدة؛
يقر أيضا بأف تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعاـ  2030يكفر فرصة كبيرة لتعميـ التنكع البيكلكجي،
-7
كتحقي ،أهداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي الكاردة في الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 2020-2011؛
يهي باألطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى اتخاذ تدابير لدعـ كضماف كجكد ركابط ك يقة بيف
-8
العمميات المتعمقة بالتنكع البيكلكجي كالعمميات الدكلية األخرػ كتعزيز أكجب التآزر بينها ،لتنفيذ مختمف أهدافها كالتزاماتها
بطريقة متسقة ،ككاضحة ،كتدعـ بعضها البعض ،كادراج اعتبارات التنكع البيكلكجي في مشاركتها في هذ العمميات
المختمفة ،حسبما يككف مناسبا ،كتنفيذ األهداؼ كااللتزامات في إطار االتفاقية كالعمميات الدكلية ذات الصمة بطريقة
متسقة؛
يهي بمكاصمة العم عمى مؤشرات أهداؼ التنمية المستدامة لؤلخذ في االعتبار عم شراكات
-9
مؤشرات التنكع البيكلكجي بشأف مؤشرات التنكع البيكلكجي ،كذلؾ لتضميف تعميـ التنكع البيكلكجي بقكة في اإلببلغ عف
أهداؼ التنمية المستدامة؛
يحث األطراؼ ،عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعاـ  ،2030عمى تعميـ التنكع البيكلكجي في تنفيذ
-10
جميع أهداؼ التنمية المستدامة ذات الصمة ،كبالتالي تعزيز الركابط بيف الجهكد المبذكلة لتنفيذ االستراتيجيات كخطط
العم الكطنية لمتنكع البيكلكجي كاستراتيجيات كخطط عم أهداؼ التنمية المستدامة؛
يهي باألطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى النظر في استخداـ نهج متكام نحك تنفيذ خطة
-11
 2030كأهداؼ التنمية المستدامة كتنفيذ االستراتيجيات كخطط العم الكطنية لمتنكع البيكلكجي؛
يرح بالعم الذؼ تقكـ بب منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادؼ بشأف تعميـ التنكع
-12
البيكلكجي في سياسة التنمية كيشجع المنظمة عمى مكاصمة هذا العم ؛
التزميم الشامل لزدة قطاعات
-13

يشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ عمى أف تضطمع ،حس

االقتضاة ،بما يمي:

الحد مف فقداف التنكع البيكلكجي كعكس مسار  ،مف خبلؿ تنفيذ استراتيجيات قطاعية كشاممة لعدة
(أ)
قطاعات كاإلدارة المتكاممة لممناظر الطبيعية األرضية كالبحرية التي تعزز الممارسات المستدامة ،حس االقتضاة،
النهج المكانية
كتحديد التدابير الممكنة لممساهمة في صحة النظـ اإليككلكجية كقدرتها عمى الصمكد ،كالنظر في ُ
كاإلقميمية ككذلؾ في التدابير المناسبة لتعزيز الحفع كاستعادة المناط ،ذات األهمية الخاصة لمتنكع البيكلكجي كخدمات
النظـ اإليككلكجية ،كمكائ األنكاع المهددة باالنقراض ،كاستعادة األنكاع المهددة باالنقراض؛
( ) إنشاة كتعزيز آليات تنسي ،مشتركة بيف القطاعات مف شأنها إتاحة تعميـ التنكع البيكلكجي في
قطاعات الزراعة كالحراجة كمصايد األسماؾ كتراية األحياة المائية كالسياحة كغيرها مف القطاعات ،كتحديد مراح رئيسية
لتعميـ التنكع البيكلكجي في الخطط الكطنية؛
تعزيز رصد استخداـ المكارد الطبيعية ،م األراضي كالتراة كالميا في جميع القطاعات ،بما فيها
(ج)
قطاعات الزراعة كالاابات كمصايد األسماؾ كتراية األحياة المائية ،كتحسيف فرص كصكؿ عامة الجمهكر إلى بيانات
الرصد؛
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[االستفادة ،حس االقتضاة ،ككفقا لقكاعد التجارة المتعددة األطراؼ ،مف نظـ إصدار الشهادات
(د)
الطكعية لمسمع كالخدمات المنتجة عمى نحك مستداـ ،بما في ذلؾ في مجاؿ المشتريات العامة ،كالتعاكف مع المنظمات
ذات الصمة لتعزيز مكاصمة كضع خطط إصدار الشهادات ،كالتشجيع عمى انعكاس الركائز ال بلث لمتنمية المستدامة في
معايير إصدار التراخيص ،مع مراعاة خصكصيات البمداف النامية؛]
يدعك األطراؼ كالحككمات األخرػ ،بالتعاكف مع المنظمات كالمبادرات الكطنية كالدكلية ذات الصمة،
-14
كضمف قدراتها الكطنية ،حس االقتضاة ككفقا لمتشريع الكطني إلى االضطبلع بما يمي:
إدخاؿ أك تعزيز تدابير لزيادة الكعي بالقيـ المتعددة لمتنكع البيكلكجي مف خبلؿ ،عمى سبي الم اؿ،
(أ)
تعزيز المحاسبة ك/أك تقييـ النظـ اإليككلكجية ،ككضع أدكات اتصاؿ لتأخذ في االعتبار حجـ المشكمة كالفكائد المحتممة
مف العم اإليجابي ،كاالستفادة مف االتصاالت القائمة عمى األدلة التي تُنق بطريقة مقنعة كفعالة لصناع القرار،
كأصحا المصمحة ،كالشعك األصمية كالمجتمعات المحمية ،كالقطاع الخاص؛
إدخاؿ أك تكسيع نطاؽ استخداـ المحاسبة االقتصادية البيئية كمحاسبة رأس الماؿ الطبيعي ،كغيرها
( )
مف األدكات لتقييـ القيـ المتعددة لمتنكع البيكلكجي ،حس االقتضاة ،بما في ذلؾ إسهامات العم الجماعي لمشعك
األصمية كالمجتمعات المحمية؛
اتخاذ تدابير لتحسيف فعالية تقييمات األ ر البيئي كالتقييمات البيئية االستراتيجية ،بما في ذلؾ عف
(ج)
طري ،تعزيز تطبي ،منهجيات التقييمات البيئية االستراتيجية ،باستخداـ أدكات لتقييـ اآل ار المحتممة عمى التنكع البيكلكجي
ككظائف كخدمات النظـ اإليككلكجية ،بما في ذلؾ بشأف القدرة عمى الصمكد؛
استعراض ،بما يتماشى مع المراح الرئيسية لتنفيذ الهدؼ  3مف أهداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي،
(د)
السياسات كالتشريعات الكطنية مف أج تشجيع تحديد األحكاـ التي لها آ ار إيجابية كتمؾ التي لها آ ار سمبية عمى تنفيذ
االتفاقية كالخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  ،2020-2011كالنظر في تعدي األحكاـ التي لها آ ار سمبية ،بما في
ذلؾ ما يتعم ،بالشفافية في اتخاذ القرار كالحصكؿ عمى المعمكمات؛
استعراض تنفيذ تدابير التعميـ المشتركة بيف القطاعات المبذكلة عمى المستكػ الكطني ،بما في ذلؾ
(ق)
اآلليات المؤسسية الكطنية لدعـ تنفيذ االتفاقية كالخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  ،2020-2011كتحديد ال ارات ،إف
كجدت ،كتعزيز هذ التدابير ،حس االقتضاة؛
التزميم في قطاعات محددة
الزراعة
يقر بأهمية التنكع البيكلكجي في تحقي ،األمف الاذائي كالتاذية كادكر في صحة اإلنساف كرفاهب ،بما
-15
في ذلؾ مف خبلؿ إنتاج األغذية كاأللياؼ كالكقكد الحيكؼ كالنباتات الطبية ،ككذلؾ مف خبلؿ مساهمتب في عمميات النظـ
اإليككلكجية كالتخفيف مف حدة تاير المناخ كالتكيف معب؛
-16

يقر أيضا بأف الزراعة تعتمد عمى التنكع البيكلكجي ،ككذلؾ عمى كظائف كخدمات النظـ اإليككلكجية

التي يدعمها ،كلكنب يقر أيضا بأف بعض الممارسات اإلدارية لممزارع كالمراعي تحافع عمى المكائ في مجمكعة متنكعة
مف المناط ،الزراعية التي تدعـ التنكع البيكلكجي؛
يقر كذلؾ بأف هناؾ حاليا العديد مف الممارسات الزراعية غير المستدامة التي قد يككف لها آ ار كبيرة
-17
عمى التنكع البيكلكجي كالمكائ ؛
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يقر بالهدؼ  2مف أهداؼ التنمية المستدامة الذؼ يشير إلى القضاة عمى الجكع ،كتحقي ،األمف
-18
الاذائي ،كتحسيف التاذية كتعزيز الزراعة المستدامة ،كمقصديب  4ك 5المذيف يشيراف إلى نظـ اإلنتاج الاذائي المستدامة،
كالحفاظ عمى التنكع الجيني لمبذكر كالنباتات المزركعة كالحيكانات الداجنة كاألليفة كما يتص بها مف أنكاع برية؛
يشير إلى أنب اتُف ،،في المقرر  ،1/9عمى أف برنامج العم بشأف التنكع البيكلكجي الزراعي ،بما في
-19
ذلؾ مبادراتب الدكلية ال بلث المتعمقة بحفع الممقحات كاستخدامها المستداـ ،كاالستخداـ المستداـ لمتنكع البيكلكجي لمتراة،
إطار مناسبا لتحقي ،أهداؼ االتفاقية؛
ا
كالتنكع البيكلكجي لؤلغذية كالتاذية ،ال يزاؿ يقدـ
يشير أيضا إلى أف أحد استنتاجات اإلصدار الرابع مف التكقعات العالمية لمتنكع البيكلكجي 15كتقييماتب
-20
الداعمة هك أف معالجة الضاكط عمى التنكع البيكلكجي الناشئة عف النظـ الاذائية سيككف حيكيا في نجاح الخطة
االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  16،2020-2011كأف هناؾ حاجة إلى اتخاذ إجراةات عاجمة لتحقي ،نظـ غذائية
مستدامة؛
يبلحع أف الطم
-21
لـ تعالج تمؾ الضاكط بشك مناس ؛

المتزايد عمى السمع الاذائية كالزراعية سيزيد مف الضاكط عمى التنكع البيكلكجي ما

يشجع األطراؼ عمى اإلقرار بأهمية المعارؼ التقميدية لمشعك األصمية كالمجتمعات المحمية
-22
الستدامة الزراعة كتشجيع الزراعة المجتمعية كاألسرية ،إلى جان اإليككلكجيا الزراعية ،التي تتكاف ،مع كجهة نظر
الشعك األصمية كالمجتمعات المحمية بشأف العالـ ( ،)cosmovisiónكالتي تدعـ التنكع كالتناك البيئي الذؼ يعزز
اإلنتاج المستداـ كتحسيف التاذية؛
[يشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى كضع ك/أك إنفاذ ،حس
-23
كاضحة الستخداـ األراضي تضمف حفع التنكع البيكلكجي كاستخدامب المستداـ كالمكائ الكطنية؛]

االقتضاة ،أطر قانكنية

[يشجع أيضا األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى إعداد ،حس االقتضاة ،أطر سياساتية
-24
الستخداـ األراضي تعكس األهداؼ الكطنية لمتنكع البيكلكجي ،التي تكجب صنع القرار عمى مختمف نطاقات كمستكيات
اإلدارة ،مف أج عدة أمكر مف بينها تعزيز الزيادات المستدامة في اإلنتاجية [كتنكيع اإلنتاج] لؤلراضي الزراعية كالمراعي
القائمة مع تعزيز خدمات ككظائف النظـ اإليككلكجية ،بما في ذلؾ الخدمات التي تسهـ في اإلنتاج الزراعي (م التمقيح،
كمكافحة اآلفات ،كتكفير الميا  ،كمكافحة التعرية) ،كأيضا مع حماية كاستعادة المكائ الطبيعية كاستخدامها المستداـ،
كتعزيز الترابط في المناظر الطبيعية؛]
[يشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى تعزيز كدعـ ،حس االقتضاة ،التك يف المستداـ
-25
النهج الزراعية اإليككلكجية كتنكعها ،بما في ذلؾ تعزيز استخداـ مجمكعة متنكعة مف
كاإليككلكجي لُنهج الزراعة ك ُ
المحاصي كالماشية المكيفة عمى نحك جيد ،كأصنافها كسبلالتها ،كالتنكع البيكلكجي المرتبط بها في النظـ الزراعية ،بما
في ذلؾ الممقحات ،ككائنات مكافحة اآلفات ،كالكائنات الحية المتكاجدة في التراة التي تعزز تدكير الماذيات ،كبالتالي
تقمي أك استبداؿ الحاجة إلى مدخبلت كيميائية؛]
يشجع أيضا األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ ،حس االقتضاة ،إلى استخداـ مزيج مناس مف
-26
التدابير التنظيمية كالتحفيزية التي تتكاةـ مع األهداؼ الكطنية لمتنكع البيكلكجي ،بما في ذلؾ القضاة عمى الحكافز الضارة
بالتنكع البيكلكجي كالتخمص منها تدريجيا كاصبلحها مف أج جممة أمكر مف بينها الحد مف فقداف المكائ كتدهكرها
15
16

.https://www.cbd.int/gbo4/
المرف ،بالمقرر .2/10
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كتجزؤها ،كزيادة كفاةة استخداـ الميا كاألسمدة كالمبيدات كتجن استخدامها غير المناس  ،كتشجيع تكجيب المصادر
العامة كالخاصة لمتمكي إلى الممارسات التي تحسف استدامة اإلنتاج كتحد فقداف التنكع البيكلكجي ،كتشجيع كدعـ استعادة
النظـ اإليككلكجية التي تكفر الخدمات األساسية بطريقة تمبي احتياجات الشعك األصمية كالمجتمعات المحمية ،كال
تتسب في ضرر لمنظـ اإليككلكجية األخرػ ،كبما يتس ،مع التشريعات الكطنية كااللتزامات الدكلية؛
يشجع كذلؾ األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ ،إلى الحد مف الخسائر كالهدر في جميع مراح
-27
اإلنتاج كاالستهبلؾ في النظاـ الاذائي ،بما في ذلؾ الحد مف فقداف ما بعد الحصاد؛
يشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ كأصحا المصمحة إلى تعزيز الدركس المستفادة كأفض
-28
الممارسات مف مختمف القطاعات ،م تنظيـ حمبلت لمحد مف هدر األغذية ،كتعزيز سبلس االستهبلؾ كاإلنتاج
كاإلمداد المستدامة؛
يشجع أيضا األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى الحفاظ عمى التنكع الجيني لمكارد األغذية
-29
كالزراعة كأنكاعها األصمية كأقاراها البرية كمسار رئيسي لتحقي ،إنتاجية مستدامة كمكاس غذائية ،كال سيما في مراكز
التنكع الجيني؛
يشجع كذلؾ األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ ،حس االقتضاة ،إلى دعـ نماذج التنمية الزراعية
-30
التي تتس ،مع اإلطار االستراتيجي المراجع  2019-2010لمنظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة 17كتطبي ،،حس
االقتضاة ،المبادغ الطكعية لبلست مار المسؤكؿ في النظـ الزراعية كالاذائية التي كافقت عميها لجنة األمف الاذائي
العالمي في أكتكار/تشريف األكؿ  18،2014باإلشارة عمى كجب الخصكص إلى أهمية الزراعة األسرية صايرة الحجـ،
كالرعي في ضكة هيمنتها في مجاؿ األمف الاذائي كالتاذية ،كالحد مف الفقر كالعدالة االجتماعية في الزراعة كجهكد حفع
التنكع البيكلكجي؛
يرح بمبادرات القطاع الخاص لمقضاة عمى إزالة الاابات الناجمة عف إنتاج السمع األساسية
-31
الزراعية كعف العمميات الزراعية عبر سبلس التكريد الخاصة بها ،كيشجع المزيد مف الشركات عمى اعتماد كتنفيذ
التزامات مما مة ،كيدعك األطراؼ ،حس االقتضاة ،إلى دعـ هذ الشركات لتحقي ،مبادراتها؛
يرح بالتقييـ الخاص بالممقحات ،كالتمقيح ،كانتاج األغذية الذؼ أج ار المنبر الحككمي الدكلي لمعمكـ
-32
19
كالسياسات في مجاؿ التنكع البيكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية ،كيبلحع أهمية المقرر []--/13؛
يبلحع إعداد "التقرير المرحمي القتصاديات النظـ اإليككلكجية كالتنكع البيكلكجي مف أج األغذية
-33
كالزراعة" 20كبالتقرير األكؿ عف حالة التنكع البيكلكجي لؤلغذية كالزراعة في العالـ الصادر عف منظمة األغذية كالزراعة
لؤلمـ المتحدة؛
يدعك منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة ،كهيئتها المعنية بالمكارد الك ار ية لؤلغذية كالزراعة
-34
كلجنتها المعنية بالزراعة إلى ما يمي:

 17مؤتمز منظمة األغذية والزراعة ،الدورة الثامنة والثالثون ،روما 22-15 ،يونيه/حزيزان .C2013/7 ،2013
.http://www.fao.org/3/a-ml291a.pdf 18
 19كفقا لتكصية الهيئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية  9/20بشأف تقييـ المنبر الحككمي الدكلي لمعمكـ كالسياسات في مجاؿ
التنكع البيكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية بشأف الممقحات ،كالتمقيح كانتاج الاذاة.
.UNEP/CBD/SBI/INF/18 20
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تقديـ مزيد مف الدعـ لكضع كتنفيذ التدابير كاإلرشادات كاألدكات البلزمة لتعزيز تعميـ التنكع
(أ)
البيكلكجي في قطاعات المحاصي كال ركة الحيكانية كاألغذية كالتاذية ،بهدؼ دعـ البمداف األعضاة في التحكؿ إلى نظـ
غذائية كزراعية مستدامة؛
العالـ؛

( )

النظر في كضع خطة عم عالمية عمى أساس تقرير حالة التنكع البيكلكجي لؤلغذية كالزراعة في

(ج)

تقديـ معمكمات عف التقدـ إلى الهيئات ذات الصمة في إطار االتفاقية؛

يشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى تنفيذ المعاهدة الدكلية بشأف المكارد الك ار ية النباتية
-35
لؤلغذية كالزراعة كاركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصف لممنافع الناشئة عف
استخدامها ،بطريقة تدعـ بعضها بعضا؛
الغابات
-36

يقر بدكر التنكع البيكلكجي لماابات لمحفاظ عمى كظائف النظـ اإليككلكجية التي تسهـ في التنمية

المستدامة كالقضاة عمى الفقر كتحقي ،رفا اإلنساف ،بما في ذلؾ مف خبلؿ تكفير األغذية ،كاألعبلؼ ،كالميا النظيفة،
كاألخشا  ،كاأللياؼ ،كالكقكد ،كالدكاة ،كالترفيب ،ككذلؾ في التخفيف مف حدة تاير المناخ كالتكيف معب؛
-37

يقر أيضا بأنب ال تزاؿ هناؾ غابات مدارة كفقا لممارسات غير مستدامة لها آ ار سمبية كبيرة عمى

-38

يقر كذلؾ بالهدؼ  15مف أهداؼ التنمية المستدامة كمقصد  2الذؼ يشير إلى اإلدارة المستدامة

-39

يبلحع قرار المجمس االقتصادؼ كاالجتماعي  33/2015بشأف الترتي

التنكع البيكلكجي كالمكائ ؛

لجميع أنكاع الاابات ،ككقف إزالة الاابات ،كاستعادة الاابات المتدهكرة ،كزيادة التشجير كاعادة التشجير بصكرة كبيرة؛

الدكلي المتعم ،بالاابات لما

بعد عاـ  ،2015كالذؼ يؤكد المساهمات االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية لجميع أنكاع الاابات في تحقي ،خطة التنمية
المستدامة لعاـ  ،2030كالذؼ أقر المجمس فيب بالتقدـ الذؼ أحرزتب البمداف كأصحا

المصمحة نحك تحقي ،اإلدارة

النهج كالنماذج كاألدكات لتحقي ،التنمية المستدامة؛
المستدامة لماابات ،مع مراعاة اختبلؼ الرؤػ ك ُ
-40

يبلحع أيضا قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  ،98/62الذؼ يصف اإلدارة المستدامة لماابات،

كيشير إلى عناصرها المكاضيعية السبعة ،التي اعتمدها منتدػ األمـ المتحدة المعني بالاابات؛
21

-41

يبلحع كذلؾ عناصر إعبلف ديرااف،

-42

يبلحع المبادغ التكجيهية الطكعية لئلدارة المستدامة لماابات المدارية الطبيعية ،كالمبادغ التكجيهية

الصادر عف مؤتمر الحراجة العالمي الرابع عشر ،كالتي تعزز

الحاجة إلى فهـ أعم ،لمدكر األساسي لمتنكع البيكلكجي في أداة النظـ اإليككلكجية لماابات؛
لممنظمة الدكلية لؤلخشا

االستكائية/االتحاد الدكلي لحفع الطبيعة لعاـ  2009بشأف حفع التنكع البيكلكجي كاستخدامب

المستداـ في غابات إنتاج األخشا

االستكائية ،فضبل عف األدكات كالمبادغ التكجيهية األخرػ ذات الصمة التي أعدتها

منظمات الشراكة التعاكنية في مجاؿ الاابات لتفعي اإلدارة المستدامة لماابات ،كضماف حفع التنكع البيكلكجي كاستخدامب
المستداـ؛
.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Durban_Declaration_1.pdf 21
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-43

يشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى إيبلة االعتبار الكاج

-44

يشجع أيضا األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ ،ككذلؾ أصحا

22

اإلجراةات المنصكص عميها في المادة  5مف اتفاؽ باريس
الشعك

لمتنكع البيكلكجي عند تنفيذ

التفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تاير المناخ؛
المصمحة المعنييف ،بما في ذلؾ
23

األصمية كالمجتمعات المحمية ،إلى االستفادة مف صؾ األمـ المتحدة المتعم ،بالاابات،

الخطة االستراتيجية لمترتي

كالمساهمة في إعداد

الدكلي المتعم ،بالاابات  ،2030-2017في إطار منتدػ األمـ المتحدة المعني بالاابات،

كضماف إيبلة االعتبار الكاج

لمتنكع البيكلكجي ،بهدؼ التركيج لنهج متس ،كمنس ،لدعـ تحقي ،االلتزامات كاألهداؼ

المتعددة األطراؼ ذات الصمة بالاابات ،بما في ذلؾ أهداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي؛
-45
أصحا

يشجع كذلؾ األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى تعزيز الجهكد الرامية إلى تعزيز كعي جميع

المصمحة كمشاركتهـ في كضع كتنفيذ سياسات كاستراتيجيات لئلدارة المستدامة لماابات ،بما في ذلؾ تدابير

لحفع التنكع البيكلكجي كاستعادتب كاستخدامب المستداـ ،كاإلقرار بأهمية ممارسات الشعك

األصمية كالمجتمعات المحمية

كدكر التجدد الطبيعي في النظـ الحية؛
-46

يشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى تعزيز مشاركة الشعك

-47

يشجع أيضا األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى تهيئة ظركؼ مكاتية كتحفيز اعتماد ممارسات

األصمية كالمجتمعات المحمية

كجزة مف استراتيجية لحماية الاابات ،كاالستخداـ المستداـ لمتنكع البيكلكجي كرفاهية كسب كس

عيش هذ المجتمعات؛

اإلدارة المستدامة لماابات في قطاع الاابات ،كيشجع الشركات المعنية بالاابات كمالكي الاابات عمى دمج االستخداـ

المستداـ لمتنكع البيكلكجي كحفظب كاستعادتب بشك مناس

إصدار الشهادات أك اآلليات الطكعية األخرػ؛
-48

في عمميات إعداد كاستخداـ خطط إدارة الاابات أك خطط

يشجع كذلؾ األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى تطكير أك تعزيز رصد آ ار األنشطة الحرجية

عمى التنكع البيكلكجي كا لتحق ،مف التقدـ المحرز ،مف خبلؿ منهجيات الرصد المختمفة ،م

نظـ رصد الاابات التي

ت بت الصحة المتكاممة لمنظـ اإليككلكجية لماابات؛
-49

يشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى تعزيز جهكدها الرامية إلى إنشاة كصيانة ك/أك تطكير

شبكات مناط ،محمية لماابات الكطنية أك اإلقميمية المدارة كالمتصمة بصكرة جيدة ،كاعطاة األكلكية لمشبكات القائمة،
كعند االقتضاة ،تطبي ،أدكات التخطيط المكاني كاستخداـ األراضي لتحديد المناط ،ذات األهمية الخاصة لبلستخداـ
المستداـ لمتنكع البيكلكجي لماابات كحفظب ،بما في ذلؾ في المناط ،العازلة؛
-50

يدعك منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة كلجنتها المعنية بالاابات إلى مكاصمة دعـ تطكير كتنفيذ

التدابير كاإلرشادات كاألدكات لتعزيز تعميـ التنكع البيكلكجي في قطاع الاابات ،كالنظر ،بصكرة منتظمة ،في طرؽ
ككسائ لمكاصمة تعزيز المساهمات في تحقي ،أهداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي كأهداؼ التنمية المستدامة ذات الصمة؛

 22اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية المعنية بتاير المناخ ،مؤتمر األطراؼ ،الدكرة الحادية كالعشركف ،المقرر /1ـ أ( 21-انظر الك يقة
.FCCC/CP/2015/10/Add.1
 23انظر قرار الجمعية العامة  199/70المؤرخ  22ديسمبر/كانكف األكؿ .2015
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مصايد األتسماك وتربية األحياء المائية
يقر بأف النظـ اإليككلكجية البحرية كالساحمية الصحية كالنظـ اإليككلكجية الصحية لمميا الداخمية
-51
كالتنكع البيكلكجي تعد ضركرية لتحقي ،زيادات مستدامة كتحسيف القدرة عمى الصمكد في تكفير األغذية كسب كس
العيش؛
يقر أيضا بكجكد عدد مف مصايد األسماؾ غير المدارة عمى نحك مستداـ كعمميات كممارسات تراية
-52
األحياة المائية التي لها آ ار سمبية كبيرة عمى التنكع البيكلكجي كالمكائ ؛
يقر كذلؾ بالهدؼ  14مف أهداؼ التنمية المستدامة كمقاصد  2ك 4ك ،6كالتي تشير إلى اإلدارة
-53
المستدامة لمنظـ اإليككلكجية البحرية كاستعادتها لتنظيـ الصيد عمى نحك فعاؿ كلحظر أشكاؿ معينة مف الحكافز الضارة
في مصايد األسماؾ ،عمى التكالي؛
يشير إلى المقرر  ،18/11كيشجع منظمات إدارة مصايد األسماؾ عمى مكاصمة النظر في المسائ
-54
المتعمقة بالتنكع البيكلكجي في إدارة مصايد األسماؾ ،تمشيا مع نهج النظاـ اإليككلكجي ،بما في ذلؾ مف خبلؿ نهج
تعاكني بيف الككاالت كبالمشاركة الكاممة كالمجدية لمشعك األصمية كالمجتمعات المحمية؛
يشير كذلؾ إلى المقرريف  29/10ك ،18/11الذؼ شدد فيهما عمى أهمية التعاكف مع منظمة األغذية
-55
كالزراعة لؤلمـ المتحدة ،كالهيئات اإلقميمية المعنية بمصايد األسماؾ كاالتفاقيات كخطط العم ذات الصمة بالبحار فيما
يتعم ،بمعالجة اعتبارات التنكع البيكلكجي في مصايد األسماؾ كتراية األحياة المائية المستدامة؛
24

يقر بأف عددا مف الصككؾ الدكلية ذات الصمة ،بما في ذلؾ اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار،
-56
25
كاتفاؽ منظمة األغذية كالزراعة لعاـ  1993بشأف االمت اؿ ،كاتفاؽ عاـ  1995بشأف تنفيذ أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة
لقانكف البحار المؤرخة  10ديسمبر/كانكف األكؿ  1982بشأف حفع كادارة األرصدة السمكية المتداخمة كاألرصدة السمكية
ك يرة االرتحاؿ 26،فيما يتعم ،بأطرافها المتعاقدة ،كمدكنة السمكؾ بشأف الصيد الرشيد لمنظمة األغذية كالزراعة لعاـ
 27،1995تم  ،مع ما يصاحبها مف مبادغ تكجيهية كخطط عم  ،ألطرافها المتعاقدة ،إطا ار عالميا شامبل لسياسة
مصايد األسماؾ كادارتها كدعـ تعميـ التنكع البيكلكجي في مصايد األسماؾ كتراية األحياة المائية؛
يشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ كالمنظمات ذات الصمة إلى استخداـ الصككؾ المتاحة
-57
لتحقي ،الهدؼ  6مف أهداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي؛
يشير إلى الفقرة  55مف المقرر  ،29/10كيشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى التصدي،
-58
عمى اتفاؽ منظمة األغذية كالزراعة بشأف التدابير التي تتخذها دكلة الميناة لمنع الصيد غير القانكني دكف إببلغ كدكف
تنظيـ كردعب كالقضاة عميب ،المعتمد في عاـ  ،2009كالذؼ يتضمف كسيمة لمعالجة أنشطة صيد األسماؾ هذ ؛
-59

يشير أيضا إلى المقررات  29/10ك 17/11ك ،22/12كيدعك إلى مزيد مف التعاكف كتبادؿ

المعمكمات بيف أمانة اتفاقية التنكع البيكلكجي ،كمنظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة ،كالهيئات اإلقميمية المعنية بمصايد
األسماؾ فيما يتعم ،باستخداـ المعمكمات العممية عف المناط ،التي تستكفي معايير المناط ،البحرية المهمة إيككلكجيا أك
بيكلكجيا كالنظـ اإليككلكجية البحرية الضعيفة دعما لتحقي ،مختمف أهداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي؛
24

األمـ المتحدة ،سمسمة المعاهدات ،المجمد  ،1833رقـ .31363

.http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130E00.htm 25
 26األمـ المتحدة ،سمسمة المعاهدات ،المجمد  ،2161رقـ .37924
.http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm 27
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-60

يحث األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى استخداـ ،حس

-61

يشجع األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى تحسيف أكجب التآزر في إدارة الضاكط في البيئات

االقتضاة ،اإلرشادات المكجكدة

المتصمة بنهج النظاـ اإليككلكجي لمصايد األسماؾ كتراية األحياة المائية؛

البحرية كايئات الميا العذبة ،بما في ذلؾ مف خبلؿ تنفيذ اإلجراةات ذات األكلكية لتحقي ،الهدؼ  10مف أهداؼ أيشي
لمتنكع البيكلكجي لمشعا
-62

28

المرجانية كالنظـ اإليككلكجية ك يقة االرتباط بها؛

يحث األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى إنشاة ،حس

االقتضاة ،أك تعزيز اآلليات القائمة

إلدارة مصايد األسماؾ ،كأخذ اعتبارات التنكع البيكلكجي بالكام  ،كال سيما النهج التحكطي ،تمشيا مع ديباجة االتفاقية،

في الحسباف عند تصميـ كتنفيذ السياسات إلدارة طاقات الصيد كتخفيضها ،بما في ذلؾ تدابير كلكائح بهدؼ تعزيز حفع
األنكاع المهددة باالنقراض كاستعادها؛
-63

يحث أيضا األطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ إلى إتاحة كصكؿ الصياديف الحرفييف الصاار إلى

-64

يشجع المنظمات الحككمية الدكلية المختصة عمى مكاصمة تعزيز التعاكف بشأف التنكع البيكلكجي

-65

يرح

-66

يدعك منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة كلجنة مصايد األسماؾ إلى النظر في كضع كتنفيذ

المكارد البحرية ،كعند االقتضاة ،األسكاؽ؛
البحرؼ كمصايد األسماؾ؛

بالتعاكف القائـ بيف منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة ،كاالتحاد الدكلي لحفع الطبيعة

كاألميف التنفيذؼ لتحسيف اإلببلغ كالدعـ لتنفيذ الهدؼ  6مف أهداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي؛
تدابير كارشادات كأدكات كمكاصمة دعمها لتعزيز كدعـ تعميـ التنكع البيكلكجي في قطاعي مصايد األسماؾ كتراية
األحياة المائية؛
-67

يطم

إلى األميف التنفيذؼ كيدعك منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة إلى التعاكف في تجميع

الخبرات في مجاؿ تعميـ التنكع البيكلكجي في مصايد األسماؾ ،بما في ذلؾ مف خبلؿ نهج النظاـ اإليككلكجي لمصايد

األسماؾ ،كاتاحة هذا التجميع لمؤتمر األطراؼ قب اجتماعب الرابع عشر؛
التسياحة

يهي باألطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ ،مع األخذ في االعتبار األعماؿ ذات الصمة لممنظمات
-68
كالمبادرات الدكلية ،بما في ذلؾ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،كمنظمة السياحة العالمية ،كاالتحاد الدكلي لحفع الطبيعة
إلى االستفادة مف المبادغ التكجيهية بشأف التنكع البيكلكجي كتنمية السياحة التي اعتمدها مؤتمر األطراؼ في اجتماعب
السابع 29كاألدلة المتعمقة بتطبيقها كتنفيذ هذ المبادغ التكجيهية عمى أساس طكعي ،كالتي حد ها مؤتمر األطراؼ مجددا
30
في اجتماعب ال اني عشر؛

28
29
30

انظر المقرر .23/12
المرف ،بالمقرر .14/7
المقرر .11/12
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-69
لمتشريعات الكطنية:
(أ)

يدعك األطراؼ كالحككمات األخرػ ،إلى النظر في اتخاذ اإلجراةات التالية ،حس

االقتضاة ككفقا

كضع كاعتماد سياسات كارامج كأطر متسػقة بشػأف السػياحة المسػتدامة أك تعزيػز هػذ األطػر ،كاشػراؾ

جميع المؤسسات المعنية كأصحا

المصمحة المعنيػيف ،بمػا فػي ذلػؾ الشػعك األصػمية كالمجتمعػات المحميػة ،كالحككمػات

دكف الكطنية كالمحمية ،كالقطاع الخاص؛
( )

تكليػػد كادمػػاج كاسػػتخداـ معمكمػػات عػػف فكائػػد كقػػيـ السػػياحة المسػػتدامة فػػي صػػنع الق ػرار بشػػأف تخطػػيط

كعمػ كتكسػػع قطػػاع السػػياحة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ فيمػػا يتعمػػ ،باالسػػت مارات فػػي مجػػاؿ السػػياحة ،كتطػػكير البنيػػة التحتيػػة ،كخمػػ،

الكظائف ،كفي النظر في آليػات مػف أجػ إعػادة اسػت مار أجػزاة مػف إيػرادات السػياحة فػي حفػع التنػكع البيكلػكجي كاسػتعادة

النظـ اإليككلكجية عمى الصعيديف المحمي أك المجتمعي؛
(ج)

تعزيز بناة القػدرات ،خاصػة لككػاالت المتنزهػات الكطنيػة كدكف الكطنيػة ،بمػا فػي ذلػؾ تمػؾ التػي تعمػ

مع النظـ اإليككلكجية الساحمية كالبحرية ،كاشػراؾ ،حسػ

االقتضػاة ككفقػا لمتشػريعات الكطنيػة ،القطػاع الخػاص فػي إنشػاة

كتنفيػذ أدكات ماليػػة ،م ػ رسػػكـ الػػدخكؿ كالخػػدمات ،كاالمتيػازات كالتػراخيص حسػ

االقتضػػاة ،السػػتكماؿ كدعػػـ االسػػت مار

العاـ/الخاص في تأسيس نظـ المناط ،المحمية كالحفاظ عميها كدعـ السياحة المستدامة؛
(د)

اتخػ ػػاذ تػ ػػدابير لمكاصػ ػػمة تطػ ػػكير كاسػ ػػتخداـ األدكات المختمفػ ػػة لبلتصػ ػػاالت كالت قيػ ػػف كالتكعيػ ػػة العامػ ػػة

السياح بشأف برامج كممارسات السياحة المستدامة ،بما في ذلؾ السفر المستداـ كالمعايير الطكعية كنظـ
لمجمهكر كخاصة ّ
إصدار الشهادات؛
(ق)
كتنكيع سب كس
(ك)

التػػركيج لمسػػياحة المجتمعيػػة الريفيػػة كنشػػاط يمكػػف أف يػػؤ ر عمػػى االسػػتخداـ المسػػتداـ لمتنػػكع البيكلػػكجي
العيش لمشعك األصمية كالمجتمعات المحمية ،كتشجيع إنشاة القدرات كنق التكنكلكجيا؛
إضافة معمكمات عف األنشطة ذات الصمة المضطمع بها كالتػدابير المتخػذة فػي نظػاـ اإلبػبلغ الطػكعي

عبر اإلنترنت بشأف أهداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي كالتقارير الكطنية السادسة؛
إشراك الجهات الفاعلة الرئيتسية لتزز ز التزميم
إشراك قطاع األعمال
-70

يعر عف امتنانب لؤلميف التنفيذؼ إلعداد تصنيف اإلجراةات لتشجيع إببلغ الشركات عف أعمالها

-71

يدعك األطراؼ كالحككمات األخرػ ،التي لـ تفع ذلؾ حتى اآلف ،إلى أف تعتمد المبادرات الكطنية أك

المتعمقة بالتنكع البيكلكجي كزيادة شفافية هذ التقارير كمدػ قابمية مقارنتها؛
اإلقميمية بشأف األعماؿ كالتنكع البيكلكجي المناسبة أك تشارؾ فيها ،حس

االقتضاة ،كجزة مف الشراكة العالمية بشأف

األعماؿ كالتنكع البيكلكجي؛
-72

يدعك األطراؼ كالحككمات األخرػ ،حس

االقتضاة ،إلى تشجيع الشركات عمى تكليد كتقييـ

معمكمات عف آ ار أنشطتها كعممياتها ،بما في ذلؾ في سبلس كمراف ،التكريد الخاصة بها ،كالتي تؤ ر عمى التنكع
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خطة أعماؿ

البيكلكجي كما يرتبط بب مف كظائف كخدمات النظـ اإليككلكجية ،كاالستفادة ،حس االقتضاة ،مف ُنهج م
كتعكيضات التنكع البيكلكجي ،فضبل عف التدابير الكقائية كاإلصبلحية كالعبلجية المتخذة كالنفقات المتصمة بها؛
-73
بركتكككالت رأس
تدعـ فهـ أفض
المعمكمات حس

يهي باألطراؼ أف تشجع الشركات إلى أف تأخذ في االعتبار ،حس االقتضاة ،أدكات مختمفة[ ،م
الماؿ الطبيعي التي سيتـ إطبلقها قريبا ]،ككذلؾ ُنهج أخرػ لتحديد القيـ المتعددة لمتنكع البيكلكجي ،التي
كقياس التبعيات كاآل ار عمى التنكع البيكلكجي ككظائف كخدمات النظـ اإليككلكجية ،كتبادؿ هذ
االقتضاة؛

يدعك قطاع األعماؿ إلى بدة أك تعزيز األنشطة ذات الصمة بالفقرة  72أعبل  ،كاتخاذ تدابير ،حس
-74
االقتضاة ،لدمج المعمكمات التي تـ تجميعها في عممية صنع القرار ،بما في ذلؾ ق اررات بشأف العمميات كالمكقع كمصدر
اإلمداد كاالستخداـ؛
يهي بالحككمات كيدعك الحككمات األخرػ إلى تضميف أك تعزيز اعتبارات التنكع البيكلكجي في
-75
سياسات كخطط كارامج االستهبلؾ كاإلنتاج المستداميف؛
يشجع كيدعك الحككمات األخرػ إلى التعام مع القطاعيف العاـ كالخاص لتعزيز االستهبلؾ
-76
المستداـ ،كالتايرات السمككية في أنماط اإلنتاج كاالستهبلؾ ،كالحد مف هدر المكارد في جميع مراح اإلنتاج كاالستهبلؾ
في النظـ الاذائية ،بما في ذلؾ مف خبلؿ حمبلت التكعية كالت قيف العامة؛
يدعك المنظمات كالمبادرات الدكلية ذات الصمة إلى دعـ األنشطة المتعمقة بقطاع األعماؿ المدرجة
-77
في هذا المقرر ،بما في ذلؾ األنشطة التي تعزز أنماط االستهبلؾ كاإلنتاج المستدامة؛
يدعك المنظمات كالمبادرات ذات الصمة إلى أف تقدـ إلى األميف التنفيذؼ معمكمات عف األطر القائمة
-78
لتنفيذ خطط التقييـ كالمحاسبة المتعمقة بالتنكع البيكلكجي في األعماؿ التجارية ،م تقييـ رأس الماؿ الطبيعي ،فضبل عف

البرامج التي تسعى إلى تشجيع ك/أك تعزيز ك/أك دعـ تطبي ،هذ األطر مف جان
التنفيذؼ إتاحة هذ التقارير عف طري ،آلية غرفة تبادؿ المعمكمات؛

قطاع األعماؿ ،كيطم

إلى األميف

النهج القائمة عمى المستهمؾ ،م استخداـ العبلمات البيئية
-79
يدعك األطراؼ إلى تعزيز مختمف ُ
لممنتجات الصديقة لمبيئة ،لتشجيع أك تعزيز تطبي ،قطاع األعماؿ ل ُمنهج المحددة في الفقرة  78أعبل ؛

يدعك أيضا األطراؼ إلى أف تتخذ أك أف تكاص اتخاذ سياسات كتدابير لتعزيز تعميـ التنكع
-80
البيكلكجي في عممية صنع القرار في الشركات كزيادة الكعي ببياف جدكػ تعميـ التنكع البيكلكجي في عممية صنع القرار
المتصمة باألعماؿ التجارية ،كتعزيز الشفافية كالتكعية العامة بم هذ األعماؿ مف قب الشركات ،بما في ذلؾ عف
طري ،تشجيع استخداـ تصنيف األعماؿ؛
يدعك الشركات إلى المشاركة في اإلجراةات المشار إليها في الفقرات أعبل المتعمقة بإشراؾ قطاع
-81
األعماؿ ،بما في ذلؾ مف خبلؿ المشاركة في مبادرات األعماؿ كالتنكع البيكلكجي الكطنية أك اإلقميمية ،كذلؾ باستخداـ
تصنيف األعماؿ لئلببلغ عف اإلجراةات المتعمقة بالتنكع البيكلكجي ،بما في ذلؾ في سبلس التكريد كالمراف ،الخاصة
بها ،كتقديـ أؼ اقتراحات لتحسيف أك تعزيز استخداـ التصنيف؛
الحكومات دون الوطنية والمحلية
يهي باألطراؼ كيدعك الحككمات األخرػ ،نظ ار لمحاجة إلى المزيد مف المشاركة الفعالة مف
-82
الحككمات دكف الكطنية كالمحمية ككفقا لمظركؼ الكطنية ،إلى ما يمي:
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تعزيز جهكدها إلشراؾ الحككمات دكف الكطنية كالمحميػة مػف أجػ تعزيػز مسػاهمتها فػي تنفيػذ االتفاقيػة
(أ)
كخطتها االستراتيجية؛
رفع كعي الحككمات دكف الكطنية كالمحمية بأهمية التنػكع البيكلػكجي كخػدمات الػنظـ اإليككلكجيػة كدكر
( )
الشعك األصمية كالمجتمعات المحمية في حفع التنكع البيكلكجي كصكنب كاستخدامب بشك مستداـ كادارتب بطريقة شاممة،
كالنظػػر فػػي كضػػع اسػػتراتيجيات لتعزيػػز مسػػاهمات الحككمػػات دكف الكطنيػػة كالمحميػػة فػػي تنفيػػذ الخطػػة االسػػتراتيجية لمتنػػكع
البيكلكجي  2020-2011كاالستراتيجيات كخطط العم الكطنية لمتنكع البيكلكجي ذات الصمة؛
(ج)
ذات الصمة؛

إدمػػاج النظػػر فػػي التنػػكع البيكلػػكجي ذؼ الصػػمة بالحككمػػات دكف الكطنيػػة كالمحميػػة فػػي العمميػػة الدكليػػة

االعتبارات الجنتسانية
إذ يقر بالهدؼ  5مف أهداؼ التنمية المستدامة ،يطم إلى األميف التنفيذؼ ،رهنا بتكافر المكارد،
-83
مكاصمة العم فيما يتعم ،بتعميـ مراعاة المنظكر الجنساني لدعـ تنفيذ خطة عم االعتبارات الجنسانية ،2020-2015
مع األخذ في االعتبار رؤية كمنظكر نساة الشعك األصمية ،بما في ذلؾ عف طري ،دعـ األطراؼ في دمج االعتبارات
الجنسانية في است ارتيجياتها كخطط عممها الكطنية المنقحة لمتنكع البيكلكجي ،فضبل عف إدراج التنكع البيكلكجي في
السياسات كخطط العم الكطنية المتعمقة باالعتبارات الجنسانية؛
مز د من الزمل
يطم إلى األميف التنفيذؼ ،رهنا بتكافر المكارد ،مكاصمة االنخراط في العمميات الدكلية المحددة في
-84
الفقرة  2مف هذا المقرر ،كالعمميات الدكلية األخرػ ذات الصمة ،كال سيما مع كصكلها إلى مرحمة التنفيذ ،كدعـ األطراؼ
في جهكدها عمبل بالفقرات  3ك 8إلى  11أعبل ؛
كتجن

يطم إلى األميف التنفيذؼ ،رهنا بتكافر المكارد ،بالتعاكف مع المنظمات كالمبادرات ذات الصمة،
-85
االزدكاجية في العم الحالي:

تعزيز الشراكات بيف أصحا المصمحة المتعدديف ،بالتعاكف مع المنظمات كالمبادرات الدكلية ذات
(أ)
الصمة ،لتقديـ الدعـ لتنفيذ الااية ألف مف الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  2020-2011كخطة التنمية المستدامة
لعاـ 2030؛
تحديد أفض الممارسات كالنماذج الناجحة لآلليات المؤسسية عمى المستكػ الكطني ،كاالستفادة مف
( )
المعمكمات المتاحة في التقارير الكطنية الخامسة ،كآلية غرفة تبادؿ المعمكمات ،كغيرها مف المصادر القائمة لممعمكمات،
لدعـ تنفيذ االتفاقية كالخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  ،2020-2011كتقديـ تقرير إلى الهيئة الفرعية لمتنفيذ في
اجتماعها ال اني؛
يطم إلى األميف التنفيذؼ ،رهنا بتكافر المكارد ،كبالتعاكف مع المنظمات األخرػ ذات الصمة
-86
كالشركات كالمبادرات ،التماس آراة مف خبلؿ الشراكة العالمية المعنية باألعماؿ التجارية كالتنكع البيكلكجي ككذلؾ الشركاة

المعنييف عمى كيفية مكاةمة أسمك تقديـ البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالقضايا ذات الصمة بالتنكع البيكلكجي بهدؼ
زيادة اتساؽ البيانات كالمعمكمات في مختمف القطاعات كعبرها؛
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يطم إلى األميف التنفيذؼ ،رهنا بتكافر األمكاؿ ،كبالتعاكف مع األطراؼ ،مكاصمة العم بشأف
-87
تصنيف األعماؿ لئلببلغ عف إجراةات األعماؿ التجارية ذات الصمة ،كذلؾ بهدؼ تكفير مشركع إرشادات ،لتنظر فيب
الهيئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعها ال اني؛
-88

يطم

كذلؾ إلى األميف التنفيذؼ ،رهنا بتكافر المكارد ،القياـ بما يمي:

تعزيز التعاكف مع منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة كالشركاة اآلخريف المعنييف في جميع
(أ)
المجاالت المتصمة بتنفيذ هذا المقرر؛
إحالة هذا المقرر إلى عناية مؤتمر كلجاف الزراعة كمصايد األسماؾ كالحراجة كهيئة المكارد الك ار ية
( )
لؤلغذية كالزراعة التابعة لمنظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة ،كلجنة األمف الاذائي العالمي ،كمنتدػ األمـ المتحدة
المعني بالاابات ،كالهيئات األخرػ المعنية؛
إعداد مزيد مف اإلرشادات عف مفهكـ "االستدامة" في األغذية كالزراعة فيما يتعم ،بالتنكع البيكلكجي،
(ج)
كنشرها عمى األطراؼ ،بالتعاكف مع منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة كالشركاة اآلخريف المعنييف ،كتعزيز كتقكية
الدعـ لتبادؿ المعمكمات ذات الصمة كنق التكنكلكجيا فيما بيف األطراؼ ،كال سيما لمبمداف النامية ،استنادا إلى المبادرات
القائمة م مبادرة ساتكياما ،بما يتف ،مع المقرريف  32/10ك 25/11كبما يتف ،مع االلتزامات الدكلية حي ما أمكف؛
إتاحة اإلرشادات كاألدكات القائمة ذات الصمة بمعالجة اعتبارات التنكع البيكلكجي في القطاعات ذات
(د)
الصمة ،بما في ذلؾ الزراعة ،كالحراجة ،كمصايد األسماؾ كتراية األحياة المائية ،مف خبلؿ آلية غرفة تبادؿ المعمكمات
في االتفاقية؛
كضع ،حس االقتضاة كرهنا بتكافر المكاردُ ،نهج لتكجيب رسائ بشأف تعميـ التنكع البيكلكجي لفئات
(ق)
كنهج تكجيب الرسائ عمى النحك
مستهدفة محددة تتعم ،بهذ القطاعات ،كجزة مف تنفيذ استراتيجية االتصاؿ العالمية ُ
الكارد في المقرر 2/12؛
-89
مشركع المقرر هذا؛
-90

يدعك منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة ،بالتعاكف مع الشركاة المعنييف اآلخريف ،إلى دعـ تنفيذ

يطم

إلى األميف التنفيذؼ ،رهنا بتكافر المكارد ،القياـ بما يمي:

تحمي المعمكمات المقدمة مف األطراؼ في تقاريرها الكطنية السادسة المتعمقة باألنشطة السياحية،
(أ)
التي تُكممها المعمكمات المقدمة مف المنظمات كالمبادرات الدكلية ذات الصمة؛
تزكيد األطراؼ ،قب انعقاد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراؼ ،بالمعمكمات التي تـ جمعها مف
( )
خبلؿ األنشطة المبينة في الفقرة  69أعبل  ،لدعـ األطراؼ في اتخاذ القرار بشأف تنمية السياحة المستدامة؛
يدعك مرف ،البيئة العالمية كالجهات المانحة كككاالت التمكي األخرػ إلى تقديـ مساعدة مالية
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لممشاريع القطرية التي تعالج التعميـ عبر عدة القطاعات عند طمبها مف قب األطراؼ مف البمداف النامية ،كال سيما أق
البمداف نمكا مف بينها كالدكؿ الجزرية الصايرة النامية كالبمداف التي تمر اقتصاداتها بمرحمة انتقالية.
__________

