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  استعراض متعمق لتنفیذ برنامج العمل بشأن  14/1

  التنوع البیولوجي للجبال
 الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف مقررا على غرار ما توصي

  :یلي
   مؤتمر األطراف،إن

 2005دیسمبر / كانون األول22 الصادر في 60/198 من قرار الجمعیة العامة 16إلى الفقرة إذ یشیر 
، الذي الحظت فیهما الجمعیة العامة 2007كانون األول / دیسمبر19 الصادر في 62/196 من القرار 26والفقرة 

  بال في إطار اتفاقیة التنوع البیولوجي؛بارتیاح اعتماد برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي للج
كانون األول / دیسمبر21 الصادر في 64/205 من قرار الجمعیة العامة 23 أیضا إلى الفقرة ٕواذ یشیر

، الذي دعت بموجبه الجمعیة العامة الدول وأصحاب المصلحة اآلخرین إلى تعزیز تنفیذ برنامج العمل بشأن 2009
طار اتفاقیة التنوع البیولوجي من خالل االلتزام السیاسي المتجدد، ووضع الترتیبات التنوع البیولوجي للجبال في إ

  واآللیات المؤسسیة المتعددة األطراف المالئمة؛
  حالة واتجاهات التنوع البیولوجي للجبال 

لي  التابع للبرنامج الدو(GMBA) بالتقدم الذي أحرزه التقییم العالمي للتنوع البیولوجي للجبال یرحب  -1
 في القیام، بالتعاون مع المرفق العالمي لمعلومات التنوع (DIVERSITAS)للبحوث في مجال التنوع البیولوجي 

البیولوجي، بإنشاء بوابة مواضیعیة للجبال من أجل إتاحة قواعد البیانات ذات المرجعیة الجغرافیة والسماح بإجراء 
 التقییم العالمي للتنوع ، ویدعوولوجي في سیاق یخص الجبال تحدیدابحوث بشأن البیانات األولیة المتعلقة بالتنوع البی

ٕالبیولوجي للجبال والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى المواظبة على تحدیث البوابة المواضیعیة واتاحة المعلومات 
  على نطاق واسع في أشكال مختلفة؛

تمعات األصلیة والمحلیة إلى  األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة والمجیدعو  -2
الستخدامها في البوابة المواضیعیة وذلك ضمن جملة أمور، لرصد التغییرات ، جمع وتحدیث المعلومات بشكل دوري

  :ونشر المعلومات عما یلي
التنوع البیولوجي للجبال بما في ذلك عن المواقع ذات األهمیة البیولوجیة واإلیكولوجیة واالجتماعیة   )أ(

ادیة، وخصوصا محمیات المحیط الحیوي الجبلي، وخدمات النظام اإلیكولوجي، وعن األنواع المهددة بخطر واالقتص
  ة بما في ذلك الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة بوجه خاص؛جینیاالنقراض واألنواع المتوطنة، وعن الموارد ال

  یولوجي للجبال؛المعارف التقلیدیة واألبعاد الثقافیة المرتبطة بالتنوع الب  )ب(
الدوافع المباشرة وغیر المباشرة لتغیر التنوع البیولوجي للجبال، بما في ذلك، بوجه خاص، تغیر   )ج(

  المناخ، وتغیر استخدام األراضي، فضال عن األنشطة السیاحیة والریاضیة؛
األخص استخدام االتجاهات، بما في ذلك كثافات الحصاد لألنواع ذات القیمة العالیة، وعلى   )د(

  األنواع المحلیة والمتوطنة، وما یترتب على ذلك من تغییرات في األعداد والموائل وخواص النظم اإلیكولوجیة؛
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  اإلجراءات المباشرة للحفظ واالستخدام المستدام وتقاسم المنافع: 1العنصر البرنامجي رقم 
 األصلیة والمحلیة إلى  األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة والمجتمعاتیدعو  -3

  :القیام بما یلي
  تعزیز فاعلیة اإلدارة في المناطق الجبلیة المحمیة القائمة؛  )أ(
إنشاء مناطق محمیة تدار بشكل فعال ومالئم تمشیا مع متطلبات برنامج العمل بشأن المناطق   )ب(

  ى في النظم االیكولوجیة للجبال؛المحمیة من أجل حمایة مناطق التنوع البیولوجي الرئیسیة ذات األولیة القصو
إنشاء، ضمن أمور أخرى، ممرات للحفظ وتواصلیة، عند اإلقتضاء واإلمكان، ومع األخذ في   )ج(

الحسبان على نحو خاص األنواع المتوطنة ونظم المناطق المحمیة الجبلیة العابرة للحدود، مع مراعاة الحاجة إلى 
  عیة األوسع؛إدماج المناطق المحمیة في المناظر الطبی

 األطراف والحكومات األخرى إلى النظر في وضع وتنفیذ األهداف الوطنیة واإلقلیمیة، فضال یدعو  -4
عن إعداد المؤشرات المرتبطة بها لتقییم التقدم المحرز نحو تحقیق هذه األهداف، وذلك ضمن االستراتیجیات وخطط 

 التي تعالج الدوافع 2020،1-2011الخطة االستراتیجیة للفترة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي لكل منها، مع مراعاة 
المباشرة لفقدان التنوع البیولوجي، بما في ذلك فقدان التنوع البیولوجي للجبال في جهد لخفض الضغوط على التنوع 

ٕخ، ولحمایة واستعادة البیولوجي نتیجة تغیر الموائل، واالستغالل المفرط، والتلوث، واألنواع الغریبة الغازیة وتغیر المنا
التنوع البیولوجي للجبال وخدمات النظم االیكولوجیة ذات الصلة، بالنظر إلى إمكانیة إسهامها في التخفیف من تغیر 

  المناخ والتكیف معه؛
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات األصلیة والمحلیة، إلى یشجع   -5

اخ والتكیف والتخفیف من آثاره بالعالقة إلى التنوع البیولوجي للجبال، مع األخذ في الحسبان معالجة قضایا تغیر المن
انظر الوثیقة (التوصیات المتعلقة باالستعراض المتعمق للعمل بشأن التنوع البیولوجي وتغیر المناخ 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/6 (من خالل القیام بما یلي:  
حفظ التنوع البیولوجي للجبال ومكوناته في الموقع الطبیعي، وعند إعداد وتنفیذ تدابیر تتعلق ب  )أ(

اإلقتضاء، حفظ الموارد الجینیة واألنواع خارج الموقع الطبیعي والتي تتعرض حالیا أو یحتمل أن تتعرض لخطر 
  اإلنقراض بسبب تغیر المناخ؛ 

نظم اإلیكولوجیة الحرجیة الجبلیة ٕاتخاذ التدابیر، عند اإلقتضاء، للحد من إزالة الغابات واستعادة ال  )ب(
المتدهورة، وحفظ الكربون في التربة الجبلیة، بما في ذلك في أراضي الخث واألراضي الرطبة بغیة تعزیز دور الجبال 

  كعناصر تنظیمیة طبیعیة للكربون والمیاه والخدمات المهمة األخرى للنظم اإلیكولوجیة؛
فظ التنوع البیولوجي للجبال وجمیع مكوناته واستخدامهما وضع وتعزیز وتنفیذ سیاسات مواتیة لح  )ج(

المستدام لتقلیل أثر تغیر المناخ، وما یرتبط بهما من معارف تقلیدیة، تعزیز القدرة على التحمل، فضال عن معالجة 
  ممارسات الزراعة غیر المستدامة؛

                                                      
 .وفقا للصیاغة في مشروع الخطة االستراتیجیةإلى مراجعة  هذا النصیحتاج    1
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 الجبلیة، من خالل مالحظة دعم وتنسیق البحوث وشبكات رصد اآلثار العالمیة للتغیر في المناطق  )د(

  التغییرات في العملیات الطبیعیة، وخدمات النظام اإلیكولوجي والتنوع البیولوجي؛
إجراء التقییم البیئي والتقییم االستراتیجي لتخطیط الطاقة المتجددة كجزء من استراتیجیات التخفیف   )ه(

  ل؛في المناطق الجبلیة ولخفض آثارها على التنوع البیولوجي للجبا
 المنظمات والمبادرات ذات الصلة على سبیل المثال ولیس الحصر برنامج المناطق البیولوجیة یدعو  -6

 لمساعدة البلدان على تنفیذ بالمحمیاتاللجنة العالمیة المعنیة  والتحاد العالمي لحفظ الطبیعیةاالجبلیة المشترك بین 
  . المتعلقة بتغیر المناخابرامجها ومشاریعه

ى األطراف تعزیز صیانة التنوع البیولوجي وتحسین أنشطة الزراعة وتربیة المواشي  إلیطلب  -7
  والحراجة المناسبة للتنمیة المستدامة للجبال؛

  :طرائق التنفیذ للحفظ واالستخدام المستدام وتقاسم المنافع: 2العنصر البرنامجي رقم 
ل والیتها القضائیة إلى النظر في  األطراف والحكومات األخرى التي لدیها نظم جبلیة داخیدعو  -8

اعتماد رؤیة طویلة األجل ونهج النظام اإلیكولوجي لحفظ التنوع البیولوجي للجبال واستخدامه المستدام من خالل 
وضع إجراءات محددة، وجداول زمنیة واحتیاجات بناء القدرات من أجل تنفیذ برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي 

اء إدراجها في االستراتیجیات وخطط األعمال الوطنیة المنقحة للتنوع البیولوجي بما یتشمى للجبال وعند اإلقتض
   المستدامة في المناطق الجبلیة؛ ةوالخطة االستراتیجیة المنقحة، فضال عن االستراتیجیات العامة للتنمی

ددة الجهات القائمة  األطراف على استعمال اللجان الوطنیة والترتیبات واآللیات المؤسسیة متعیشجع  -9
أو إنشاء الجدید منها على المستویین الوطني والمحلي لتعزیز التنسیق والتعاون بین القطاعات من أجل التنمیة 

 وربطها بتنفیذ برنامج العمل بشأن 62/196 من قرار الجمعیة العامة 15المستدامة للجبال كما تدعو إلى ذلك الفقرة 
  التنوع البیولوجي للجبال؛

 األطراف إلى التعاون في وضع استراتیجیات إقلیمیة بشأن الحیوانات التي یمكن أن تتسبب یدعو  -10
  في صراع مع البشر، وال سیما الحیوانات المفترسة الكبیرة في المناطق الجبلیة؛

 األطراف، كلما أمكن وعند اإلقتضاء، على وضع وتنفیذ استراتیجیات وخطط عمل تعاونیة یشجع  -11
حفظ التنوع البیولوجي للجبال، بمساعدة المنظمات الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة عند الضرورة، وعند الطلب إقلیمیة ل

  من جمیع األطراف المعنیة في هذا التعاون وبموافقتها؛
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى إنشاء التفاعالت بین األراضي یشجع  -12

لمنخفضة، بهدف تعزیز حفظ التنوع البیولوجي للجبال واستخدامه المستدام ورفاهیة الشعوب من المرتفعة واألراضي ا
  خالل توفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة؛

اتحاد التنمیة المستدامة في  و(ICIMOD) المركز الدولي للتنمیة المتكاملة للمناطق الجبلیة یدعو  -13
تفاقیتي منطقة األلب والكاربات، ومشروع الهضبة العلیا في األندیز  وا،(CONDESAN) اإلقلیم اإلیكولوجي لألندیز
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والمبادرات األخرى ذات الصلة إلى تعزیز مشاركتها في وضع استراتیجیات إقلیمیة، للعمل الوثیق مع البلدان عند 
  ؛استالم طلبات من البلدان والمساعدة في تنفیذ برنامج العمل بشان التنوع البیولوجي للجبال

 والمبادرات (GMBA)  للجبالبیولوجيالتقییم العالمي للتنوع ال الشراكة المعنیة بالجبال، ویدعو  -14
األخرى إلى التشجیع على تعزیز تنفیذ برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي للجبال وذلك بالتعاون الوثیق مع األطراف 

  ؛64/205لعامة  من قرار الجمعیة ا23والمنظمات مع األخذ في االعتبار الفقرة 
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، تمشیا مع أهداف االستراتیجیة العالمیة یدعو  -15

لحفظ النبات، والمبادرات األخرى ذات الصلة إلى إستعادة وتعزیز حالة حفظ الموارد الوراثیة النباتیة والحیوانیة الجبلیة 
ة وحوافز أخرى، بما یتسق ویتجانس مع االتفاقیة وااللتزامات الدولیة األخرى المحلیة من خالل تقدیم حوافز اقتصادی

  ذات الصلة، من أجل حفظ التنوع البیولوجي للجبال واستخدامه المستدام؛
  دعم إجراءات للحفظ واالستخدام المستدام وتقاسم المنافع: 3العنصر البرنامجي رقم 

ٕمات ذات الصلة إلى إعداد وتنفیذ برامج وطنیة واقلیمیة  األطراف، والحكومات األخرى والمنظیدعو  -16
وعالمیة لالتصال والتثقیف وزیادة التوعیة تبرز المنافع االقتصادیة واإلیكولوجیة واالجتماعیة لحفظ التنوع البیولوجي 

طق الجبلیة وكذلك للجبال واستخدامه المستدام تحقیقا لرفاهیة البشر ولتوفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة إلى سكان المنا
  إلى المجتمعات في المناطق المنخفضة؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى وضع وتنفیذ برامج التعاون بین یدعو  -17
  المناطق الجبلیة لتبادل أفضل الممارسات، والخبرات، وتبادل المعلومات والتكنولوجیات المالئمة؛

كومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، بالتعاون مع الدوائر العلمیة،  الحویشجع األطراف، یحث  -18
والمنظمات الحكومیة الدولیة ذات الصلة والمجتمعات الجبلیة، إلى دراسة آثار تغیر المناخ فضال عن آثار تدابیر 

مستدامة للتكییف التكیف والتخفیف على البیئات الجبلیة وعلى التنوع البیولوجي، من أجل وضع تفاصیل استراتیجیات 
  والتخفیف؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة أن تضع برامج إلجراء البحوث من یدعو  -19
  أجل حفظ التنوع البیولوجي للجبال واستخدامه المستدام؛

  : إلى األمین التنفیذي القیام ما یليیطلب  -20
واالتفاقیات اإلقلیمیة دعما لألطراف في تعزیز التعاون والشراكات مع المنظمات، والمبادرات،   ) أ(

   ذات الصلة؛تتنفیذها لبرنامج العمل بشان التنوع البیولوجي للجبال والمقررا
نشر المعلومات، وأفضل الممارسات، واألدوات والموارد المتعلقة بالتنوع البیولوجي للجبال من خالل   ) ب(

  .آلیة غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى
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  التنوع البیولوجي تنفیذ برنامج العمل بشأنمتعمق لاض استعر  14/2

  للنظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة
   الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةالهیئة إن
 لجنة االستعراض العلمي والتقني في اتفاقیة رامسار المتعلقة وتدعو األمین التنفیذي تطلب إلى  -1

د، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة، مقترحات لتعزیز المشورة العلمیة باألراضي الرطبة إلى إعدا
 أدناه، بما في ذلك 3 من مشروع المقرر الوارد في الفقرة 31ذات الصلة بالسیاسات بشأن الصالت المبینة في الفقرة 

عات، وتقدیم مقترحات بهذا الشأن كیما خیارات لعقد اجتماعات لفریق خبراء واالختصاصات المحتملة لهذه االجتما
  ینظر فیها مؤتمر األطراف خالل اجتماعه العاشر؛

 من مشروع 42، فیما یتعلق بتنفیذ الفقرة ]الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة [توصي  -2
لألمن [استخدامه المستدام  أدناه، أن تنعكس بدرجة أكبر أهمیة حفظ التنوع البیولوجي و3المقرر الوارد في الفقرة 

  ٕفي عملیة تنقیح وتحدیث الخطة اإلستراتیجیة؛ وأن یتم إعداد وادراج الغایة أو الهدف للتعبیر عن ذلك؛] المائي
  : مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر بأن یعتمد مقررا على غرار ما یليتوصي  -3

  إن مؤتمر األطرف
مر والمتسارع لفقدان التنوع البیولوجي للنظم اإلیكولوجیة  المستاإلجمالي المعدل یالحظ مع القلق  -1

وأن فقدان الخدمات  هذه النظم اإلیكولوجیة؛في  والزیادة السریعة في الضغوط الناشئة عن دوافع التغییرللمیاه الداخلیة 
 المیاه لكل من إمدادات  وخاصة الخدمات المتعلقة بالمیاه، بما في ذلك، المرتبطة بهذا الفقدان للتنوع البیولوجيالهامة

الحاالت الهیدرولوجیة المتطرفة قد ترتب علیها بالفعل تكالیف اقتصادیة  والتخفیف من والسكانالنظم اإلیكولوجیة 
  ة؛ُواجتماعیه وبیئیة كبیرة یتوقع أن تتصاعد بسرع

لى النطاق  األرض عاء من أن التغیرات البشریة الرئیسیة ال تزال جاریة في دورة مه قلقیعرب عن  -2
ل بالفعل إلى حدود االستدامة ووصلالعالمي والنطاقین اإلقلیمي والمحلي من خالل االستخدام المباشر للمیاه؛ وأنه تم ا

؛ وأن هذه  مستمر في الزیادة على المیاهوأن الطلبموارد المیاه السطحیة والجوفیة أو تجاوزها في العدید من األقالیم؛ ل
تتصاعد  البیولوجي والتنوع السكان نتیجة تغیر المناخ؛ وأن ضغوط المیاه على ض المناطققد تزداد في بعاالتجاهات 

  بسرعة؛
المتعلقة ألطراف في اتفاقیة رامسار التي تقدمها التقاریر الوطنیة القیمة المستمرة ل یالحظ مع التقدیر  -3

لتغیر؛ اافع وولوجي للمیاه الداخلیة ود حالة واتجاهات التنوع البیعناألراضي الرطبة في توفیر معلومات أساسیة ب
المتعلقة باألراضي  لمدخالت األمانة ولجنة االستعراض العلمي والتقني التابعة التفاقیة رامسار ویعرب عن تقدیره

  ؛في االستعراض المتعمقالرطبة 
للمیاه  أن المجتمعات البشریة تعتمد على الخدمات العدیدة التي توفرها النظم االیكولوجیة یؤكد  -4

  الداخلیة وأن التنوع البیولوجي یدعم تلك الخدمات التي تقدمها النظم االیكولوجیة؛
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 إلى أن المیاه تعتبر من أكثر الموارد الطبیعیة قیمة وأن من المتفق علیه على نطاق واسع أن یشیر  -5
ویؤكد أن المیاه هي صلة الموارد األمن المائي للنظم االیكولوجیة والسكان یشكل التحدي الرئیسي للموارد الطبیعیة، 

  ألهداف اإلنمائیة لأللفیة والتنوع البیولوجي؛[الطبیعیة الرئیسیة بین مختلف ا
  تنفیذ برنامج العمل

 أن برنامج العمل بشأن النظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة ال یزال إطارا سلیما لتنفیذ إلىیخلص   -6
 إلى تعزیز بدرجة كبیرة من خالل اتساق أفضل بین سیاسات وأنشطة إال أن التنفیذ یحتاجاألنشطة ذات الصلة 

ٕوادراج قضایا المیاه في برامج العمل األخرى في االتفاقیة وزیادة االعتراف بصلة خدمات  استخدامات المیاه واألراضي
  ناخ؛بصحة البشر والحد من الفقر والتنمیة المستدامة وتغیر الم النظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة

 دالئل تشیر إلى أن النظم االیكولوجیة للمیاه الداخلیة قد تكون ضعیفة بصفة یالحظ مع القلق  -7
 األطراف والحكومات األخرى على الرجوع إلى برنامج العمل بشأن األنواع ویحثخاصة أمام األنواع الغریبة الغازیة 

  وجیة للمیاه الداخلیة؛الغریبة الغازیة عند تنفیذ برنامج العمل بشأن النظم اإلیكول
 األطراف والحكومات األخرى على وضع وتنفیذ خطط العمل واألطر القانونیة والسیاساتیة یحث  -8

على المستویین الوطني واإلقلیمي، وعلى ضمان إنفاذ التدابیر القانونیة الحالیة من أجل وقف االستخدام غیر المستدام 
   حفظه واستخدامه المستدام؛للتنوع البیولوجي للمیاه الداخلیة وتعزیز

 األطراف والحكومات األخرى إلى الحاجة المستمرة إلى ینبه، 9/9 من المقرر 3 الفقرة إذ یشیر إلى  -9
زیادة تعزیز الجهود الرامیة إلى تحقیق التعاون الدولي على المستویین اإلقلیمي والثنائي فیما یتعلق بموارد المیاه 

  الداخلیة؛
لحكومات األخرى والمنظمات المعنیة على تعزیز جهودها لتنفیذ برنامج العمل  األطراف وایحث  -10

 ستراتیجیةبشأن التنوع البیولوجي للمیاه الداخلیة مع األخذ في االعتبار األهداف والغایات المتضمنة في الخطة اال
  ؛2010لفترة ما بعد 
ز قدرات تنفیذ برنامج العمل بما  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة على تعزییشجع  -11

في ذلك التنسیق المؤسسي مع إیالء اهتمام خاص لمساهمات برنامج العمل في تحقیق التنمیة المستدامة والتخفیف 
  :من حدة الفقرة وتحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة من خالل جملة أمور منها

وغیرها من الموارد ذات الصلة . ة للمیاهتعزیز التنسیق والتعاون بین جمیع القطاعات المستخدم  )أ(
  بالنظم االیكولوجیة للمیاه الداخلیة لتجنب اآلثار السلبیة التي تلحق بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة؛

 بها من لالتوسع في إدراج اعتبارات التنوع البیولوجي في اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة وما یتص  )ب(
  نهوج؛

تعزیز جهودها في مجال الصون، عن طریق جملة أمور منها، توسیع نطاق المناطق المحمیة   )ج(
والشبكات االیكولوجیة الخاصة بالتنوع البیولوجي للمیاه الداخلیة ومن خالل تحدید شبكات مالئمة تماما لمناطق 

لألراضي الرطبة ذات األهمیة الدولیة األراضي الرطبة على امتداد أحواض األنهار المدرجة على قائمة اتفاقیة رامسار 
  ومن خالل التعاون الدولي في إدارة موارد المیاه الداخلیة؛
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تعزیز الجهود لمعالجة الدوافع المؤدیة إلى تدهور التنوع البیولوجي للمیاه الداخلیة وفقدانه وذلك من   )د(

 القرار في القطاعات األخرى مثل إنتاج خالل إدماج اعتبارات التنوع البیولوجي، حسب االقتضاء، في عملیات صنع
  الطاقة والنقل والزراعة ومصاید األسماك والسیاحة وفي خطط التنمیة اإلقلیمیة؛

  ضر بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة؛یي ذ تدفقات المیاه التغییرمعالجة   )ه(
  منع االستخدام غیر المستدام للمیاه الجوفیة؛  )و(
  م االیكولوجیة للمیاه الداخلیة وخدماتها التي تعاني من التدهور؛إحیاء النظ  )ز(
السداد مقابل "الرامیة إلى مواصلة تطویر وتنفیذ، حسب االقتضاء، نهج استكشاف الطرق والوسائل   )ح(

  ؛"خدمات النظم االیكولوجیة
 تي تبررها المنافعاللتنفیذ  على ا الموارد لبناء القدراتعملیة تخصیصتعزیز إمكانیات لاستكشاف   )ط(

  االقتصادیة لتحسین إدارة النظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة؛
ضمان المحافظة على االتصال بین النظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة والنظم اإلیكولوجیة األرضیة   )ي(

لتغیر المناخ وخفض والبحریة، حسب االقتضاء، واستعادتها حیثما یكون ضروریا من أجل التكیف مع اآلثار الضارة 
  تدهور التنوع البیولوجي إلى الحد األدنى؛

دعم البرامج واألنشطة على المستویین إلى   والمنظمات المعنیة األطراف والحكومات األخرىیدعو  -12
ه لنظم اإلیكولوجیة للمیافي ا دوافع وفقدان التنوع البیولوجي لمعالجةاإلقلیمي والوطني، بما في ذلك بناء القدرات، 

  الداخلیة؛ 
 وقیمتها مراعاة میاه الداخلیةمراعاة النظم االیكولوجیة لل األطراف والحكومات األخرى على یشجع  -13

  كاملة في خطط التنمیة القطاعیة لدیها؛
للمیاه الداخلیة الفرید  بأهمیة النظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة في الجزر، والتنوع البیولوجي یعترف  -14

یر من األحیان، وبصفة خاصة، دورها في الحفاظ على الكمیات المحدودة المعروضة من المیاه في في كثفیها 
   الدول الجزریة الصغیرة النامیة، حسب االقتضاء، على زیادة االهتمام بتنفیذ برنامج العمل؛حثویالجزر، 

 األطراف حثیولمدن، ل  المیاهتوفیر إمدادات السریع لسكان العالم، وأهمیة  التوسع العمرانيیدرك  -15
على اتخاذ تدابیر لخفض الضغوط التي تحدثها المدن على المیاه وخاصة النظم اإلیكولوجیة والحكومات األخرى 
دعم التدابیر الرامیة إلى اآلخرین في أصحاب المصلحة ودور السلطات الحضریة ب االهتمام للمیاه الداخلیة وزیادة

  ٕولوجیة واشراكهم بدرجة أكبر؛للنظم اإلیك ]المائيمن األ[زیادة 
امج العمل بشأن التنوع ن بین برالصالت المشتركة حاجة إلى توضیح نطاق ثمة أن یالحظ  –16
، بما في ذلك ما یتعلق  التنوع البیولوجيفي اتفاقیةلمیاه الداخلیة والتنوع البیولوجي البحري والساحلي لالبیولوجي 

 األمین التنفیذي إلىویطلب  اتفاقیة رامسار المتعلقة باألراضي الرطبة،بتغطیة األراضي الرطبة الساحلیة بموجب 
 تقییم للطرق والوسائل الرامیة إلى معالجة احتیاجات جادرإ المتعلقة باألراضي الرطبة إلى أمانة اتفاقیة رامسار دعویو

لمشتركة لالتفاقیتین، وتقدیم  ضمن خطة العمل ا في المناطق الساحلیةالتنوع البیولوجي للمیاه الداخلیة ذات الصلة
   للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة؛القادم هذه المسألة إلى االجتماع تقریر عن
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 تخصیص سیاسات تعتمدضمان أن على ، حسب االقتضاء األطراف والحكومات األخرى، یشجع  -17
لى الطلب ع مع مراعاة والنظم اإلیكولوجیة من السكانلكل  ]األمن المائي[ تحقیق لدیها على الحاجة إلىالمیاه 

  ؛ في المناطق الحضریة والریفیة لجمیع االستخدامات واالحتیاجات منهامستدامةالمدادات اإل
 األمین التنفیذي أن یواصل، في شراكة مع المنظمات ذات الصلة بما في ذلك منظمة یطلب إلى  -18

هد الدولي إلدارة المیاه، البحث عن الطرق والوسائل التي یمكن بها الحد من األمم المتحدة لألغذیة والزراعة والمع
اآلثار السلبیة الستخدام المیاه في الزراعة، وخاصة الري، على النظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة، وتعزیز قدرة النظم 

  ذیة لألجیال الحالیة والقادمة؛وجودة المیاه ألغراض األغ] األمن المائي[االیكولوجیة على المساهمة في تحسین 
 األمین التنفیذي، بالتشاور مع األمانة ولجنة االستعراض العلمي والتقني التابعة التفاقیة یطلب إلى  -19

رامسار، إجراء تحلیل للمعلومات الواردة في التقاریر الوطنیة الرابعة التفاقیة التنوع البیولوجي ذات الصلة بالحالة 
اضي الرطبة ودوافع التغییر في األراضي الرطبة من جمیع المجاالت البرامجیة، وتقدیم تقریر عن واالتجاهات في األر

النتائج إلى فریق االستعراض العلمي والتقني وأمانة اتفاقیة رامسار المتعلقة باألراضي الرطبة لتعزیز تدفق تبادل 
لة أمور، للتقریر المزمع عن حالة األراضي الرطبة المعلومات فیما بین االتفاقیتین وخاصة لتوفیر االستنارة، ضمن جم

  في العالم؛
 األطراف والحكومات األخرى على النظر في الحاجة إلى تنفیذ مشترك لعناصر برنامج العمل یحث  -20

ي بشأن النظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة والنظم اإلیكولوجیة البحریة والساحلیة، مع مراعاة دور التنوع البیولوجي ف
  دورة الماء؛
  تغیر المناخ
تغیر المناخ   المعنون الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخللفریق نتائج التقریر التقني یالحظ  -21

أن العالقة بین تغیر المناخ وموارد المیاه العذبة من إلى  ضمن أمور أخرى، یشیر في استنتاجاته،، الذي والمیاه
   ستتأثر بشدة بتغیر المناخ؛ومدى توافرها المیاه جودة ن ألالشواغل الرئیسیة 

 أن دورة الكربون ودورة الماء هما من أهم العملیات البیوجیولوجیة الواسعة النطاق بالنسبة یالحظ  -22
  للحیاة على سطح األرض وأن هاتین الدورتین ترتبطان ببعضهما البعض بصورة عامة؛

تمثل مخازن هامة للكربون وأن األراضي الخثة  أن النظم االیكولوجیة للمیاه الداخلیة یالحظ  -23
واألرضي الرطبة األخرى بها مخزونات كبیرة من الكربون، وخاصة تحت األرض، حسبما یشار إلى ذلك في المقرر 

 دال، وحسبما یشار في تقریر الفریق العامل التقني المخصص المعني بالتنوع البیولوجي وتغیر المناخ 9/16
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/21( فإن أراضي الخث واألراضي الرطبة األخرى تخزن كمیة من الكربون أكبر ،

  من الكمیة التي تخزنها الغابات المداریة في العالم؛
  : األطراف والحكومات األخرى علىیحث  -24

 السكانأهمیة التغیرات التي تحدث في دورة الماء عند النظر في آثار تغیر المناخ على أن تدرك   )أ(
 أهمیة دور الخدمات المتعلقة ومن هنا ،الداخلیةالنظم اإلیكولوجیة للمیاه لنظم اإلیكولوجیة األرضیة والساحلیة ووا

بالمیاه التي توفرها النظم اإلیكولوجیة، وخاصة النظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة، في التكیف مع تغیر المناخ القائم 
  على النظم اإلیكولوجیة؛ 
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 أنشطتها المتعلقة بالتخفیف من حدة تغیر المناخ والتكیف معه وتنفیذها مع  تصممأنأن تضمن   )ب(

  ؛االحتیاجات واإلمكانیات للمحافظة على الخدمات التي توفرها النظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیةمراعاة 
 تغیر المناخ في أنشطتها المتعلقة بالتخفیف من حدة ءأن تعترف بالعالقة بین دورتي الكربون والما  )ج(

للنظم ] األمن المائي[ ضمان وبصفة خاصة، الحاجة إلى المحافظة على دورة الماء من أجل ،والتكیف معه
   المحافظة على خدمات تخزین الكربون التي توفرها النظم اإلیكولوجیة؛االیكولوجیة ومن ثم

 في األراضي الرطبة  األطراف والحكومات األخرى على أن تراعي قدرات التكیف والتخفیفیشجع  -25
  لدى وضع استراتیجیاتها المتعلقة بالتكیف والتخفیف؛

 األطراف ویدعوالتصحر وتغیر المناخ و أن المیاه توفر روابط قویة بین التنوع البیولوجي یالحظ  -26
 على الصعیدالموضوعات لمواصلة تعزیز االتساق بین تلك والحكومات األخرى إلى االرتكاز على هذه الروابط 

، وحسب االقتضاء، تعزیز التنسیق بین اتفاقیة التنوع البیولوجي واالتفاقات البیئیة المتعددة األطراف األخرى، الوطني
مثل اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ واتفاقیة رامسار المتعلقة 

 األمین التنفیذي ویطلب إلىور الحاسم التفاقیة التنوع البیولوجي في هذا السیاق، باألراضي الرطبة، مع مراعاة الد
  مع فریق االتصال المشترك وفریق االتصال المعني بالتنوع البیولوجي؛بین واستخدام هذه الروابط لتعزیز التعاون 

ة للتنوع البیولوجي  أن الحد من تدهور األراضي الرطبة وفقدانها یمكن أن یوفرا منافع متعددیؤكد  -27
 الهیئات ذات الصلة في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ ویدعوویخفض من انبعاثات غازات الدفیئة، 

  إلى أن تنظر في إطارها مسألة الحد من االنبعاثات نتیجة لتدهور األراضي الرطبة وفقدانها؛
   العلمیةاالحتیاجات

ببن العلوم الطبیعیة لسیاسات العامة والتكامل بین العلوم واتنسیق یز التعز بالحاجة إلى یعترف  -28
لتنوع البیولوجي وعمل النظم اإلیكولوجیة األرضیة لمواضیع المتداخلة البین والعلوم االجتماعیة االقتصادیة وخاصة 

 والحد من ]ئيامواألمن ال[ه لمیاه الداخلیة وتوفیر الخدمات وممارسات استخدام األراضي والمیاالنظم اإلیكولوجیة لو
  الفقر والتنمیة المستدامة وتحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة؛

 أهمیة البیانات المؤكدة عن أنواع المیاه الداخلیة في تحدید حالة واتجاهات هذه النظم یالحظ  -29
مبادرات األخرى بما في ذلك االیكولوجیة بما في ذلك بوصفها بیانات أساسیة رئیسیة تستخدم في عملیات التقییم وال

وضمن جملة أمور الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي وشراكة مؤشرات التنوع البیولوجي لعام 
 لتلك المنظمات والمبادرات واألفراد المسؤولین عن وضع مجموعات البیانات هذه ویعرب عن تقدیره، 2010

  والمحافظة علیها؛
طراف والحكومات األخرى على دعم تعزیز بناء القدرات الخاصة برصد التنوع البیولوجي  األیحث  -30

  للنظم االیكولوجیة للمیاه الداخلیة بما في ذلك على مستوى األنواع؛
 إلى یدعوبشأن العالقات بین التنوع البیولوجي والمیاه، وتوجیهات تحسین ال بالحاجة إلى یعترف  -31

 وخدمات النظم اإلیكولوجیة والتنمیة والهیدرولوجیایمات العلمیة للعالقة بین التنوع البیولوجي إجراء المزید من التقی
  :المستدامة، وخاصة فیما یتعلق بأمور، منها
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ا، وقدرة التنوع م، وتدخالت السیاسات العامة واإلدارة في كل منهاء بین دورتي الكربون والماتالعالق  )أ(
   البیولوجي على دعم الدورتین؛

أثر االستخدامات البشریة المباشرة للمیاه على التنوع البیولوجي األرضي والعكس، بما في ذلك،   )ب(
نتح النباتات، والتحوالت في األمطار المحلیة –ضمن أمور أخرى، التدفقات بین رطوبة التربة، والمیاه الجوفیة، وبخر

   ، النظم اإلیكولوجیة عن طریق تغیر المناخواإلقلیمیة، مع مراعاة أیة ضغوط إضافیة تسببها المیاه على
  لهذا العمل؛ األطراف والحكومات األخرى إلى توفیر الدعم التقني والمالي ویدعو

إدراج اعتبارات التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في  تحسین  بالحاجة إلىیعترف  -32
 لجنة االستعراض العلمي والتقني ویدعو األمین التنفیذي ىویطلب إلالموارد المائیة المتعلقة بسیناریوهات التخطیط 

ضمن أمور ، بما في ذلك، إلى تعزیز العملیات الجاریة في هذا الصددالمتعلقة باألراضي الرطبة التفاقیة رامسار 
ات  األطراف والحكومویدعو لتقریر الرابع عن تنمیة المیاه في العالم؛لأخرى، تحلیل السیناریوهات المضطلع به 

  األخرى إلى توفیر الدعم التقني والمالي لهذا الغرض؛
  التنفیذ

غیر المنظمات  بتطویر األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولیة ویرحب مع التقدیر  -33
على  ویشجععدة في تنفیذ برنامج العمل، ادوات واستخدامها على نطاق واسع للمسألالحكومیة والشركاء اآلخرین 

 في المجاالت تكمن أن االحتیاجات ذات األولویة مالحظةویرها وتطبیقها على نطاق أوسع مع مواصلة تط
االجتماعیة واالقتصادیة والمؤسسیة والسیاساتیة من أجل تنسیق إدارة الدوافع المتعددة للتغیر في النظم اإلیكولوجیة 

ومستدام لخدماتها المتعددة كمساهمة نصف متوازن وعادل ومتسلیم تحقیق بحیث یمكن للمیاه الداخلیة بصورة أفضل 
  ؛التنمیة المستدامةتحقیق  في

ألهمیة المتزایدة للتوجیهات أن تولي االعتبار الواجب لاألطراف والحكومات األخرى إلى  یدعو  -34
النظر ضاء، وأن تواصل وتعزز، عند االقت الرطبة وقراراتها  اتفاقیة رامسار المتعلقة باألراضيفي إطارالقائمة المتاحة 

  ت؛ والقراراهذه التوجیهاتفي 
كل من اتفاقیة التنوع البیولوجي واتفاقیة رامسار المتعلقة باألراضي الرطبة على  األطراف في یحث  -35

 ضمن غیرها من TEMATEAاتخاذ تدابیر أكثر شموال لتنفیذ االتفاقیتین على المستوى الوطني عن طریق أداة 
  ؛الوسائل

 یمثل الذكرى األربعین للمفاوضات الخاصة باتفاقیة رامسار المتعلقة 2011 أن عام یالحظ  -36
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على اإلسهام في االحتفاالت بهذه ویشجعباألراضي الرطبة 

ة رامسار المتعلقة المناسبة واستخدامها كفرصة إضافیة لمواصلة تعزیز الجهود بین اتفاقیة التنوع البیولوجي واتفاقی
  باألراضي الرطبة؛

التغیرات في دورة الماء، وموارد  األطراف والحكومات األخرى على أن تنظر في انعكاسات یحث  -37
 جمیع برامج العمل المواضیعیة والمتعددة القطاعات، تنفیذالمیاه العذبة، عندما یكون ذلك ممكنا وقابال للتطبیق، في 

، ، والتنوع البیولوجي وعمل النظم اإلیكولوجیة والتنمیة المستدامةالهیدرولوجیاابط بین لرولمع إیالء اهتمام خاص 
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 إلى الهیئة الفرعیة للمشورة هذه العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة النظر في هذه الجوانب خالل مداوالتها ذات ویطلب
  ؛الصلة

  التنوع البیولوجي والكوارث الطبیعیة
  بعضبیولوجي والنظم اإلیكولوجیة في توفیر خدمات تقلل الضعف أمام دور التنوع الیالحظ   -38

تؤدي ا، وخاصة اآلثار المتعلقة بالمیاه مثل الفیضانات والجفاف، وأنه من المتوقع أن الكوارث الطبیعیة وآثاره
  الضعف أمام الكوارث ومخاطرها؛إلى زیادة  التغیرات العالمیة الحالیة

، وخاصة السلیمة األخرى على االعتراف بدور النظم اإلیكولوجیة  األطراف والحكوماتیشجع  -39
 هذه االعتبارات في السیاسات ٕوادراجالكوارث الطبیعیة بعض حمایة المجتمعات البشریة من في األراضي الرطبة، 

  ذات الصلة؛
فاقیة رامسار موارد، بالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك اتال األمین التنفیذي، رهنا بتوافر إلىیطلب   -40
  :أن األمم المتحدة الدولیة للحد من الكوارث ٕواستراتیجیة
وخدمات النظم اإلیكولوجیة للمیاد الداخلیة  فیما یتعلق بالتنوع البیولوجي للثغرات  تحلیالیجري  )أ(

  ودورها المحتمل في الحد من مخاطر الكوارث؛
تفاقیة التنوع البیولوجي، من خالل تعزیز  والیة اوفي حدود، مقتضى الحال هذه الثغرات، حسب یسد  )ب(

   ؛ واإلدارةاتاألدوات والمعلومات، بما في ذلك السیاسات وتوجیه
 إسهاموسیلة لمساعدة األطراف على تحسین باعتبار ذلك هذه الغایات، لتحقیق عزز دعم القدرات ی  ) ج(

  ؛ الطبیعیة مخاطر الكوارثمن لحدفي اوخدمات النظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة التنوع البیولوجي 
  ؛الغرض االتقني لهذو األطراف والحكومات األخرى لتوفیر الدعم المالي ویدعو

  ستراتیجیةوالخطة االالتنوع البیولوجي والمیاه 
  :تها وتنقیها المیاه، وتنظیمتخصیص أن یالحظ  -41

وتعتبر التنوع البیولوجي،  یدعمها النظم اإلیكولوجیة، توفرها حاسمة هامة بصورة خدمات تعتبر  )أ(
  لتنمیة المستدامة؛ل ضروریة

التنوع وجود و، الداخلیة والساحلیةو الستمرار عمل النظم اإلیكولوجیة األرضیة تعتبر أساسیة  )ب(
  ؛داخلهاالبیولوجي 
عمل ذات ال جمیع المصالح وبرامج عبرالمیاه بتعزیز االهتمام أن هناك أساسا علمیا وتقنیا واضحا ل  )ج(

   االتفاقیة؛ فيصلةال
في جمیع تعمیم التنوع البیولوجي  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة على یحث  -42

الكاملة من اإلمكانیات التي یمثلها االستفادة بالتفاقیة أهداف اتحقیق في  كمساهمة قطاعات الحكومة والمجتمع
  .]ائياألمن الم[ في تحقیق االعتراف بدور التنوع البیولوجي
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   البحري والساحليالتنوع البیولوجي تنفیذ برنامج العمل بشأنمتعمق لاستعراض     14/3
  إن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

األمین التنفیذي إلى أن یبرز في االجتماع الخاص رفیع المستوى للجمعیة العامة لألمم المتحدة المعني تدعو 
لوجي أهمیة التنوع البیولوجي البحري والساحلي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في تقلیل وتكییف تغیر المناخ بالتنوع البیو

  وتحقیق أهداف األلفیة اإلنمائیة؛
  :ما یليعلى غرار  اد مقررأن یعتممؤتمر األطراف بتوصي 

  إن مؤتمر األطراف
صیلي بشأن التنوع البیولوجي البحري والساحلي، االستعراض المتعمق للتقدم المحرز في تنفیذ برنامج العمل التف

  7/5على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر 
تقدیره لألطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة على تقدیمها للمعلومات ذات الصلة یعرب عن   -1

  خرى؛مثل التقاریر الوطنیة الثالثة والرابعة والتقاریر الطوعیة والتقاریر ذات الصلة األ
برنامج العمل التفصیلي بشأن التنوع البیولوجي البحري بالتقدم المحرز في تنفیذ ًیحیط علما   -2
، على المستویات الوطني واإلقلیمي والعالمي، وبتیسر 7/5، على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر والساحلي

 أن یالحظ بقلقلمنظمات الدولیة ذات الصلة، غیر أنه التنفیذ بفضل األمین التنفیذي وكذلك وكاالت األمم المتحدة وا
  هذه الجهود لم تتمكن من منع التراجع الحاد في التنوع البیولوجي البحري والساحلي وخدمات النظم اإلیكولوجیة؛

العمل الجاري في إطار األمم المتحدة لوضع عملیة منتظمة ومشروعة وذات مصداقیة یقر ویدعم   -3
تجنب تالتقییمات اإلقلیمیة القائمة وبفي الوقت نفسه مع االستعانة ن حالة البیئة البحریة وتقییمها، علإلبالغ العالمي 
  ازدواجیة الجهود؛

ً المتعلق بإنشاء مناطق محمیة بحریة وفقا 2012التقدم البطيء نحو تحقیق هدف عام الحظ بقلق ی  -4
ذلك الشبكات التمثیلیة، وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في للقانون الدولي واستنادا إلى المعلومات العلمیة، بما في 

یة،  مقارنة بما ئة من مساحة المحیطات تعتبر لحد اآلن مناطق محم في الم1لة الماضیة، فإن أقل من السنوات القلی
  ئة من تغطیة المناطق المحمیة على الیابسة،  في الم15یقارب 

برنامج  المستوى الوطني والتعاون مع األنشطة المتعلقة ب األطراف تنفیذ إجراءات علىیطلب إلى  -5
  ؛)GPA( العمل العالمي لحمایة البیئة البحریة من األنشطة البریة

ًمثال ارتفاع مستوى ( األثر الضار لتغیر المناخ على التنوع البیولوجي البحري الساحلي یالحظ بقلق  -6
ًالمحیطات تشكل واحدا من أضخم الخزانات الطبیعیة ن بإٔواذ یقر ) البحر، وتمحض المحیط، وابیضاض لمرجان

 األطراف وغیرها من یطلب إلى،  تغیر المناخ العالمي ونطاق في معدلً كبیراًؤثر تأثیرات أن  لها یمكنو للكربون،
احلي الحكومات والمنظمات ذات الصلة بزیادة إدماج الجوانب المتصلة بتغیر المناخ في التنوع البیولوجي البحري والس

في االستراتیجیات وخطط العمل والبرامج الوطنیة، تشمل جملة أمور من ضمنها االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة 
، والبرامج الوطنیة المتعلقة باإلدارة المتكاملة )NAPAs(، وبرامج العمل الوطنیة للتكیف )NBSAPs(للتنوع البیولوجي 
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 التي ناطقختیار الما ، بما في ذلكدارة المناطق المحمیة البحریة والساحلیةٕتصمیم واللمناطق البحریة والساحلیة، وفي 

، وغیرها من االستراتیجیات المتعلقة تحتاج إلى الحمایة لضمان أقصى قدر من القدرة على التكیف للتنوع البیولوجي
  ٕبالبیئة البحریة وادارة الموارد؛

ساحلي بالنسبة للتخفیف والتكیف مع تغیر المناخ،  أهمیة التنوع البیولوجي البحري الیشدد علىٕواذ   -7
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة، ومجتمعات الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، إلى یدعو

معالجة القضایا المتعلقة بتكیف وتقلیل تغیر المناخ، وفقا للمقررات المتعلقة باالستعراض المتعمق لألعمال المنجزة 
  :من خالل ما یلي) 14/5انظر توصیة الهیئة الفرعیة المذكورة رقم (شأن التنوع البیولوجي وتغیر المناخ ب

إبراز دور وقدرة النظم اإلیكولوجیة البحریة الساحلیة مثل المستنقعات المالحة المدیة، وأشجار   )أ(
  المنغروف والحشائش البحریة؛

ة والسیاساتیة الحالیة بغیة تعزیز اإلدارة المستدامة وحفظ تكثیف جهودها في تحدید الثغرات العلمی  )ب(
  وتعزیز خدمات عزل الكربون الطبیعیة للتنوع البیولوجي البحري والساحلي؛

تحدید ومعالجة العوامل األساسیة لفقدان وتدمیر النظم اإلیكولوجیة البحریة والساحلیة، وتحسین   )ج(
   الساحلیة؛مستوى اإلدارة المستدامة للمناطق البحریة

تكثیف جهودها الرامیة إلى زیادة مرونة النظم اإلیكولوجیة الساحلیة والبحریة من خالل جملة أمور   )د(
 بما یتسق مع  المتعلق بإنشاء مناطق بحریة محمیة2012من ضمنها تعزیز التنفیذ الرامي إلى تحقیق هدف عام 

   فیها الشبكات التمثیلیة؛ ، بماإلى المعلومات العلمیة باالستنادالقانون الدولي و
8-    

 األمین التنفیذي إدراج یطلب إلى المتعلقة بالتنوع البیولوجي وتغیر المناخ، 14/5وفقا للتوصیة  [– 1الخیار 
التفاعل بین المحیطات وتغیر المناخ في التعاون المقبل بین اتفاقیة التنوع البیولوجي واتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 

  ]لمناخ، ال سیما فیما یتعلق بوضع برنامج عمل مشترك بین اتفاقات ریو الثالث؛بشأن تغیر ا
 األمین التنفیذي عقد حلقة عمل بشأن التنوع البیولوجي للمحیطات وتغیر المناخ یطلب إلى[ – 2الخیار 

. ات تخفیف هذه اآلثاربغرض تقییم الىثار المحتملة لتغیر المناخ على التنوع البیولوجي للمحیطات واقتراح اتخاذ إجراء
  ]وینبغي أن تشمل حلقة العمل هذه على نحو أفضل مشاركة أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛

 األمین التنفیذي أن یدعو أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ إلى یطلب إلى[ – 3الخیار 
لخبراء بشأن المحیطات وتغیر المناخ بغرض زیادة فهم القضایا ذات االهتمام المشترك المشاركة في عقد حلقة عمل ل

  ]بالنسبة التفاقات ریو؛
ُأن محیطات العالم تضم معظم الشعب المعروفة على األرض والتي تشتمل على ما بین ٕواذ یؤكد   -9
على نحو مستمر، وال سیما في أعماق  مالیین نوع، وأن األنواع المحیطیة الجدیدة یتم اكتشافها 10 إلى 500000
ً األطراف وغیرها من الحكومات والمنظمات زیادة تعزیز الجهود العلمیة المترابطة عالمیا، مثل یطلب إلىالبحار، 

مواصلة تحدیث ، من أجل )OBIS(ونظام المعلومات البیولوجیة الجغرافیة للمحیطات ) CoML(تعداد الحیاة البحریة 
ٕ، واجراء المزید من التقییم بشأن توزیع األنواع ووفرتها داخل را البحفية لجمیع أشكال الحیاة قائمة عالمیة شامل
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 األطراف والحكومات األخرى تعزیز زیادة أنشطة البحوث ویطلب إلى البحار ووضع الخرائط المتعلقة بذلك،
  الستكشاف المجتمعات البحریة حیث یقل المستوى الحالي للمعرفة أو ال یوجد؛

 بأهمیة التعاون مع المبادرات والمنظمات واالتفاقات اإلقلیمیة ذات الصلة والعمل ًیحیط علما  -10
ًالمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیاالمشترك معها على تحدید  ً )EBSAs( ،في البحار المغلقة أو بخاصة و

 البحریة المنظمة اإلقلیمیة لحمایة البیئةة ، مثل بحر قزوین ومنطقشبه المغلقة، وفیما بین البلدان المشاطئة
)ROPME( وبحر البلطیق وغیرها من المناطق البحریة المماثلة، وتعزیز حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام 

  في هذه المناطق؛
 أن التقدم اإلقلیمي قد ُأحرز فیما یخص تحلیل آثار الضوضاء التي تحدث تحت سطح إذ یفهم  -11

ى التنوع البیولوجي البحري والساحلي، مثلما هو الحال بموجب اتفاقیة األنواع المهاجرة، واتفاقیة حمایة البیئة الماء عل
االتفاق المتعلق بحفظ الحیتان في البحر األسود والبحر ، و)OSPARاتفاقیة (البحریة في شمال شرق األطلسي 

، واللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان )ACCOBAMS( المتاخمة من المحیط األطلسي األبیض المتوسط والمنطقة
)IWC( ،األمین التنفیذي، بالتعاون مع یطلب إلى، واإلقرار بدور اتفاقیة التنوع البیولوجي في دعم التعاون العالمي 

ٕاألطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، إلى تجمیع وادراج المعلومات العلمیة عن الضوضاء التي 
ٕاإلنسان تحت سطح الماء وآثارها على التنوع البیولوجي البحري والساحلي والموائل، واتاحة هذه المعلومات كي یحدثها 

 باإلضافة إلى المنظمات لهیئة الفرعیة المعنیة بالمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةتعرض على نظر اجتماع مقبل ل
  ر األطراف؛ قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتماألخرى ذات الصلة

ً أن برنامج العمل ال یزال مالئما لألولویات العالمیة غیر أنه ال ینفذ بالكامل، ومن ثم  علىیشیر  -12
ًواذ یحیط علما األطراف مواصلة تنفیذ عناصر البرنامج هذه، یطلب إلى  العمل التفصیلي  بما تم من تعزیز لبرنامجٕ

 جمیع  یطلب إلى،9/20 و8/24 و8/22 و8/21 المقررات بشأن التنوع البیولوجي البحري والساحلي من خالل
  :اإلرشادات التالیة في مجال تعزیز التنفیذویؤید األطراف الفاعلة زیادة تعزیز تنفیذ برنامج العمل، 

بذل المزید من الجهود الرامیة إلى تحسین التغطیة، والصفة التمثیلیة وغیرها من خصائص شبكة   )أ(
، وبخاصة 9/20البحریة والساحلیة المحمیة، على النحو المحدد في المرفق الثاني بالمقرر النظام العالمي للمناطق 

تحدید السبل الكفیلة بدعم األطراف من أجل تسریع وتیرة التقدم نحو إنشاء مناطق محمیة بحریة وساحلیة ذات صفة 
مشترك والمتعلق بإنشاء مناطق محمیة  المتفق علیه على نحو 2012ًتمثیلیة بیئیا ومدارة بفعالیة، وتحقیق هدف عام 

   المتاحة، بما فیها الشبكات التمثیلیة؛ المعلومات العلمیة أفضلإلى باالستناد مع القانون الدولي وبحریة بما یتسق
 في المناطق الواقعة خارج الوالیة  والساحلي حفظ التنوع البیولوجي البحري مجال فيإحراز تقدم  )ب(

  المناطق البحریةُع توجیهات علمیة وتقنیة تقدم إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وتحدید، بما في ذلك وضالوطنیة
 مع القانون  وموائل أعماق البحار، بما یتسقفي میاه المحیطات المفتوحة (EBSAs) ً أو بیولوجیاًإیكولوجیاالمهمة 
القائمة اإلرشادیة لألنشطة، والواردة في المرفق ي النظر ف المتاحة، مع  المعلومات العلمیة أفضلإلى باالستنادالدولي و

  األول بهذه المذكرة؛
معالجة جوانب التنوع البیولوجي البحري والساحلي ذات الصلة بتغیر المناخ، بما فیها اآلثار الضارة   )ج(

تركیز ثاني أكسید المحتملة لتحمض المحیطات على التنوع البیولوجي البحري والساحلي باعتبارها نتیجة مباشرة لزیادة 
  الكربون في الغالف الجوي؛
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ًضمان عدم القیام بأي تخصیب للمحیطات إال ما كان وفقا للمقرر   )د(    جیم؛9/16ّ
البیولوجي   اإلنسانیة األخرى لتغیر المناخ على التنوعات اآلثار الضارة المحتملة لالستجابفاديت  )ه(

  ؛البحري والساحلي
، صید األسماكالممارسات التدمیریة لقلیل إلى أدنى حد ممكن من آثار بذل المزید من الجهود للت  )و(

 على التنوع البیولوجي البحري )IUU( وغیر المنظم غیر المشروع وغیر المبلغ عنهوالصید والصید غیر المستدام، 
منظمات الدولیة وال) الفاو(والساحلي، وذلك بالتعاون، حسب االقتضاء، مع منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة 

ً، وفقا للقانون الدولي الذي )RFMOs(واإلقلیمیة ذات الصلة، بما فیها المنظمات اإلقلیمیة إلدارة مصاید األسماك 
وتقلیل الجانبي یهدف إلى تطبیق نهج النظام اإلیكولوجي بشأن ضرورة اإلدارة عن طریق تحدید كمیات الصید 

 والمساهمة في إرساء وضع بیئي جید السمكیة البحریة الل المستدام للمواردبلوغ مستوى االستغالمرتجعات، وذلك بغیة 
   في المیاه البحریة؛

بذل المزید من الجهود للتقلیل إلى أدنى حد ممكن من اآلثار المحددة وكذلك اآلثار التراكمیة   )ز(
الحیة وغیر  استخراج الموارد الشحن والناجمة عن األنشطة البشریة على التنوع البیولوجي البحري والساحلي، مثل

 والسیاحة وغیرها من األنشطة البشریة األخرى، النفایات  والتخلص منساسیةالتنقیب البیولوجي والبنیة األوالحیة 
 في زیادة تعزیز )SEAs( والتقییمات البیئیة االستراتیجیة )EIAs(وزیادة التأكید على مساهمة تقییمات األثر البیئي 

ام للموارد الحیة وغیر الحیة في كل من المناطق الواقعة ضمن الوالیة الوطنیة والمناطق الواقعة االستخدام المستد
  خارج هذه الوالیة؛

 نظم ٕ التنوع البیولوجي البحري والساحلي وخدمات النظام اإلیكولوجي وادماجها فيتقدیر قیمة  )ح(
  ؛ التكامل القطاعي المحاسبة الوطنیة من أجل زیادة

 المباشرة المتعددة،  التأثیرات البشریةزید من الجهود بشأن المناطق البحریة المتضررة منبذل الم  )ط(
 قضایا التنوع البیولوجي اتباع نهج  تتطلبوحیث، والتي نشأت من مناطق مستجمعات المیاه، المباشرة  وغیرمنها

  یكولوجي برمته؛، واستعادة صحة وأداء النظام اإلمتكامل وشامل یهدف إلى تحسین نوعیة المیاه
حالة البیئة البحریة بما في ذلك الجوانب  منتظمة لإلبالغ العالمي وتقییمالعملیة ال التعاون مع  )ي(

 التنوع البیولوجي وخدمات النظام في مجالوالمنبر الحكومي الدولي [، )GRAME( االجتماعیة واالقتصادیة
  ،التنوع البیولوجي البحري والساحلي لبحث العلمي في مجاللتحدید أولویات ا]  ، بمجرد إنشائه،)IPBES(اإلیكولوجي 
بذل المزید من الجهود لتحسین أفضل مجموعات بیانات التنوع البیولوجي البحریة والساحلیة المتاحة   )ك(

عال ال غنى عنها لتنفیذ الفٕعلى المستویات العالمي واإلقلیمي والوطني وادماجها وجعلها قابلة للتشغیل المشترك، والتي 
  ؛بشأن التنوع البیولوجي البحري والساحلي لبرنامج العمل

  ]؛الخطة االستراتیجیة الجدیدة لالتفاقیة  )ل[(
لمیاه الباردة، في ااإلیكولوجیة للشعاب المرجانیة  النظمإجراء تقییمات بشأن وضع واتجاهات   )م(

  ة؛المائی والجبال البحریة، والفتحات الحراریة
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لتنفیذي التعاون مع الهیئات األخرى ذات الصلة بغیة الوصول إلى فهم أفضل  األمین ایطلب إلى  -13
  ٕإلدارة األنواع الغریبة الغازیة في البیئة البحریة والساحلیة واتاحة النتائج التي یتیحها هذا التعاون لألطراف؛

لساحلیة ٕ األطراف والحكومات األخرى على تحقیق حفظ وادارة الموارد البحریة والموائل ایحث  -14
ٕواستخدامها المستدام على المدى الطویل وادارة المناطق المحمیة البحریة بشكل فعال من أجل الحفاظ على التنوع 
البیولوجي البحري والساحلي وخدمات النظام اإلیكولوجي البحریة وسبل العیش المستدامة، والتكیف مع تغیر المناخ 

 ونهج النظام اإلیكولوجي، بما في ذلك استخدام األدوات المتاحة التحوطي] النهج] [للمبدأ[من خالل التطبیق المالئم 
  ؛الساحلیة والتخطیط المكاني البحري  اإلدارة المتكاملة للمناطقمثل

مؤشرات الالتنوع البیولوجي البحري والساحلي مع ب المتعلق  المواءمة بین أهداف برنامج العملیقرر  -15
الخطة االستراتیجیة المنقحة التفاقیة التنوع البیولوجي واألهداف المتفق علیها [تستخدم  التي زمنیةالجداول المحددة وال

  ؛]2010لما بعد عام 
 األطراف إلى ربط هذه المؤشرات والجداول الزمنیة باألهداف والمؤشرات الوطنیة، واستخدام یدعو  -16

  هذا اإلطار للتركیز على الرصد؛
، حسب االقتضاء، على تعزیز وتحدید األهداف، كلما كان ذلك  األطراف والحكومات األخرىیحث  -17

 ودمجها في التنوع البیولوجي البحري والساحليب ًضروریا، على المستوى الوطني من أجل تنفیذ برنامج العمل المتعلق
لمیزانیات استراتیجیات التنوع البیولوجي وخطط العمل الوطنیة المنقحة مع تحدید الجداول الزمنیة والمسؤولیات وا

  ؛]الخطة االستراتیجیة المنقحة لالتفاقیة[ووسائل التنفیذ، باعتبارها مساهمة في 
 األمین التنفیذي أن یستعرض، بالتعاون مع أمانة اتفاقیة رامسار وفریق االستعراض یطلب إلى  -18

لق بالتنوع البیولوجي البحري العلمي والتقني، الفرص الكفیلة بتعزیز تنفیذ العناصر الساحلیة من برنامج العمل المتع
والساحلي فیما یتعلق باإلجراءات المطلوبة في التوصیات الصادرة عن االجتماع الرابع عشر للهیئة الفرعیة للمشورة 

 من 16ار إلیه في الفقرة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بشأن برنامج العمل المتعلق بالمیاه الداخلیة على النحو المش
 ؛14/2التوصیة 

 والجوانب العلمیة والتقنیة ذات الصلة بتقییم اآلثار البیئیة )EBSAs( ً أو بیولوجیاًإیكولوجیا المهمة  المناطقتحدید
  في المناطق البحریة

19-    
  الخیار ألف

للجمعیة العامة لألمم المتحدة واتفاقیة األمم المتحدة لقانون  الدور الرئیسيب من جدید یذكرٕواذ   -19[
ًیسیر تعیین المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا خارج الوالیة الوطنیة،  في تالبحار  بأن عملیة تحدید یؤكدً

ًالمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا في اتفاقیة التنوع البیولوجي لیست سوى مجرد خطوة علمیة وتقنیة،  ً
  ؛]یاساتیة واإلداریةوأنها ال تضطلع بأیة وظیفة في مجال المسؤولیة الس

  باءالخیار 
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 على أنه من المهم فهم عملیة تحدید المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا التابعة یشدد  -19[

التفاقیة التنوع البیولوجي لتكون منفصلة عن العملیة المستعملة لتقریر استجابات السیاسة واإلدارة التي تعتبر مناسبة 
نشود من الحمایة لهذه المناطق، وأن تحدید المناطق المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا هو خطوة علمیة لتوفیر المستوى الم

  ؛]وتقنیة تأخذ في الحسبان هیكل وتشغیل النظام اإلیكولوجي البحري
 بشأنحلقة عمل الخبراء لحكومتي كندا وألمانیا على تمویلهما المشترك لعرب عن امتنانه ی  -20

 وتحدید المناطق البحریة الواقعة خارج استخدام نظم التصنیف البیولوجي الجغرافيب المتعلقة ة والتقنیة العلمیرشاداتاإل
الوالیة الوطنیة والتي تحتاج إلى الحمایة، ولكندا على استضافتها لحلقة العمل هذه والتي عقدت في أوتاوا في الفترة 

لحكومات والمنظمات األخرى على رعایة مشاركة ، ول2009أكتوبر / تشرین األول2سبتمبر إلى / أیلول29من 
 بتقریر حلقة یرحبعلى مساعدتها التقنیة ودعمها، و) GOBI(ممثلیها، وللمبادرة العالمیة للتنوع البیولوجي للمحیطات 

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(العمل هذه 
ات المفتوحة وقاع البحار لمحیط ل البیولوجي الجغرافي العالميالتصنیفبالتقریر المتعلق بیرحب   -21

 التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم اللجنة األوقیانوغرافیة الحكومیة الدولیة ، والذي نشرته)GOODs( العمیقة
 9/20 من المقرر 6ً، وهو التقریر المقدم عمال بالفقرة )الیونسكو/اللجنة األوقیانوغرافیة الحكومیة الدولیة( والثقافة

  حدید الشبكات التمثیلیة للمناطق المحمیة البحریة؛كأساس لت
إلى استخدام اإلرشادات العلمیة  والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،فااألطریدعو   -22

 الواردة في المرفق الخامس من تقریر حلقة عمل المتعلقة باستعمال وزیادة تطویر نظم التصنیف البیولوجي الجغرافي
 في جهودها الرامیة إلى حفظ التنوع البیولوجي )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(ي أوتاوا الخبراء المعقودة ف

البحري والساحلي واستخدامه بشكل مستدام، وتعزیز إدارة المحیطات على نطاق واسع في النظام اإلیكولوجي، 
بما یتسق  طق بحریة محمیةإنشاء مناالمتعلق بالمستدامة  هدف مؤتمر القمة العالمي للتنمیةوبخاصة من أجل تحقیق 

  ، بما فیها الشبكات التمثیلیة؛إلى المعلومات العلمیة باالستنادمع القانون الدولي و
 والنتائج الصادرة عن حلقة عمل أوتاوا، یدعو األطراف 9/20 بالمقرر ٕواذ یذكر من جدید  -23

رشادات العلمیة المتعلقة بتحدید والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى أن تستخدم، حسب االقتضاء، اإل
، 9/20المناطق البحریة الواقعة خارج الوالیة الوطنیة، والمستوفیة للمعاییر العلمیة المذكورة في المرفق األول بالمقرر 

  على النحو الوارد في المرفق الثاني بهذه التوصیة؛
بشكل ون، حسب االقتضاء، ف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على التعاااألطریشجع   -24

 في میاه ً أو بیولوجیاًإیكولوجیا المهمة المناطق البحریة إقلیمي، لتحدید جماعي أو على أساس إقلیمي أو دون
 وموائل أعماق البحار والتي تحتاج إلى الحمایة، بما في ذلك عن طریق إقامة شبكات تمثیلیة المحیطات المفتوحة

ٕوابالغ العملیات ذات الصلة داخل ً واستنادا إلى المعلومات العلمیة،  للقانون الدوليً وفقاللمناطق البحریة المحمیة
 المخصص المفتوح الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى تشجیع الفریق العامل یدعو، و المتحدة لألممالجمعیة العامة

 من أجل اإلسراع بتنفیذ أعمالها 59/24 في القرار أنشأته الجمعیة العامة لألمم المتحدة غیر الرسمي الذي العضویة
  ؛]بشأن عملیة ترمي إلى تعیین المناطق المحمیة البحریة في المناطق الواقعة خارج الوالیة الوطنیة[في هذا المجال 
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ً حددت عددا من فرص التعاون )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4( أن حلقة عمل أوتاوا یالحظ  -25
ًعمالها المتعلقة بالمناطق المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا بین اتفاقیة التنوع البیولوجي في أ المقرر بالمرفق األول (ً

  ؛)VMEs(ومنظمة األغذیة والزراعة في أعمالها المتعلقة بالنظم البیئیة البحریة الضعیفة ) 9/20
یة  األمین التنفیذي العمل مع األطراف والحكومات األخرى ومنظمة األمم المتحدة لألغذیطلب إلى  -26

التابع لبرنامج  الطبیعة العالمي لرصد حفظ المركز، والمنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة، مثل )الفاو(والزراعة 
الخطوط ، لوضع )GOBI(للمحیطات مبادرة العالمیة للتنوع البیولوجي ، وال)UNEP-WCMC( األمم المتحدة للبیئة

ًق المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیاترمي إلى إنشاء جرد عالمي للمناطالعریضة لعملیة  یه في المناطق  والحفاظ علً
ًالبحریة الواقعة خارج الوالیة الوطنیة، والبدء مؤقتا بتجمیع هذا الجرد؛ ووضع آلیات لتبادل المعلومات مع مبادرات 

  مماثلة، مثل عمل منظمة األغذیة والزراعة بشأن النظم البیئیة البحریة الضعیفة؛
لى األمین التنفیذي اإلبالغ عن حالة الجرد وتقدیم العملیة المقترحة عن إنشاء هذا  إیطلب كذلك  -27

ٕالجرد والحفاظ علیه للنظر فیها واقرارها، إلى االجتماع القادم للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة قبل 
مم المتحدة باإلضافة إلى السلطات الدولیة ٕاالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، وابالغ الجمعیة العامة لأل

 والمنظمة البحریة الدولیة )ISA(المختصة مثل منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة والسلطة البحریة لقاع البحار 
  بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛ 

ي بالمناطق  األطراف إلى إخطار الجرد العالم یدعو،9/20 من المقرر 18الفقرة  إلى یشیرٕواذ   -28
ًالمهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا التابع التفاقیة التنوع البیولوجي التي تحدد في المناطق الواقعة ضمن حدود الوالیة  ً

  الوطنیة قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
 في تنفیذ كجزء من نظره ً أو بیولوجیاًإیكولوجیا استعراض حالة تحدید المناطق البحریة المهمة یقرر  -29
  تعلق بالمناطق البحریة المحمیة؛ الم2012هدف عام 

 األمین التنفیذي أن یستكشف، مع أمانات المبادرات والمنظمات واالتفاقات اإلقلیمیة یطلب إلى  -30
المكلفة بتعزیز االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي وحفظه في البحار المغلقة وشبه المغلقة، إمكانیة وضع خطط 

ٕ، بما فیها تحدید األنشطة المشتركة المستهدفة واعدادها وتنفیذها من أجل دعم حفظ التنوع البیولوجي في هذه عمل
  2؛المناطق

ً األمین التنفیذي أن ینظم، رهنا باألموال المتاحة، سلسلة من حلقات العمل اإلقلیمیة، یطلب إلى  -31
 العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، وضمان مشاركة األطراف وذلك قبل االجتماع الخامس عشر للهیئة الفرعیة للمشورة

ذات الصلة، مثل اتفاقیات وخطط عمل البحار والمبادرات اإلقلیمیة  المنظمات فضال عنوالحكومات األخرى، 
ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، وذلك من أجل ] المنظمات اإلقلیمیة إلدارة مصاید األسماك[اإلقلیمیة، و

 باستخدام المعاییر العلمیة المعتمدة في ً أو بیولوجیاًإیكولوجیاسیر جهودها في تحدید المناطق البحریة المهمة تی
 اإلرشادات العلمیة فضال عن، ]وغیرها من المعاییر العلمیة األخرى ذات الصلة حسب االقتضاء [9/20المقرر 

                                                      
التنوع البیولوجي على الشروع في التعاون مع المبادرات والمنظمات واالتفاقات اإلقلیمیة ُفي هذا الصدد، شجعت أمانة اتفاقیة    2

 ).ROPME( یمیة لحمایة البیئة البحریة، والمنظمة اإلقل)CEP( وبرنامج البیئة لبحر قزوین، )ECO( مثل منظمة التعاون االقتصادي
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الوطنیة، والتي تفي بالمعاییر العلمیة التي یتضمنها المرفق المتعلقة بتحدید المناطق البحریة الواقعة خارج الوالیة 

ال تیسیر بناء القدرات للبلدان النامیة األطراف، ولوارد في المرفق الثاني أدناه، و، على النحو ا9/20األول بالمقرر 
، وكذلك  االقتصاد االنتقاليذات، باإلضافة إلى البلدان بینها من والدول الجزریة الصغیرة النامیة ،ًأقل البلدان نموا سیما

 الخبرات بادلفي تیسیر بذل الجهود الرامیة إلى تأیضا وهذا من شأنه أن یساهم . المبادرات اإلقلیمیة ذات الصلة
   التخطیط المكاني البحریة والساحلیة؛صكوكالمتعلقة باإلدارة المتكاملة للموارد البحریة وتنفیذ 

والدول الجزریة  توسیع نطاق دعم بناء القدرات للبلدان النامیة،  مرفق البیئة العالمیة إلىیدعو  -32[
  المناطق البحریةً، وأقل البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة، من أجل تحدیدالصغیرة النامیة

 على النحو الذي دعت إلیه أو المناطق البحریة الضعیفة التي تحتاج إلى الحمایة،/ وً أو بیولوجیاًإیكولوجیاالمهمة 
  ] ووضع تدابیر حمایة مالئمة في هذه المناطق؛9/20 من المقرر 18الفقرة 

وحدات و ًدلیال األمین التنفیذي أن یعد، بالتعاون مع المنظمات الدولیة ذات الصلة، یطلب إلى  -33
 المناطق ات بناء القدرات الالزمة لتحدید، ویمكن استخدامها لتلبیة احتیاج بتوافر الموارد المالیةًللتدریب، وذلك رهنا

المرفق األول  (9/20 والتي تستخدم المعاییر العلمیة المعتمدة في المقرر ً أو بیولوجیاًإیكولوجیا المهمة البحریة
باإلضافة إلى اإلرشادات العلمیة المتعلقة ] وغیرها من المعاییر العلمیة األخرى حسب االقتضاء) [9/20بالمقرر 
المناطق البحریة الواقعة خارج الوالیة الوطنیة، والتي تفي بالمعاییر العلمیة التي یتضمنها المرفق األول بتحدید 
  ؛بالمقرر الحالي، على النحو الوارد في المرفق الثاني 9/20بالمقرر 

 األمین التنفیذي أن یوجه نظر عملیات الجمعیة العامة لألمم المتحدة ذات الصلة إلى  إلىیطلب  -34
نظم التصنیف البیولوجي الجغرافي، على النحو المشار إلیه جموعتي اإلرشادات العلمیة المتعلقة بالمعاییر العلمیة وم

 والمناطق ً أو بیولوجیاًإیكولوجیا المهمة المناطق البحریةٕ، والى المبادرات الجاریة بشأن تحدید 23 و22في الفقرتین 
الفریق العامل المخصص المفتوح العضویة غیر یذي أن یتعاون مع البحریة الضعیفة، ویطلب إلى األمین التنف

 الوالیةفي المناطق الواقعة خارج واستخدامه المستدام التنوع البیولوجي البحري حفظ  المتعلقة بقضایادراسة ال لالرسمي
  ؛الوطنیة

المرفق (العلمیة  األمین التنفیذي أن یوجه نظر المنظمات ذات الصلة إلى المعاییر یطلب كذلك إلى  -35
نظم التصنیف البیولوجي الجغرافي، ومجموعتي اإلرشادات العلمیة المتعلقة بالمعاییر العلمیة و) 9/20األول بالمقرر 

 والمناطق البحریة ً أو بیولوجیاًإیكولوجیا المهمة المناطق البحریةباإلضافة إلى المبادرات الجاریة بشأن تحدید 
 السلطة، و(IMO)، والمنظمة البحریة الدولیة )الفاو(ألمم المتحدة لألغذیة والزراعة منظمة ا بما في ذلك الضعیفة،

، حسب االقتضاء، واالتفاقیات وخطط العمل ]والمنظمات اإلقلیمیة إلدارة مصاید األسماك[، (ISA) الدولیة لقاع البحار
 ً أو بیولوجیاًإیكولوجیاطق البحریة المهمة اإلقلیمیة للبحار، وذلك بهدف تعزیز مبادرات منسجمة من شأنها تحدید المنا

  وحمایتها؛
 بالتشاور مع  األمین التنفیذي أن یجريیطلب إلى، 20/11 من المقرر 27ٕواذ یشیر إلى الفقرة   -36

 المتصلة بها دراسة ترمي إلى تحدید واألحكام) ي(8المخصص المفتوح العضویة المعني بالمادة الفریق العامل 
ً إدماج المعارف التقلیدیة والعلمیة والتقنیة والتكنولوجیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، وفقا عناصر معینة بغرض

من االتفاقیة، والمعاییر االجتماعیة والثقافیة والجوانب األخرى المتعلقة بتحدید المناطق البحریة التي ) ي(8للمادة 
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ارتها، وتوجیه نظر عملیات عملیات الجمعیة العامة لألمم ٕتحتاج إلى الحمایة باإلضافة إلى إنشاء المناطق البحریة واد
دراسة  لالفریق العامل المخصص المفتوح العضویة غیر الرسميبما في ذلك المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك 

  ؛ الوطنیةالوالیةفي المناطق الواقعة خارج واستخدامه المستدام التنوع البیولوجي البحري حفظ  المتعلقة بقضایاال
 األطراف والحكومات األخرى إلى تعزیز البحوث ورصد األنشطة الرامیة إلى تحسین یدعو  -37

المعلومات بشأن العملیات والتأثیرات الرئیسیة المتعلقة بالنظم اإلیكولوجیة البحریة والساحلیة والتي تكتسي أهمیة بالغة 
ق التي تقل فیها المعارف وتیسیر الجمع المنهجي بالنسبة إلى هیكل التنوع البیولوجي ووظیفته ومنتوجیته في المناط

  للمعلومات ذات الصلة بغیة مواصلة الرصد السلیم لهذه المناطق الضعیفة؛
 على )PEMSEA( والشراكات في اإلدارة البیئیة لبحار شرق آسیا عن امتنانه لحكومة الفلبین یعرب  -38

 في المناطق تقییم األثر البیئيبلعلمیة والتقنیة ذات الصلة حلقة عمل الخبراء بشأن الجوانب ااشتراكهما في استضافة 
 لحلقة العمل هذه، والتي  والمفوضیة األوروبیة من أجل توفیر الدعم الماليالبحریة الواقعة خارج الوالیة الوطنیة،

لى رعایة ، وللحكومات والمنظمات األخرى ع2009نوفمبر / تشرین الثاني20 إلى 18عقدت في مانیال في الفترة من 
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5( بتقریر حلقة عمل الخبراء یرحبمشاركة ممثلیها، و

 األمین التنفیذي تیسیر وضع مبادئ توجیهیة طوعیة للنظر في التنوع البیولوجي في یطلب إلى  -39
تخدام المبادئ التوجیهیة الواردة تقییمات األثر البیئي والتقییمات البیئیة االستراتیجیة في المناطق البحریة والساحلیة باس

 في المرفقات الثاني والثالث والرابع بتقریر حلقة عمل الخبراء المنعقدة في مانیال
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5( المتاحة الستعراض أقران هذه المبادئ التوجیهیة، وتقدیمها لنظر وموافقة ،

قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، یعقد ة والتكنولوجیة اجتماع قادم للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنی
 بأن هذه المبادئ التوجیهیة ستكون مفیدة أكثر لألنشطة غیر المنظمة حالیا وال تخضع لعملیة تقیییم مع االعتراف

  اآلثار؛
كشاف ست المتعلقة با األمین التنفیذي أن یوجه االهتمام إلى اللوائحیطلب إلىف وااألطریحث   -40
 األثر ات تقییمإدراجالنظر في إلى الدولیة لقاع البحار  السلطةً أیضا ویدعو، المتعددة الفلزات في المنطقة الكبریتیدات

  االستكشاف؛ وأ في أنشطة التنقیب اإللزامي البیئي
 وغیر عنهغیر المشروع وغیر المبلغ والصید ، والصید غیر المستدام، صید األسماكالممارسات التدمیریة لآثار 

  المنظم على التنوع البیولوجي البحري والساحلي
 على التمویل  للبیئةمتحدةاألمم الغذیة والزراعة وبرنامج مم المتحدة لأل لمنظمة األعن تقدیره یعرب  -41

 )CEM(  اللجنة المعنیة بإدارة النظم اإلیكولوجیة في)FEG(والدعم التقني، ولفریق الخبراء المعني بمصاید األسماك 
آثار التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة على الدعم التقني المقدم الجتماع الخبراء المشترك بین الفاو والیونیب بشأن 

 وغیر المنظم غیر المشروع وغیر المبلغ عنهوالصید ، والصید غیر المستدام، صید األسماكالممارسات التدمیریة ل
 2ًاتفاقیة التنوع البیولوجي، عمال بالفقرة أمانة ُبحریة، والذي نظم بالتعاون مع على التنوع البیولوجي البحري والموائل ال

حیط ی، و2009 أیلول/ سبتمبر25 إلى 23، في مقر منظمة األغذیة والزراعة بروما في الفترة من 9/20من المقرر 
  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/6) بتقریر اجتماع الخبراء علما
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 نتیجة  المعلومات وقیود في إجراء االستعراض العلميفيثغرات  من  ما تم تحدیدهفي ضوء  -42

وبرنامج األمم ) الفاو(لمحدودیة الموارد المتاحة أمام جهود التعاون األولیة مع منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة 
، صید األسماكلتدمیریة لالممارسات االحاجة الملحة إلجراء مزید من االستعراض آلثار إذ یالحظ المتحدة للبیئة، و

 وغیر المنظم على التنوع البیولوجي البحري والساحلي غیر المشروع وغیر المبلغ عنهوالصید والصید غیر المستدام، 
 األمین التنفیذي أن یتعاون مع یطلب إلىوالموائل البحریة والساحلیة، وذلك باالستناد إلى الجهود األولیة المبذولة، 

ة لألغذیة والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، والمنظمات اإلقلیمیة إلدارة مصاید األسماك، منظمة األمم المتحد
ًعند اإلقتضاء ووفقا للقانون الدولي، وفریق الخبراء المعني بمصاید األسماك في االتحاد الدولي لصون الطبیعة 

 بتوافر الموارد المالیة، على تنظیم اجتماع ًوغیرها من المنظمات والعملیات والفرق العلمیة ذات الصلة، ورهنا
مخصص مشترك بین الخبراء، إن أمكن من خالل آلیات التقییم الحالیة، الستعراض مدى معالجة شواغل التنوع 
البیولوجي في التقییمات الحالیة، ویقترح الخیارات الكفیلة بمعالجة شواغل التنوع البیولوجي ویبلغ عن التقدم المحرز 

 قبل االجتماع الحادي  العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةهیئة الفرعیة للمشورةلاذا التعاون في اجتماع قادم تعقده في مثل ه
  عشر لمؤتمر األطراف؛

 في قرار 130 إلى 112األطراف والحكومات األخرى على التنفیذ الكامل والفعال للفقرات من یشجع   -43
ن الصید المسؤول والمتعلق بمنع حدوث اآلثار المدمرة لمصاید أسماك ، بشأ64/72الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

ة في المناطق الواقعة خارج الوالیة الوطنیة، هشقاع البحار على التنوع البیولوجي البحري والنظم اإلیكولوجیة البحریة ال
حار في أعالي البحار ما لم  من القرار اللتان تدعوان الدول إلى منع الصید في قاع الب120 و119وبخاصة الفقرتان [

 في أعالي العمیقةاألسماك  دارة مصایدبشأن إ المبادئ التوجیهیة الدولیةیتم إجراء تقییمات األثر التي تتسق مع 
، وما لم یتم إغالق المناطق التي تكون فیها النظم ألمم المتحدة لألغذیة والزراعةالتي وضعتها منظمة ا ،البحار

طویلة األجل ستدامة الا، وما لم یمكن ضمان هشاشةة معروفة أو التي یحتمل إصابتها بالهشلاإلیكولوجیة البحریة ا
  ؛)]األرصدة المستهدفة وغیر المستهدفة على حد سواء (أعماق البحارالسمكیة في  ألرصدةل

منظمة األغذیة  حسب االقتضاء، على التصدیق على اتفاقاألطراف والحكومات األخرى، یشجع   -44
 یه والقضاء علهوردع الصید غیر المشروع وغیر المبلغ عنه وغیر المنظمة بشأن تدابیر دول المیناء لمنع والزراع

التحوطي  تطبیق النظام اإلیكولوجي والنهجبشأن األرصدة السمكیة، وخصوصا فیما یتعلق بلتنفیذ اتفاق األمم المتحدة 
، ووضع خطط عمل وطنیة أو )IPOAs(ل الدولیة للفاو ، باإلضافة إلى خطة العمالمفرطةطاقة الصید والقضاء على 

صید والممارسات التدمیریة ل، الصید المفرطة ألساطیلالطاقة التخفیف من تأثیرات إقلیمیة أو ما یكافئها من أجل 
 وغیر المنظم، بما في ذلك من خالل غیر المشروع وغیر المبلغ عنهوالصید ، والصید غیر المستدام، األسماك
   في المنظمات اإلقلیمیة إلدارة مصاید األسماك، عند االقتضاء؛مشاركتها

 األمین التنفیذي أن یجمع ویلخص المعلومات العلمیة المتاحة عن آثار الصید المفرط یطلب إلى[  -45
ٕعلى التنوع البیولوجي البحري والساحلي، واتاحة هذه المعلومات لنظر اجتماع في المستقبل للهیئة الفرعیة للمشورة 

  ؛]العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة یعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف
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  تنوع البیولوجي البحري والساحليآثار تخصیب المحیطات على ال
بتجمیع وتولیف المعلومات العلمیة المتاحة عن التأثیرات المحتملة  بالتقریر المتعلق یرحب  -46

، )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7(ان على التنوع البیولوجي البحري للتخصیب المباشر للمحیطات بفعل اإلنس
المنظمة البحریة الدولیة، و برنامج األمم المتحدة للبیئةالتابع ل لرصد الحفظ المركز العالميوالذي ُأعد بالتعاون مع 

   ؛9/20 من المقرر 3ًعمال بالفقرة 
طات، ویؤكد من جدید على النهج  جیم المتعلق بتخصیب المحی9/16إلى المقرر إذ یشیر و  -47
 المقصودة وغیر  المحتملةاآلثارً، نظرا لشیوع حالة من عدم الیقین العلمي، بوجود قلق بالغ إزاء یقرالتحوطي، 
 على بنیة النظم اإلیكولوجیة ووظیفتها، بما في ذلك الحساسیة التي لمحیطاتل للتخصیب الواسع النطاقالمقصودة 

ل، والتغیرات الفسیولوجیة الناجمة عن إضافة المغذیات الدقیقة والمغذیات الكبیرة على سطح تبدیها األنواع والموائ
 9/16األطراف تنفیذ المقرر یطلب إلى المیاه باإلضافة إلى إمكانیة حدوث تغیر مستمر في أحد النظم اإلیكولوجیة، و

  جیم؛
  الصادر  LC-LP.1 المعتمد في القرار أن مجالس اإلدارة في إطار اتفاقیة لندن والبروتوكول یالحظ  -48

 بشأن تننظیم تخصیب المحیطات، والذي أعلنت فیه األطراف المتعاقدة جملة أمور من ضمنها ضرورة 2008عام 
عدم السماح بالقیام بأنشطة تخصیب المحیطات التي ال تتصل بالبحوث العلمیة المشروعة، وذلك بالنظر إلى الحالة 

  الراهنة للمعارف؛
ً بالعمل الجاري حالیا ضمن سیاق اتفاقیة لندن وبروتوكول لندن للمساهمة في وضع آلیة عترفی  -49

   جیم؛ 9/16تنظیمیة جرت اإلشارة إلیها في المقرر
اآلثار الضارة التي تحدثها األنشطة التي تتضمن  عن تنبؤات موثوق بها قدیم ت أنه وبغیةیالحظ  -50

، فمن المطلوب القیام بالمزید من العمل من أجل تعزیز معارفنا  البحري التنوع البیولوجيتخصیب المحیطات على
   في المحیطات؛البیوجیوكیمیائیةووضع نماذج للعملیات 

 فهمنا لدینامیات النظام  مستوىتطویركفیلة بحاجة ملحة إلجراء بحوث ً أیضا أن هناك یالحظ  -51
  المیة؛ ولدور المحیطات في دورة الكربون العاإلیكولوجي البحري

  آثار تحمض المحیطات على التنوع البیولوجي البحري والساحلي
بتجمیع وتولیف المعلومات العلمیة المتاحة عن تحمض المحیطات والتأثیرات التي یحدثها  یرحب  -52

وقد ُأعدا بالتعاون مع ، )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/8(على التنوع البیولوجي البحري والساحلي والموائل البحریة 
  ؛9/20 من المقرر 4ً، عمال بالفقرة برنامج األمم المتحدة للبیئة التابع للرصد الحفظ المركز العالمي

 باعتباره نتیجة مباشرة لزیادة تركیز ثاني  من أن ارتفاع معدل تحمض المحیطات،یعرب عن قلقه  -53
اللبنات الهامة للنباتات ، ومن لبحركربونات في میاه االیقلل من توافر معادن أكسید الكربون في الغالف الجوي، س

والمالجئ وأماكن  في المیاه الباردة المرجان الموجود من المئة في 70، ومن ثم فالتنبؤات تفید بأن والحیوانات البحریة
إذ ، ، و2100ستكون عرضة لخطر المیاه المسببة للتآكل مع حلول عام الرئیسیة ألنواع األسماك التجاریة التغذیة 
 من المتوقع معدالت االنبعاثات الحالیة، فإنه ه بموجب سیناریو االستمرار في العمل كالمعتاد، بالنظر إلىأنیالحظ 
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 ذي اإلنتاج الوافر قلیلة التشبع بمعادن الكربونات األساسیة بحلول لمحیط المتجمد الشماليل المیاه السطحیة  تصبحأن

 ، مع احتمال حدوث اختالالت في2050نوبي بحلول عام ، وكذلك األمر بالنسبة للمحیط المتجمد الج2032عام 
  ؛لشبكة الغذائیة البحریةل  الكبرىمكوناتال

 البیوجیوكیمیائیة بأن العدید من األسئلة ال تزال عالقة فیما یخص النتائج البیولوجیة وًیحیط علما  -54
 البحریة والساحلیة، وآثار هذه لتحمض المحیطات على التنوع البیولوجي البحري والساحلي والنظم اإلیكولوجیة

التغیرات على النظم اإلیكولوجیة للمحیطات والخدمات التي توفرها هذه النظم، وكمثال على ذلك تلك المتعلقة 
بالمصاید البحریة، وحمایة السواحل، والسیاحة، وتنحیة الكربون، وتنظیم المناخ؛ وبضرورة النظر في اآلثار 

  ؛باالقتران مع آثار تغیر المناخ العالمي اإلیكولوجیة لتحمض المحیطات
 التابعة  اللجنة األوقیانوغرافیة الحكومیة الدولیة األمین التنفیذي أن یضع، بالتعاون معیطلب إلى  -55

 العالمي لرصد حفظ المركزو لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة،

، وغیرها من المنظمات واألفرقة ICRI)( المبادرة الدولیة للشعب المرجانیةو ،تابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئةال الطبیعة
ًالعلمیة ذات الصلة، وذلك رهنا بتوافر الموارد المالیة، سلسلة من عملیات االستعراض المشتركة بین الخبراء لرصد 

األطراف وغیرها من الحكومات والمنظمات، وتقییم جهود التقییم وتقییم آثار تحمض المحیطات بغیة رفع مستوى وعي 
الوطنیة المماثلة بحیث یمكن دمج المعلومات ذات الصلة والتي جرى جمعها على المستوى الوطني في االستراتیجیات 

كاملة للمناطق وخطط العمل الوطنیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، والبرامج الوطنیة والمحلیة المتعلقة باإلدارة المت
 األمین التنفیذي، بالنظر كما یطلب إلى، ٕتصمیم وادارة المناطق المحمیة البحریة والساحلیةالبحریة والساحلیة، وفي 

 اتفاقیة إلى العالقة بین تركیز ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي وتحمض المحیطات، نقل نتائج التقییم إلى أمانة
  ؛أن تغیر المناخاألمم المتحدة اإلطاریة بش

األطراف والحكومات والمنظمات األخرى إلى مراعاة المعارف الناشئة بشأن تخصیب یدعو   -56
المحیطات من أجل إدماجها في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، والخطط الوطنیة والمحلیة 

ٕتصمیم وادارة الخطط المتعلقة بالمناطق المحمیة البحریة المتعلقة باإلدارة المتكاملة للمناطق البحریة والساحلیة، و
  والساحلیة؛

  آثار األنشطة البشریة غیر المستدامة على التنوع البیولوجي البحري والساحلي
 غیر ومخاطر األنشطة البشریة  تقییم ورصد آثارإلى زیادةحاجة ملحة  بوجودیحیط كذلك   -57

  ً والساحلي، استنادا إلى المعارف القائمة؛المستدامة على التنوع البیولوجي البحري
األمین التنفیذي أن یتعاون مع المنظمات ذات الصلة التي تجري تقییمات بحریة، بما یطلب إلى   -58

، ومنظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة، وقانون البحار شعبة األمم المتحدة لشؤون المحیطاتفي ذلك 
 العلمیة األخرى ذات الصلة، لضمان ةفرقیة، والسلطة الدولیة لقاع البحار، والمنظمات واألوالمنظمة البحریة الدول

معالجة تقییماتها بشكل كاف لشواغل التنوع البیولوجي في األنشطة واإلدارة التجاریة للمناطق البحریة والساحلیة؛ 
النظر في التنوع البیولوجي في والعمل مع هذه الوكاالت، حسب الضرورة وعند العثور على ثغرات، لتحسین 

التقییمات؛ واإلبالغ عن التقدم المحرز عن مثل هذا التعاون في اجتماع قادم للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة 
  والتكنولوجیة یعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
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لصلة التخفیف من آثار األنشطة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات ایطلب كذلك إلى   -59
  تنوع البیولوجي البحري والساحلي؛البشریة السلبیة وأخطارها على ال

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة مراعاة المیزات الخاصة للبحار یطلب إلى   -60
، والتي نشأت من مناطق اشرةالمب  وغیر منها المباشرة المتعددة،  التأثیرات البشریةشبه المغلقة والمتضررة من

،  قضایا التنوع البیولوجي اتباع نهج متكامل وشامل یهدف إلى تحسین نوعیة المیاه تتطلبوحیثمستجمعات المیاه، 
  واستعادة صحة وأداء النظام اإلیكولوجي برمته؛

الرملیة لكثبان مثل ا(ها تدهور الموائل اإلیكولوجیة الهامة وفقدانعلى وضع حد ل األطرافیحث   -61
بسبب )  األحیائیةاألعشاب البحریة والشعبوطبقة  ومستنقعات المیاه المالحة ، ،المانغروف أشجارغابات الساحلیة، و

التنمیة وغیرها من العوامل األخرى في المناطق الساحلیة، من أجل تیسیر تعافیها من خالل إدارة اآلثار البشریة 
  واالستعادة، كلما كان ذلك مالئما؛ 

ًاألطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على أن تعتمد، وفقا للقانون الدولي یحث   -62
والتدابیر التكمیلیة لمنع إصابة المناطق البحریة والساحلیة بآثار ضارة كبیرة بسبب األنشطة البشریة غیر المستدامة، 

  .ًلوجیاًوال سیما المناطق التي حددت على أنها مناطق مهمة إیكولوجیا وبیو
  المرفق األول

  : 2ألنشطة المدرجة في العنصر البرنامجي إشاریة باقائمة 
  7/5، على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر الموارد الحیة البحریة والساحلیة

  4-2في الهدف التشغیلي " األنشطة المقترحة"مشروع عناصر یتعین تحدیثها في إطار 
متاحة ذات الصلة وتولیفها وتحلیلها من أجل تحدید المناطق المهمة زیادة تجمیع المعلومات ال  )أ(
ً وموائل أعماق البحار الواقعة خارج الوالیة الوطنیة، وذلك استنادا  في میاه المحیطات المفتوحةً أو بیولوجیاًإیكولوجیا

والمعاییر  [9/20األول من المقرر إلى المعاییر العلمیة التي حددتها االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في المرفق 
المركز  التي أعدها )IMAP(ة التفاعلیبما في ذلك من خالل الخریطة [، ]العلمیة األخرى ذات الصلة حسب االقتضاء

 ؛]9/20 من المقرر 5العالمي لرصد حفظ الطبیعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، على النحو الوارد في الفقرة 

یة تمثیلالشبكات التصمیم یع المعلومات المتاحة ذات الصلة وتولیفها وتحلیلها من أجل زیادة تجم  )ب(
 ؛9/20ًللمناطق البحریة المحمیة، وذلك استنادا إلى المرفقین الثاني والثالث بالمقرر 

یة  في المناطق البحریة الواقعة خارج الوالتحدید وتقییم التهدیدات التي یتعرض لها التنوع البیولوجي  )ج(
المرفق  (ً أو بیولوجیاًالوطنیة، بما فیها داخل المناطق التي قد تستوفي المعاییر المتعلقة بالمناطق المهمة إیكولوجیا

 والمعاییر العلمیة األخرى ذات الصلة حسب االقتضاء؛  ) [9/20األول بالمقرر 

    )د(
  ألفالخیار 
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الواقعة خارج الوالیة  یة والبیولوجیة في المناطقفیما یتعلق بحمایة المناطق ذات األهمیة اإلیكولوج  )د([

الوطنیة، بما في ذلك إنشاء مناطق بحریة محمیة وشبكات تمثیلیة للمناطق البحریة المحمیة، یتعین اتخاذ تدابیر من 
 مع شأنها دعم مثل هذه الحمایة كتشجیع تطبیق تقییم األثر البیئي والتقییم البیئي االستراتیجي، على سبیل المثال،

مراعاة الخصوصیات في المناطق الواقعة خارج الوالیة الوطنیة، على النحو المحدد في تقریر حلقة عمل مانیال 
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(؛[  

  باءالخیار 
في سبیل تجنب تدهور وتدمیر المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا وبیولوجیا في المناطق الواقعة   )د([

ة، اتخاذ تدابیر لدعم الحفاظ على حالة حفظها من خالل، مثال تشجیع تطبیق تقییمات األثر خارج الوالیة الوطنی
البیئي وتقییمات األثر االستراتیجي، مع األخذ في الحسبان السمات الممیزة للمناطق الواقعة خارج الوالیة الوطنیة، 

 ؛])UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(حسبما حددها تقریر حلقة عمل مانیال 

 .زیادة البحث والتحقیق بشأن دور المحیطات ونظمها اإلیكولوجیة في دورة الكربون  )ھ(

  المرفق الثاني
  اإلرشادات العلمیة المتعلقة بتحدید المناطق البحریة الواقعة خارج الوالیة الوطنیة،

  9/20والمستوفیة للمعاییر العلمیة الواردة في المرفق األول بالمقرر 
ها في تحدید المناطق  الوطني واإلقلیمي مع تطبیق بعض المعاییر أو كلینعلى الصعید خبرة كبیرة تكونت  -1

من أجل ) معاییر االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في تحدید هذه المناطق (ً أو بیولوجیاًالمهمة إیكولوجیا
والیات الجه التحدید ضمن على و تحصل أن الكثیر من الخبرةوفي حین .  الحمایةهااستخدامات متعددة، بما فی

  جمیع المعاییر الواردة في المرفقًهذه الوالیات، وهي قد ال تستخدم تحدیدا خارج  الواقعةمناطقال ًبدال منوطنیة ال
وكمثال ( قد اكتسبت هذه الخبرة غیرها من الوكاالت الحكومیة الدولیة والعملیات الوطنیةفإن  ، 9/20األول بالمقرر 

تقدم  و،)2009، الفاو النظم اإلیكولوجیة البحریة الضعیفةب المتعلقةنظمة األغذیة والزراعة  معلى ذلك معاییر
الجوانب العلمیة من الدروس المستفادة وتشكل  .بشأن استخدام هذه المعاییرإرشادات المنظمات غیر الحكومیة 

اء المحتمل للمعاییر في المناطق الواقعة  األد مواد إعالمیة عنوالتقنیة لتطبیق المعاییر داخل حدود الوالیة الوطنیة
 من خالل  السیاساتیة واإلداریة االستجاباتفي الحاالت التي قد یتم فیها تطویرحتى وذل  ،خارج الوالیة الوطنیة

  .عملیات مختلفة
مختلفة من المعاییر التي تم تطبیقها على الصعید المجموعات المتأصلة بین   تعارضولیست هناك أوجه  -2

  والسلطة، والمنظمة البحریة الدولیة،منظمة األغذیة والزراعةمثل  (األمم المتحدةمنظمات مختلف قبل من ني والوط

 من ثم، و).منظمة الحفظ الدولیة والمنظمة الدولیة لحیاة الطیورمثل (والمنظمات غیر الحكومیة ) الدولیة لقاع البحار
 وعالوة .معاییرال تطبیق مجموعات مختلفة من مننیة المستفادة  معظم الدروس العلمیة والتقفإنه من الممكن تعمیم

تكمیلیة، حیث أنه، وعلى خالف معاییر االتفاقیة  هذه المجموعات بصورةلبعض من تطبیق ایمكن فإنه على ذلك، 
طبقها وكاالت بعض المعاییر التي ت، فإن ً أو بیولوجیاًالمتعلقة بالتنوع البیولوجي في تحدید المناطق المهمة إیكولوجیا

  . محددةسرعة التأثر أمام أنشطة تراعي اعتباراتاألمم المتحدة األخرى 
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 أو ً االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي للمناطق المهمة إیكولوجیاتحدیدٕوانه لمن األهمیة بمكان فهم عملیة   -3
 واإلداریة التي تتناسب مع توفیر المستوى  بمعزل عن العملیات المستخدمة في اختیار االستجابات السیاساتیةًبیولوجیا

 خطوة علمیة وتقنیة ً أو بیولوجیاً المناطق ذات األهمیة إیكولوجیاتحدیدویشكل . المطلوب من الحمایة لهذه المناطق
 اإلجراءات السیاساتیة واإلداریة اختیاروتتضمن الخطوات الالحقة . تراعي بنیة النظم اإلیكولوجیة البحریة ووظیفتها

  .االقتصادیة باإلضافة إلى الخصائص اإلیكولوجیة للمناطق-لتي تراعي األخطار واالعتبارات االجتماعیةا
، اغایة في حد ذاتهك لیس فقط 9/20ومن المهم تفحص تطبیق المعاییر الواردة في المرفق األول بالمقرر   -4

وتعد المعلومات . الثاني والثالث بهذا القرار األول و محتویات المرفقاتعالجٕوانما أیضا كمساهمة في العملیة التي ت
  .9/20العلمیة والتقنیة والخبرة اعتبارات مركزیة في تطبیق المعاییر الواردة في المرفق األول بالقرار 

. وینبغي أن یستخدم تطبیق المعاییر جمیع المعلومات التي تكون متاحة عن المناطق التي یجري النظر فیها  -5
البیانات العلمیة والتقنیة، باإلضافة إلى المعارف التقلیدیة والمعرفة المكتسبة من خالل " وماتالمعل"وتتضمن هذه 

تي  ألسالیب ضمان الجودة ال جمیع المعلوماتینبغي أن تخضعو. تجارب الحیاة الخاصة بمستخدمي المحیطات
  . نوع المعلومات التي یجري النظر فیهاتناسب

المدروسة  في المناطق ً التي قدرت كمیالعالقات اإلیكولوجیةل المستخدمة جوضع النماذهج ُنویمكن تطبیق   -6
  من مصادر المعرفةً هاماً مصدراُ هذه النهجیمكن أن تكونًعجزا في البیانات، و أكثر المناطق على دراسة جیدة

  .معاییرال لتطبیق الالزمة
 أقل من تلك  خارج الوالیة الوطنیةلواقعة اكون المعلومات المتاحة عن المناطق البحریةتمن المرجح أن و  -7

 في كمیة المعلومات المتاحة بین وهناك تفاوتات الوالیة الوطنیة، الكثیر من المناطق الواقعة ضمن التي تتوافر علیها
ومع . بین المناطق البحریة في جمیع أنحاء العالمفیما  و، البحریة بصفة خاصةللمناطقجزاء القاعیة والسطحیة األ
 البیانات في المناطق البحریة محدودیة الناجمة عنالتحدیات فقد یكون باإلمكان مواجهة ، تزاید المعلوماتقیمة ك إدرا

 نقص استخدامینبغي ال  و. من المعلومات العلمیة واألدوات والمواردجملةخارج الوالیة الوطنیة من خالل الواقعة 
وقد أحرز تقدم . فرةاأفضل المعلومات المتوعلى تطبیق المعاییر  بالكفیلةجراءات اإلذریعة لتأجیل اتخاذ كالمعلومات 

 ، في جمیع المناطق، أن یعادومن الضروري .التي تتسم المعلومات المتاحة عنها بنقصها الشدید في المناطق كبیر
  .معلومات جدیدةأتیحت تطبیق المعاییر كلما  بصورة دوریة في النظر

ستخلصة من الخبرة الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة في أنه وعلى الرغم مما تتطلبه ویتمثل أحد الدروس الهامة الم  -8
 ً أو بیولوجیاًعملیة تطبیق المعاییر من مرونة، فإن وجود نهج منظم ومنهجي لتحدید المناطق ذات األهمیة إیكولوجیا

مستوى ًاما أفضل مهما یكن ویتیح النهج المنهجي استخد. والمحتاجة إلى الحمایة یكون أولى من وجود نهج مخصص
 بما في وقد یتمكن من تحدید أنسب المناطق إلجراءات تعزیز الحفظ، احة،المعلومات والخبرات العلمیة والتقنیة المت

 لتقییم باعتماد نهج منظم وتدریجينصح ُ یمن ثم فإنه و.ذلك إدراجها في الشبكات اإلقلیمیة للمناطق البحریة المحمیة
 تبینورسم خرائط لها ) 9/20المرفق األول بالمقرر  (ً أو بیولوجیاً المناطق المهمة إیكولوجیااییرالمناطق في ضوء مع

 ؛ والغایات واألهدافمراميال، ومن شأنها أن تضع ً في إطار عملیة أوسع نطاقا، وذلكعالقتها ببعضها البعض
 ٕوابداء اآلراءالمشاركة الشاملة وتتضمن  ؛یة تدابیر الحفظ، بما في ذلك شبكات المواقع المحموتراعيحدد الثغرات؛ وت

   .والمراجع
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العملیات و ،نطاقال من حیثجزاء القاعیة والسطحیة للنظم اإلیكولوجیة البحریة األ  سماتقد تختلفو  -9

 مهمة عملیةربط األجزاء القاعیة والسطحیة لهذه النظم ، ویشكل  والخصائص الهیكلیة الرئیسیة السائدة،اإلیكولوجیة
 مقادیر تختلفباإلضافة إلى ذلك ، قد و .كثیر من األحیانال  اتسامها بخصائص ردیئة في على الرغم منًولوجیاإیك

، إلى أن ینظرمعاییر التطبیق ل  فإنه ینبغي ونتیجة لذلك،. ماجزاء القاعیة والسطحیة لنظاماألالمعلومات المتاحة عن 
، فإنه  وعالوة على ذلك.للتفاعل ین نظام ویعتبرهما حدةالنظم القاعیة والسطحیة كال علىفي أقصى حد ممكن، 

 الوالیة ضمنالواقعة اإلیكولوجیة  لنظما  مع قویةأن تقیم روابطخارج الوالیة الوطنیة الواقعة اإلیكولوجیة   للنظمیمكن
 والواقعة ً أو بیولوجیاًاومن الضروري ینظر تقییم االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي للمناطق المهمة إیكولوجی. الوطنیة
  .  في هذه الروابط الوالیة الوطنیة خارج

 قبل ً أو بیولوجیاً معاییر االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي للمناطق المهمة إیكولوجیا تطبیقیتمعادة ما و  -10
دید معاییر االتفاقیة المتعلقة وهذا یعني أنه سیتم بشكل عام تح. مقررهذا الب في المرفق الثاني  الواردةالخطواتتنفیذ 

نظام هذا الوینطوي . اختیار المناطق ذات الصفة التمثیلیة  قبلً أو بیولوجیاًبالتنوع البیولوجي للمناطق المهمة إیكولوجیا
  :فائدتین هما على

مهمة معاییر االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي للمناطق ال نما تكون المعلومات الالزمة لتحدیدحی  )أ(
 من  ذات الصفة التمثیلیة والتي تشمل العدیداختیار المناطق البحریة المحمیة، فإن  كافیةً أو بیولوجیاًإیكولوجیا

  .سیتیح المزید من الكفاءة في اإلدارة ، الهامةناطقالم
 ً محالً أو بیولوجیاً المناطق المهمة إیكولوجیاقعاموتكون  المعلومات غیر كاملة، وحینما تكون  )ب(

 في شبكات المناطق المحمیة فإنه یمكن للمناطق ذات الصفة التمثیلیة والتي تندرج لحاالت كثیرة من عدم التیقن،
من أجل  المعلومات االیكولوجیة في الوقت الذي یتم خالله الحصول علىالبحریة أن توفر بعض الحمایة للعملیات 

  . أكثر استهدافاتحقیق حمایة
ًأولویتها في الحمایة، ولیس في اعتبارها خیارا مطلقا  المناطق من حیث في تصنیف معاییروتكمن وظیفة ال  -11 ً

  .وعلى هذا النحو یكون تطبیق العتبات المطلقة على معظم المعاییر عملیة غیر مالئمة".  غیر هام–ًهاما "
في لى الحمایة  في حاجة إ إحدى المناطققد تكون، حفظال المناطق لتعزیز اختیار منفي خطوات الحقة و  -12

كما تكون إلحدى المناطق .  معیار واحد فقط أساس علىحالة ما إذا كان قد تم تقییمها كمنطقة ذات رتبة عالیة
خاصة إذا كانت ، وبمعاییر متعددةأساس ا على ًنسبیفي حالة إذا ما احتلت رتبة عالیة  في مجال الحمایة األولویة

 عملیة صنع القراروتعتبر  . قید النظرالمناطق لیست شائعة في أماكن ً مهمة نسبیاالمناطقالسمات التي تجعل من 
ًمجاال معقدا یضم   متعددة معاییرفي ظل   .مجموعة كبیرة من اإلرشادات العلمیة والتقنیة المتاحةً

  مناطقدقیق لحدودال من أجل استخدام معاییر التحدید الكثیر من األحیان في وقد ال تتوافر معلومات كافیة  -13
أن تحدد یمكن للمعاییر ، في مثل هذه الحاالتو. في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ً أو بیولوجیاًالمهمة إیكولوجیا

 ، وذلك بتوخي الحذرختیارال في خطوات اها حدودعیین مع ت،حمایةال التي تحتاج إلى األقل المنطقة العامة على
  .تستوفي المعاییر التهدیدات المحتملة للمیزات التيومراعاة 
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وینبغي أن تعطى أولویة الحفظ في عملیة االختیار للمناطق الناشئة عن تطبیق المعاییر التي تعتبرها مناطق   -14
محتاجة إلى الحمایة على الصعد اإلقلیمیة، حتى في حالة عدم اعتبارها على الصعید العالمي مناطق مهمة باستخدام 

نطقة التي لها أولویة الحفظ على المستوى العالمي منطقة ذات أولویة في الحفظ على وینبغي اعتبار الم. هذه المعاییر
ٕمستوى عملیات االختیار اإلقلیمیة، حتى وان لم یصنفها تطبیق المعیار على الصعید المحلي كمنطقة ذات أولویة 

  . محددة
 المناطق الفرعیة ها عنفیالمتاحة الصعد التي تتسم بشدة تباین كمیة المعلومات عند تطبیق المعاییر على و  -15

األجزاء الغنیة ) نطوي على تمییز ضدیأو  (إلى التقییم الذي یحابيینبغي الحرص على عدم التحیز ، فإنه المختلفة
  .ًبالمعلومات في المنطقة األوسع نطاقا

الت التي تقوم فیها في الحا ٕتخطیط عملیة الحفظ واجراءات اإلدارة المواءمة بین عن فوائد كبیرة تنجمقد و  -16
ًمختلف الهیئات التي تتداخل مجاالت اختصاصها مكانیا بتنسیق تطبیق معاییرها الخاصة في تحدید المناطق المهمة 

من  و. في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، أو المناطق التي تحتاج إلى إدارة تتجنب المجازفةً أو بیولوجیاًإیكولوجیا
 قوائم تكمیلیة أو  أن تشرع في تخطیطها لعملیة الحفظ مع وجود لجمیع الهیئات ذات الصلةن یتیح أهذا التنسیقشأن 

  .الحمایة التي تحتاج إلىلمناطق لخرائط 
مع بعضها المعلومات جمع هذه مدى إحدى المناطق، كما یؤثر  احة عنكمیة ونوعیة المعلومات المتوتؤثر   -17

" رأي الخبیر"وقد یقدم  .معاییرال للخبراء العلمیین والتقنیین لتطبیقرد الالزمة  والموامدة على الالبعض بشكل منهجي
ساعد في ی ویمكن أن ة، معینمنطقة في ذات قیمة إیكولوجیةأفضل المعارف المتاحة مؤشرات أولیة الذي یستند إلى 
  .ملیة التخطیطفي ع بحیث یمكن اعتماد نهج شامل ومنهجي المعلومات المتاحة توحیدإعطاء األولویة ل

، ترد إرشادات محددة 9/20وبغیة تحقیق اتساق في تطبیق المعاییر المذكورة في المرفق األول بالمقرر   -18
وقد تسنى تجمیع . UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4 بالوثیقة 6 من المرفق 1بشأن استخدام كل معیار في التذییل 

 ، والمنظمات الحكومیة الدولیةةاألمم المتحدراف ومنظمات  األطأفادت بهاالتي هذه اإلرشادات من الخبرة التي 
 أو معاییر مشابهة في تحدید المناطق المهمة والمنظمات غیر الحكومیة والخبراء الذین استخدموا هذه المعاییر

عامة كما تبرز هذه المجموعة من الخبرات بعض المسائل ال.  في النظم اإلیكولوجیة البحریةً أو بیولوجیاًإیكولوجیا
التغیر المكاني ) 3(األهمیة؛ /األهمیة النسبیة) 2(النطاق؛ ) 1: (المتعلقة بتطبیق هذه المعاییر، بما فیها ما یلي

وترد اإلرشادات بشأن النهج . صحة التصنیف وعدم التیقن منه) 5(الصحة والدقة وعدم التیقن؛ ) 4(والزمني؛ 
  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4 بالوثیقة السادسلمرفق  من ا2المتعلقة بمعالجة هذه المسائل في التذییل 
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  المناطق المحمیة تنفیذ برنامج العمل بشأنمتعمق لاستعراض     14/4

  توصیة مقدمة إلى مؤتمر األطراف  - أوال 
غرار ما  الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف مقررا على توصي

  :ليی
   مؤتمر األطرافإن

  استراتیجیات لتعزیز التنفیذ   -ألف 
  المستوى الوطني  -1

  : األطراف إلى القیام بما یلىیدعو  -1
باعتبار ذلك إسهاما في لمناطق المحمیة ٕوتمثیلیة وجودة، وان كان مالئما، وموصلیة اتعزیز تغطیة   )أ(

الكتل الحیویة والمناطق جمیع تضم  والتي متساوقةالتمثیلیة للمناطق المحمیة والشبكات اإلیكولوجیة النظم ال وضع
   ذات الصلة ؛االیكولوجیة أو النظم االیكولوجیة

وضع خطة عمل طویلة األجل أو حسب مقتضى الحال إعادة توجیه الخطط القائمة ذات الصلة،   )ب(
لك المجتمعات األصلیة مع مراعاة الظروف واألولویات الوطنیة وبمشاركة جمیع أصحاب المصلحة المعنیین بما في ذ

والمحلیة، من أجل تنفیذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة، بما في ذلك آلیات التنفیذ المالئمة، وحیثما یكون 
ممكنا قائمة تفصیلیة باألنشطة، والخطوط الزمنیة، والمیزانیة والمسؤولیات، استنادا إلى نتائج التقییمات الرئیسیة 

 إلى األمین ویطلبناطق المحمیة، بغیة المساهمة في تنفیذ الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة، لبرنامج العمل بشأن الم
  التنفیذي أن یرفع تقریرا عن إعداد هذه الخطط إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر؛

 دمج خطط العمل الخاصة ببرنامج عمل المناطق المحمیة في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  )ج(
المنقحة للتنوع البیولوجي، وفي الخطط والمیزانیات القطاعیة ذات الصلة في أسرع وقت ممكن، وفي موعد ال یتجاوز 

 إلى األمین التنفیذي أن یرفع تقریرا إلى مؤتمر ویطلبستة أشهر قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، 
 المناطق المحمیة في االستراتیجیات وخطط العمل األطراف في اجتماعه الثاني عشر عن دمج خطط العمل بشأن

  الوطنیة المعنیة بالتنوع البیولوجي وفي الخطط والمیزانیات القطاعیة ذات الصلة؛
أو المناظر / واألراضي المناطق المحمیة في الذي یدرجتطبیق نهج النظم االیكولوجیة ل الترویج  )د(
  ، وضمان االستخدام المستدام للمناطق المحمیة؛بصورة فعالة لتنوع البیولوجيا األوسع نطاقا لصون الطبیعیة

بین القطاعات واالتصال فیما التعجیل بإنشاء لجان استشاریة متعددة القطاعات لتعزیز التنسیق   )ه(
   المناطق المحمیة في خطط التنمیة الوطنیة واالقتصادیة؛لتیسیر إدراج

المحمیة وال سیما توعیة صانعي القرار، في سیاق زیادة التوعیة ببرنامج العمل بشأن المناطق   )و(
  ؛الموجة الخضراءاالتصال والتثقیف والتوعیة العامة والبرامج األخرى مثل مبادرة 
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في القطاعات الرئیسیة على جمیع مستویات  بین صانعي القرار الفهم لزیادةتنفیذ خطط اتصال   )ز(
ودون الوطنیة والصحة العامة والمحافظة على القیم الوطنیة القتصادات لمنافع المناطق المحمیة بشأن لحكومة، ا

  ، والتنمیة المستدامة والتكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من آثاره؛الثقافیة
وضع لدى لتنوع البیولوجي صون االعالمیة لذات األهمیة النظر في معاییر موحدة لتحدید المواقع   )ح(

في االتحاد الدولي لصون الطبیعة، والمعاییر ائمة الحمراء لألنواع المهددة  القباالستناد إلى نظم المناطق المحمیة 
 واتفاقیة الیونسكو الخاصة ببرنامج اإلنسان والمجال الحیوي فيذات الصلة األخرى بما في ذلك الراسخة في العملیات 

، وتحلیل الثغرات ة المهددةلوجیتقییم النظم اإلیكوعملیات ألراضي الرطبة، وبشأن االتراث العالمي واتفاقیة رامسار 
  والمعلومات األخرى ذات الصلة؛

قرار الجمعیة العامة ( إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة مراعاة على النحو المالئم  )ط(
   المناطق المحمیة؛بشأن مواصلة تنفیذ برنامج العمل لدى) ، المرفق2007سبتمبر /  أیلول13 الصادر في 295/61

وضع وتنفیذ برامج البحث والرصد إلى والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  األطراف، یدعو  -2
 صلة فضال عن تقییم كفاءة على أي مستوى ذي المناطق المحمیة داخل واالستخدام المستدام ألغراض الصون

  یة؛ لألهداف الثالثة االتفاقالتي تمتثلوفعالیة مختلف أنواع وفئات المناطق المحمیة 
  المستوى اإلقلیمي  -2

 بالتقدم المحرز في المبادرات اإلقلیمیة، مثل التحدي المیكرونیزي، والتحدي الكاریبي، یحیط علما  -3
واالتفاقیات البحریة، ومبادرة قوس دیناریك، والمبادرة األمازونیة، ومبادرة مثلث الشعاب المرجانیة، والطبیعة عام 

أللب، وشبكة الكاربات للمناطق المحمیة، ویدعو األطراف إلى تعزیز تشكیل هذه  وشبكات ایمرالد واتفاقیة ا2000
المبادرات وصیاغة خطط عمل إقلیمیة حیثما یكون مالئما من خالل نقاط االتصال الوطنیة المعنیة ببرنامج العمل 

 لالتحاد الدولي لصون الطبیعة بشأن المناطق المحمیة، بالتعاون مع اللجنة العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة التابعة
ومنظمات الصون األخرى، استنادا إلى خطط العمل القطریة لتنفیذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة وغیر ذلك 
من برامج العمل ومن خالل شبكات الدعم التقنیة اإلقلیمیة، من أجل تنسیق التمویل، والدعم التقني، وتبادل الخبرات 

  یذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة؛وبناء القدرات لتنف
البلدان المانحة، والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات التمویل األخرى إلى أن تدعم المبادرات یدعو   -4

  اإلقلیمیة بما في ذلك المناطق المحمیة البحریة؛
بشأن لحدود ل براعال للتعاون المالئمة والمحتملةمجاالت بفعالیة الستكشف ت  أن األطراف علىحثی  -5
ممارسات بالتخطیط و یتعلق بیئة مواتیة للتعاون عبر الحدود فیما إلقامةفعالة ال ومن خالل الوسائل ،المحمیةالمناطق 

   التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة عبر الحدود الوطنیة؛والموصلیة فضال عن، ةاإلدار
 للنهوضأفضل الممارسات واألدوات  األطراف على استخدام المبادئ التوجیهیة القائمة، ویشجع  -6

 هذا جودةاستكشاف مجموعة المعاییر لتقییم المحمیة فضال عن طق االمنبشأن فعالیة التعاون المحمیة العابر للحدود ب
  التعاون؛
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  المستوى العالمي  -3

  : إلى األمین التنفیذي القیام بما یلي رهنا بتوافر األموالیطلب  -7
 عمل إقلیمیة ودون إقلیمیة لبناء القدرات، مع توجیه اهتمام خاص االستمرار في عقد حلقات  )أ(
 واألولویات المحددة األخرى بجداول زمنیة محددة للتخطیط والتمویل، وتطویر التعاون مع االتفاقیات 2للعنصر 

ولي لصون الطبیعة اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة واللجنة المعنیة بالمناطق المحمیة والشبكات التقنیة التابعة لالتحاد الد
  وغیر ذلك من الشركاء؛

تقدیم دعم تقني إضافي من خالل إعداد حقائب األدوات، وأفضل الممارسات ومبادئ توجیهیة بشأن   )ب(
مواضیع برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة، بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الدولیة وخصوصا بشأن المفاهیم 

 2ٕوك الالزمة لتحدید وابالغ قیم خدمات النظم االیكولوجیة ومنافع التكالیف والعنصر الجدیدة  مثل التقنیات والصك
مع مراعاة الحاجة إلى توفیر مواصفات ومعاییر لحوكمة المناطق ) اإلدارة الرشیدة والمشاركة والمساواة وتقاسم المنافع(

  المحمیة؛
بشأن المناطق المحمیة بالنسبة لقطاع زیادة التوعیة بالمنافع الناشئة عن تنفیذ برنامج العمل   )ج(

الصحة، والمیاه والقطاعات األخرى ومصاید األسماك والصناعة، والتكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من حدته، 
وأهمیة خدمات النظم االیكولوجیة التي توفرها المناطق المحمیة للتخفیف من وطأة الفقر، واألهداف اإلنمائیة لأللفیة، 

عقد حلقات عمل تجمع بین الفاعلین الرئیسیین في هذه القطاعات لمناقشة وسائل التعاون للترویج وذلك عن طریق 
  لتنفیذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة من أجل الوصول إلى المنافع المتبادلة؛

 اكبما في ذلك من خالل إشر" ألصدقاء برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة"الشبكة العالمیة دعم   )د(
   من جملة أمور فاعلة؛المجتمعات األصلیة والمحلیة والمنظمات الدولیة ذات الصلة والشبكات التقنیة

 السیاسات فضال عنتعزیز أوجه التآزر مع االتفاقیات اإلقلیمیة العالمیة، ل واالتصالدعم التنسیق   )ه(
  میة ؛واالستراتیجیات الوطنیة في تنفیذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المح

 اللجنة العالمیة المعنیة بالمناطق المحمیة التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، والمنظمات یدعو  -8
األخرى ذات الصلة إلى إعداد إرشادات تقنیة بشأن إستعادة ورصد وتقییم حالة التنوع البیولوجي في المناطق المحمیة 

هج اإلقلیمي، وفعالیة اإلدارة وممرات الحفظ والتكیف مع تغیر وحوكمة المناطق المحمیة وتواصلها وتمثیلها مع الن
  المناخ والتخفیف من حدته؛

      المسائل التي تحتاج إلى اهتمام أكبر- باء 
     التمویل المستدام-1

خصوصا األطراف  األطراف، و، باء9/18مقرره  من 1الفقرة  فى ،أن مؤتمر األطراف حثإذ یشیر إلى [
 الحكومات األخرى والمؤسسات المالیة الدولیة بما فى ذلك مرفق البیئة العالمیة، ومصارف ادعمة، ومن البلدان المتقد

التنمیة اإلقلیمیة، وغیرها من المؤسسات المالیة المتعددة األطراف الى تقدیم الدعم المالى الكافى وفي التوقیت 
وصا أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة المناسب والذى یمكن التنبؤ به لألطراف من البلدان النامیة، وخص
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 فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي لتمكینها من تنفیذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة على نحو ،النامیة
  ]،كامل

  : األطراف إلى ما یليیدعو  -9
مناطق المحمیة ودعم إعداد وتنفیذ خطط تمویل مستدامة وفقا لتشریعاتها الوطنیة لمنظومة ال  )أ(

 استنادا إلى تقییم احتیاجات واقعیة وحافظة متنوعة من اآللیات المالیة 2012المناطق المحمیة األحادیة بحلول عام 
  التقلیدیة واإلبتكاریة مثل من بین جملة أمور المدفوعات مقابل خدمات النظم االیكولوجیة حسب ما هو مالئم

ولوجي في التوقیت المناسب وبالشكل المالئم في التجدید الخامس استعمال مخصصات التنوع البی[  )ب(
لموارد مرفق البیئة العالمیة، والمعونة الثنائیة والمتعددة األطراف وأنواع المعونة األخرى التي تستعمل خطة العمل 

  ]لتنفیذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة كأساس للحصول على األموال؛
 جملة على أساس،  وتخصیصهتمویلال لتوفیرٕ وطرق جدیدة واضافیة تولید وضع وتنفیذ وسائل  )ج(

المتعلقة باقتصادیات ، مع األخذ في االعتبار نتائج الدراسة ةخدمات النظم اإلیكولوجیمن بینها التثمین القوي لأمور 
  ؛النظم االیكولوجیة والتنوع البیولوجي حسب مقتضى الحال

من النامیة  الجزریة الصغیرة والبلدان، نموانامیة، وال سیما أقل البلدان  األطراف من البلدان الیشجع  -10
عن احتیاجاتها التمویلیة لمنظومة المناطق المحمیة  على اإلعراب، ذات االقتصاد االنتقالي البلدان فضال عنبینها، 

ات الصلة، استنادا إلى بأكملها واحتیاجات تمویل المشاریع من خالل مبادرة شبكة الحیاة والمؤسسات المالیة ذ
استراتیجیاتها وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجى وخطط العمل الخاصة ببرنامج العمل بشأن المناطق المحمیة، 

 المانحین إلى دعم احتیاجات التمویل من خالل هذه اآللیة، مع األخذ في الحسبان إعالن باریس المعني ویدعو
  بفعالیة المعونة؛

حین واألطراف، رهنا بتوافر التمویل، على عقد اجتماعات مائدة مستدیرة دون إقلیمیة  المانیشجع  -11
ووطنیة للمانحین من أجل حشد التمویل لتنفیذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة مع إشراك مبادرة شبكة الحیاة 

  ومؤسسات التمویل ذات الصلة؛
إلى تیسیر الصرف السریع والمالئم لألموال ومواءمة  مرفق البیئة العالمیة ووكاالته المنفذة یحث[  -12

المشاریع مع خطط العمل الوطنیة لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمیة من أجل تنظیم تداخالت مالئمة ومركزة 
  ]وضمان استمراریة المشاریع؛

  تغیر المناخ  -2
  :األطراف الى القیام بما یليیدعو   -13

، من خالل 2015 العمل بشأن المناطق المحمیة بحلول عام  من برنامج2-1تحقیق الهدف   )أ(
الجهود المتضافرة لدمج المناطق المحمیة في المناظر الطبیعیة األرضیة والبحریة األوسع نطاقا وفي القطاعات، بما 

 التدفق في ذلك من خالل استعمال تدابیر التواصل مثل إنشاء الشبكات االیكولوجیة والممرات البیولوجیة بما في ذلك
ٕالحر لألنهار حیثما یكون مالئما واستعادة الموائل والمناظر الطبیعیة المتدهورة لمعالجة آثار تغیر المناخ وزیادة القدرة 

  على مقاومة تغیر المناخ؛
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تعزیز المعارف العلمیة واستخدام نهج النظم االیكولوجیة في دعم عملیة وضع خطط اإلدارة المرنة   )ب(

  ارة المناطق المحمیة لمعالجة اآلثار الناجمة عن تغیر المناخ؛وتحسین فعالیة إد
یكولوجیا في إمنافع منظومة المناطق المحمیة الشاملة والمدارة بفعالیة والممثلة قیمة واالعتراف ب  )ج(

  ٕالتكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من حدته وایصال هذه المعلومات؛
تغیر المناخ حدة لتخفیف من لحفظ التنوع البیولوجي ولة یهمأ تكتسيتحدید المناطق المحمیة التي   )د(

حتفاظ بمخزونات الكربون وحیثما یكون مالئما حمایتها  واال الكربونعزلبما في ذلك إمكانیات أو التكیف معه، /و
ٕواستعادتها وادارتها بصورة فعالة و  فظح بأن في الوقت التي تعترف فیه أو إدراجها في منظومة المناطق المحمیة/ٕ

تغیر لدى معالجة لتنوع البیولوجي ل بهدف زیادة المنافع المشتركة للمناطق المحمیة، األول هو الهدف یظلالتنوع 
 ؛لتحقیق رفاهة البشرالمناخ 

 المناطق ةمونظم، والسیما ةطبیعیبصورة  العاملة النظم اإلیكولوجیة ٕوتمویل حفظ وادارةدعم   )ه(
 للنظم اإلیكولوجیة إستنادا الى نهج التكیف وكذلك االحتفاظ بمخزونات الكربون،و الكربون عزلفي للمساهمة المحمیة 

، وربط تحسین تصمیم األول هو الهدف یظل التنوع البیولوجي حفظبأن في الوقت الذي تعترف فیه تغیر المناخ، مع 
المناظر ولة، والممرات بما في ذلك المناطق العاز( المناطق المحمیة منظومةتكامل الخاصة بحفظ ونهج الٕوادارة 

تغیر المناخ، بما في ذلك من خالل لمعالجة االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة ب)  المستصلحةالطبیعیة
  التكیف الوطنیة؛وخطط استراتیجیات 

 للتخطیط  التي تستخدمها السلطات الوطنیة المعنیة وأصحاب المصلحة األدواتمواصلة وضع  )و(
لتنوع ا خرائط معه مثل وضعتغیر المناخ والتكیف آثار  منتخفیف تدابیر الالمحمیة والمشترك لشبكات المناطق 

   ذات الصلة؛ةمن خدمات النظم اإلیكولوجی ذلك البیولوجي وتخزین الكربون الطبیعي وغیر
كیف استراتیجیات التفرص التمویل في إطار الطریقة التي یمكن بها ل األطراف إلى استكشاف یدعو  -14

 العمل في نفس  المناطق المحمیة، معبشأن أن تسهم في تنفیذ برنامج العمل حدتهالمناخ والتخفیف من مع تغیر 
  ؛حدته تعزیز المنافع المشتركة للتنوع البیولوجي والتكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من الوقت على

 بأن یولوا اهتماما لآلثارخ  مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المنارّیذك  -15
ودورها في هذا المجال ودعم المشاریع ذات الصلة  استراتیجیات التكیف والتخفیف فىلمناطق المحمیة التي تلحق با

  ؛بالتكیف والتخفیف في المناطق المحمیة
ث في  األمین التنفیذي إلى عقد اجتماع خاص لفریق االتصال المشترك بین اتفاقیات ریو الثالیدعو  -16[

 بشأن دور المناطق المحمیة في تنفیذ أهداف اتفاقیات ریو الثالث، بغیة التوصیة إلى االجتماع السادس 2011عام 
عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بعناصر لبرنامج عمل مشترك بشأن 

  ] وتدهور األراضي؛المناطق المحمیة، والتنوع البیولوجي، وتغیر المناخ
  فعالیة اإلدارة  -3

إلى  من برنامج العمل الذي یدعو 4-1لهدف ا غایاتخذ في االعتبار بعد أن تأ األطراف، یدعو  -17
التشاركیة وتخطیط المواقع استخدام العملیات ب 2012عام بحلول جمیع المناطق المحمیة إدارة فعالة أن یتوافر ل
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  الىأیضاقد یحتاج  تقییم فعالیة اإلدارة،  أنمع مالحظة ،صحاب المصلحةالمعتمد على العلم بإشراك نشط أل
  :ما یلي نوعیة من أجلمؤشرات 

ٕمواصلة التوسع في إجراء تقییمات فاعلیة اإلدارة واضفاء الطابع المؤسسي علیها للعمل على تقییم   )أ(
ٕ، باستعمال أدوات وطنیة واقلیمیة 2015 في المئة من مجموع مساحة المناطق المحمیة بحلول عام 60ما نسبته 

ٕمختلفة واضافة النتائج إلى قاعدة البیانات العالمیة بشأن فاعلیة اإلدارة التي یشرف علیها المركز العالمي لرصد 
  الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة؛

لمناطق المحمیة في إدماج المعلومات المتعلقة بالحوكمة واآلثار االجتماعیة والمنافع الخاصة با  )ب(
  عملیة تقییم فاعلیة اإلدارة؛

  إدماج التكیف مع تغیر المناخ في تقییمات فاعلیة اإلدارة؛  )ج(
ٕكفالة تنفیذ نتائج التقییمات وادماجها في التقییمات األخرى لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمیة   )د(

  ؛)مثل التمویل المستدام، والقدرات(
  یبة الغازیةإدارة األنواع الغر  -4

بعد مالحظة دور األنواع الغریبة الغازیة باعتبارها الدافع الرئیسي لفقدان التنوع البیولوجي، یتعین   -18
على األطراف النظر في دور إدارة األنواع الغربیة الغازیة باعتبارها أداة تحقق مردودیة تكالیفها الستعادة المناطق 

  .ي توفرها والمحافظة علیهاالمحمیة وخدمات النظم االیكولوجیة الت
  المناطق المحمیة البحریة  -5

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة على التعاون، عند اإلقتضاء، بصورة یشجع  -19
جماعیة أو على المستوى اإلقلیمى أو دون اإلقلیمى، لتحدید  وحمایة المناطق الهامة إیكولوجیا أو بیولوجیا فى میاه 

المفتوحة والمولئل فى البحار العمیقة التى تحتاج الى حمایة بما فى ذلك إنشاء شبكات تمثیلیة للمناطق المحیطات 
ٕالمحمیة البحریة وفقا للقانون الدولى واستنادا الى المعلومات العلمیة وابالغ العملیات ذات الصلة فى الجمعیة العامة  ٕ

ریق العامل غیر الرسمى المخصص التابع لألمم المتحدة الذى لألمم المتحدة، ویدعو الجمعیة العامة الى تشجیع الف
فى عملیة صوب تحدید المناطق المحمیة [ على اإلسراع بالعمل فى هذا المجال 59/24أنسأته الجمعیة العامة بقرارها

  ]البحریة فى المناطق التى تتجاوز الوالیة الوطنیة
 وفقا مناطق محمیة بحریة،المتعلق بإنشاء  2012 عام هدف تحقیق صوبطء التقدم ب بقلق الحظی  -20

وحیثما یكون  األطراف، یحث ، ولذایة بما فى ذلك الشبكات التمثیلیةٕللقانون الدولى واستنادا الى المعلومات العلم
تحسین تصمیم لوطنیة، ال هاجهودها، وفقا لقدراتالمعنیة على زیادة  من خالل المنظمات اإلقلیمیة والدولیة ضروریا
 ویدعو المؤسسات المالیة الى دعم جهود 2012 لتحقیق هدف عام شبكات المناطق البحریة المحمیة ونطاق

  ؛األطراف
الخاصة باإلدارة طویلة األجل أو تعزیز طائفة من أنماط الحوكمة /ضع واألطراف على ویشجع   -21

  ٕالمالئمة للمناطق البحریة المحمیة وادماج مبادئ الحوكمة الجیدة؛



UNEP/CBD/COP/10/3  
Page 71 

  
  لمحمیة للمیاه الداخلیةالمناطق ا  -6

النظم ومسؤولیات وموصلیة حیثما یكون مالئما  وجودة وتمثیلیة األطراف على زیادة تغطیة یشجع  -22
من خالل تعیین أو فیها  المناطق المحمیة اتمونظم الهیدرولوجیة الرئیسیة في وجوانبهااإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة 

 بما  خدمات النظم اإلیكولوجیةواستدامة مقاومتها أو تعزیزها على یة والمحافظةللمیاه الداخللمناطق المحمیة ا توسیع
 ، بالتنوع البیولوجيالمتعلقةفي ذلك من خالل استخدام آلیات التعیین المتوافرة حالیا والتي تطبق بموجب االتفاقیات 

  ؛مثل اتفاقیة التراث العالمي واتفاقیة رامسار بشأن األراضي الرطبة
   ة النظم االیكولوجیة والموائل في المناطق المحمیةاستعاد  -7

  : القیام بما یلي األطراف علىیحث  -23
تغیر المناخ وقدرتها على تحمل  التنوع البیولوجي حفظ المناطق المحمیة في منظوماتزیادة فعالیة   )أ(

 النظم االیكولوجیة الستعادةهود  الجزیادةخالل  من ،وغیر ذلك من جوانب اإلجهاد بما فیها األنواع الغریبة الغازیة
 والمناظر األرضیة  المناطق المحمیةوعند اإلقتضاء، إدراج أدوات التواصل مثل ممرات التنوع البیولوجي في ،والموائل

  ؛الطبیعیة والمناظر البحریة المجاورة وفیما بینها
ة واالستراتیجیات المناطق المحمیبشأن خطط عمل برنامج العمل االستعادة في  أنشطة دراجإ  )ب(
  لتنوع البیولوجي؛لالوطنیة 

  تكالیف ومنافع المناطق المحمیة بما فیها خدماتها اإلیكولوجیةقیمة  تقدیر  -8
نیة بالمناطق ّ إلى األمین التنفیذي أن یستكشف ویقیم بالتعاون مع اللجنة العالمیة المعیطلب  -24

 بما في ذلك المجتمعات األصلیة والمحلیة التي تدعم ،كاء اآلخرین الطبیعة والشرحفظتحاد الدولي لالمحمیة التابعة لال
برنامج العمل، المنهجیات القائمة لقیاس قیم وتكالیف ومنافع المناطق المحمیة مع مراعاة خصائص مختلف الكتل 

ادیات النظم  باالعتماد على العمل الحالي، بما في ذلك نتائج الدراسة المعنیة باقتص،الحیویة والنظم االیكولوجیة
   ونشر نتائج التقییم على األطراف لتطبیقها؛،اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي

  : األطراف إلىیدعو  -25
زیادة الفهم لدور المناطق المحمیة وأهمیتها ومنافعها واإلبالغ عن دور وأهمیة وتكالیف ومنافع هذه   )أ(

ت النظم اإلیكولوجیة، وتقلیل مخاطر الكوارث الطبیعیة، المناطق في استمراریة سبل المعیشة المحلیة، وتوفیر خدما
وللتكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من حدته، ولقطاعات الصحة، والمیاه والقطاعات األخرى، وذلك على جمیع 

  المستویات؛
 متعمق لقیم فهم لتوفیروكاالت وال ٕالمناطق المحمیة التابعة لها وادارتها مبتكرة في تقدیم وسائل  )ب(

  حمایتها؛ب والتزامهم ٕفي المناطق المحمیة للزوار والجمهور العام واستثارة دعمهملتنوع البیولوجي ا
  ة والمشاركة والمساواة وتقاسم المنافعحوكم بشأن ال2العنصر البرنامجي   -9

  : األطراف على القیام بما یليیشجع  -26
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ن المناطق المحمیة والعملیات األخرى تعزیز التنسیق على المستوى الوطني بین برنامج العمل بشأ  )أ(
ذات الصلة في إطار اتفاقیة التنوع البیولوجي، ومن بینها األفرقة العاملة المعنیة بالغابات، والبحار، والحصول وتقاسم 

غو لتبادل المعلومات : ، والعملیات المتعلقة بمبادئ أدیس أبابا والمبادئ التوجیهیة أغواي)ي(8المنافع، والمادة 
  وص تنفیذ هذه البرامج والتوصیات بشأن التدابیر المشتركة الممكنة لتعزیز التنفیذ؛بخص

الترویج إلدراج أحكام الحصول وتقاسم المنافع فیما یتعلق بالهدف الثالث لالتفاقیة في حوكمة   )ب(
دورها في توفیر سبل المناطق المحمیة ودعم المبادرات المتعلقة بدور المناطق المحمیة في الحد من الفقر، فضال عن 

 العیش للمجتمعات األصلیة والمحلیة؛

  : األطراف إلى ما یليیدعو  -27
وضع آلیات وعملیات واضحة لتحقیق التقاسم المنصف للمنافع ولتحقیق المشاركة الكاملة والفعالة   )أ(

تزامات الدولیة الساریة ذات للمجتمعات األصلیة والمحلیة فیما یتعلق بالمناطق المحمیة وفقا للقوانین الوطنیة واالل
  الصلة؛

االعتراف بدور المناطق المحمیة التابعة للمجتمعات األصلیة والمحلیة والمناطق المحمیة ألصحاب   )ب(
  المصلحة اآلخرین في حفظ التنوع البیولوجي، واإلدارة التعاونیة وتنوع أنماط الحوكمة؛

مناطق لدعم تقدیم ال لالعتراف ومالئمةآلیات ضع أن ت، 9/18 من القرار 6 الفقرة یشیر إلىإذ   )ج(
ٕادراجها و جملة أمور، من خالل االعتراف الرسمي، تتم ضمن والمجتمعات المحلیة، ة األصلیالتابعة للشعوبالحفظ 

 حسب مواردالأو / ويضا األرالمحلیة في اتفي القوائم أو قواعد البیانات، واالعتراف القانوني بحقوق المجتمع
بموافقة ومشاركة المجتمعات  المحمیة الرسمیة،  في منظومات المناطق المناطقهذه إدراج، أو مقتضى الحال

 الحوكمةحترم نظم هذه أن ت االعترافوینبغي آللیات .  وفقا للقوانین الوطنیة وااللتزامات ذات الصلةالمحلیةو ةاألصلی
  ؛هذه المناطق عبر الزمن التي حافظت على ةالعرفی

معات األصلیة والمحلیة في اللجان االستشاریة ألصحاب المصلحة المتعددین، وفي إشراك المجت  )د(
المشاورات المتعلقة باإلبالغ الوطني عن برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة، وفي االستعراضات الوطنیة لفاعلیة 

  منظومة المناطق المحمیة؛
باستخدام حقائب األدوات التي أعدتها األمانة إجراء تقییم، عند اإلقتضاء، لحوكمة المناطق المحمیة   )ه(

 المناطق المحمیة وأصحاب المصلحة ذوي الصلة، بدعم من المنظمات مؤسساتبناء القدرات لتنفیذ أنشطة والقیام ب
، وخصوصا على جوانب إدارة المناطق 2الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات المانحة، على تنفیذ العنصر 

  المحمیة؛
  إلبالغا  - 10

  : األطراف إلى القیام بما یليیدعو  -28
النظر كجزء من عملیة اإلبالغ الوطني في وضع عملیة بسیطة وفعالة لإلبالغ الوطني من شأنها   )أ(

تتبع الحالة العامة لحفظ التنوع البیولوجي داخل المناطق المحمیة، باإلضافة إلى تدابیر ونتائج برنامج العمل بشأن 
  میة؛المناطق المح
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 المقدم منالمناطق المحمیة  بشأن  واعتماد إطار لإلبالغ عن التنفیذ الوطني لبرنامج العملبحث  )ب(

متعمق لبرنامج الستعراض االضافة إلى اإلطار الوارد في وثیقة اإلاألمین التنفیذي، مع األخذ في االعتبار مشروع 
 الهیئة الفرعیة والتقدیمات التي عرضتها، )UNEP/CBD/SBSTTA/14/5/Add.1 (المحمیةالمناطق بشأن العمل 
 اتمن خالل منتدى المناقشاألخرى المشاورات و اجتماعها الرابع عشر، خالل العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة للمشورة

على وتعتمد ، ومواتیة للمستعمل التحدیث الدوري باستخدام أطر موحدة، تدعم من الوسائل التي  ذلكاإللكتروني وغیر
   اإلنترنت؛شبكة

النظر في اإلبالغ الطوعي المتعمق باستعمال المؤشرات وفئات التصنیف القیاسیة، بما فیها قاعدة   )ج(
  البیانات العالمیة المقترحة للمناطق المحمیة لدى الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة؛

  وضع آلیات شفافة وفعالة السهامات واستعراضات أصحاب المصلحة؛  )د(
كد من إدماج اإلبالغ عن برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة بوضوح مع اإلبالغ عن التقدم التأ  )ه(

   ومؤشراتها؛2010المحرز صوب تحقیق أهداف التنوع البیولوجي بعد عام 
ٕ األمین التنفیذي استكشاف وابالغ الخیارات المتعلقة بتعزیز عملیة استعراض التقدم یطلب إلى  -29

نامج العمل بشأن المناطق المحمیة من خالل دراسة المعلومات اإلضافیة لما قدم في التقاریر ٕالمحرز وانجازات بر
  الوطنیة؛

 األطراف على تبادل وتحدیث المعلومات ذات الصلة بشأن منظومتها المتعلقة بالمناطق یشجع  -30
   المتحدة للمناطق المحمیة؛المحمیة من خالل قاعدة البیانات العالمیة للمناطق المحمیة التي تضم قائمة األمم

  ةول الزمنیاف والجداهداألمسائل     - جیم 
 األمین التنفیذي مطابقة أهداف برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة مع المؤشرات یطلب إلى  - 31

قحة  والخطة االستراتیجیة المن2010والجداول الزمنیة المحددة التي تستند إلى األهداف المتفق علیها لما بعد عام 
  التفاقیة التنوع البیولوجي؛

 األطراف إلى ربط هذه المؤشرات والجداول الزمنیة بأهداف ومؤشرات وطنیة واستخدام هذا یدعو  -32
  اإلطار لتركیز الرصد على التقدم المحرز في تنفیذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة؛

   التنفیذياألمین إلىمقدم طلب   :ثانیا
 من جانبنظر للة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة إلى األمین التنفیذي أن یعد،  الهیئة الفرعیتطلب

المناطق المحمیة، مع بشأن عن التنفیذ الوطني لبرنامج العمل لإلبالغ  امؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر، إطار
ي بشأن االستعراض المتعمق لتنفیذ الضمیمة بمذكرة األمین التنفیذمشروع اإلطار الوارد في األخذ في االعتبار 

 الهیئة  والتقدیمات التي عرضتها،(UNEP/CBD/SBSTTA/14/5/Add.1) برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة
من خالل منتدى األخرى المشاورات والفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في اجتماعها الرابع عشر، 

  . من الوسائلك ذل اإللكتروني وغیراتالمناقش



UNEP/CBD/COP/10/3 
Page 74 
 

  وتغیر المناخالتنوع البیولوجي لعمل بشأنمتعمق لاستعراض   14/5

 بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه  العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةهیئة الفرعیة للمشورةل اتوصي  -ألف
  :ًالعشر مقررا على غرار ما یلي

  إن مؤتمر األطراف
بتقریر فریق الخبراء التقنیین المخصص الثاني المعني بالتنوع البیولوجي وتغیر المناخ یرحب   -1

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/21( ،األطراف والحكومات األخرى والمنظمات والعملیات والمبادرات ذات ویشجع 
بالعمل المتعلق بالتنوع الصلة واألمین التنفیذي على مراعاة النتائج الواردة فیه حسب االقتضاء عند االضطالع 

  البیولوجي وتغیر المناخ؛
 المناقشات الجاریة بشأن نهوج السیاسات والحوافز اإلیجابیة بشأن القضایا المتعلقة بالحد من یالحظ  -2

ٕاالنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامیة؛ ودور حفظ الغابات وادارتها المستدامة وتعزیز 
ات كربون الغابات في البلدان النامیة بموجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وأهمیتها في مخزون

المساعدة في تحقیق أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي؛ ویشجع األطراف على االتصال والتعاون على الصعید الوطني 
ك وحسب االقتضاء، في الجهود الرامیة إلى تعزیز أهمیة بشأن قضایا تغیر المناخ والتنوع البیولوجي، بما في ذل

  اعتبارات التنوع البیولوجي في المناقشات الجاریة بشأن هذه القضیة؛
لمعالجة فقدان التنوع البیولوجي واحتیاجات التكیف مع ] مالیة[ توفر آلیة LifeWeb أن مبادرة یدرك  -3[[

لبلدان النامیة، یمكن أیضا التغلب على التحدیات التي یسببها تغیر تغیر المناخ وأنه بتمویل المناطق المحمیة في ا
  ]المناخ؛

] تمویل[ أنه یمكن التغلب على بعض التحدیات التي یسببها تغیر المناخ عن طریق تحسین یدرك  -4[
  ] ضمن غیرها؛LifeWebالمناطق المحمیة في البلدان النامیة بآلیات مثل مبادرة 

لنامیة العاجلة إلى موارد مالیة كافیة ومساعدة تقنیة للتغلب على التحدیات التي  حاجة البلدان ایدرك  -5[
 وغیرها إلى LifeWebیدعو المبادرات المختلفة القائمة بما فیها مبادرة ) 1(تواجه التنوع البیولوجي نتیجة تغیر المناخ، 
إلى التشاور مع األمین التنفیذي بشأن ] یةمرفق البیئة العالم[یدعو ) 2(تقدیم التمویل للتغلب على هذه التحدیات و

طرق ووسائل توفیر التمویل المالئم والمساعدة التقنیة المناسبة للبلدان النامیة لتنفیذ مقررات مؤتمر األطراف المتعلقة 
  ]]بالتنوع البیولوجي وتغیر المناخ بصورة أفضل؛

ذي بشأن طرق ووسائل إبالغ وكاالته  مرفق البیئة العالمیة إلى التشاور مع األمین التنفییدعو  -6[
المنفذة عن المقررات التي یتخذها مؤتمر األطراف بشأن التنوع البیولوجي وتغیر المناخ، وخاصة تلك المتعلقة ببناء 

  ]التضافرات بین اتفاقیات ریو، من أجل تسهیل جهود األطراف المبذولة عمال بهذه المقررات؛
ق اإلبالغ وجمع البیانات الخاصة بالتفاعل بین التنوع البیولوجي األطراف في تنسی أن تنظر یقترح  -7

  وتغیر المناخ على الصعید الوطني، وفقا للظروف الوطنیة؛ 
 األطراف والحكومات األخرى، وفقا لظروفها وأولویاتها الوطنیة، فضال عن المنظمات یدعو كذلك  -8

لمتعلقة بسبل حفظ التنوع البیولوجي وخدمات النظم والعملیات ذات الصلة إلى النظر في اإلرشادات التالیة ا
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اإلیكولوجیة واستخدامها بصورة مستدامة واستعادتها وفي الوقت نفسه المساهمة في التخفیف من تغیر المناخ والتكیف 

  :معه
  تقییم آثار تغیر المناخ على التنوع البیولوجي

یولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، رصد آثار تغیر المناخ وتحمض المحیطات على التنوع الب  )أ(
وتقییم المخاطر المستقبلیة على التنوع البیولوجي وتوفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة باستعمال أحدث األطر والمبادئ 

  التوجیهیة المتاحة بشأن تقییم مواطن الضعف واآلثار؛
وجي، وخاصة فیما یتعلق بسبل تقییم آثار تغیر المناخ على سبل العیش القائمة على التنوع البیول  )ب(

العیش في النظم اإلیكولوجیة المحددة كنظم ضعیفة بصفة خاصة أمام اآلثار السلبیة لتغیر المناخ بغیة تحدید 
  أولویات التكیف؛

  خفض آثار تغیر المناخ على التنوع البیولوجي وسبل العیش القائمة على التنوع البیولوجي 
اجمة عن تغیر المناخ بقدر ما یمكن من الناحیة اإلیكولوجیة، من خالل الحد من اآلثار السلبیة الن  )ج(

  إستراتیجیات الحفظ واإلدارة التي من شأنها المحافظة على التنوع البیولوجي واستعادته؛ 
تنفیذ األنشطة الكفیلة بزیادة القدرة التكیفیة لألنواع ومرونة النظم اإلیكولوجیة في مواجهة تسارع   )د(
  : المناخ، بما في ذلك من خالل جملة أمور من بینها ما یليوتیرة تغیر

الحد من أوجه اإلجهاد غیر المناخیة، مثل التلوث واالستغالل المفرط وضیاع الموائل   )1(
  وتجزئتها واألنواع الغریبة الغازیة؛ 

تكیفیة الحد من أوجه اإلجهاد المتعلقة بالمناخ، حیثما یمكن، مثل من خالل تعزیز اإلدارة ال  )2(
  والمتكاملة للموارد المائیة؛ 

تعزیز شبكات المناطق المحمیة، بما في ذلك من خالل زیادة التغطیة والجودة واالتصال،   )3(
حسب االقتضاء، من خالل إقامة ممرات وشبكات إیكولوجیة، ومن خالل تعزیز الجودة 

  البیولوجیة لمناطق المصفوفة؛
  ة المناظر الطبیعیة البحریة واألرضیة األوسع نطاقا؛إدماج التنوع البیولوجي في إدار  )4(
  استعادة النظم اإلیكولوجیة ووظائف النظم اإلیكولوجیة المتدهورة؛  )5(
  تیسیر اإلدارة التكیفیة من خالل تعزیز نظم الرصد والتقییم؛   )6(

عتراف بأن  في االعتبار أن تغیر المناخ یجعل التكیف الطبیعي أكثر صعوبة ومع االاألخذمع   )ه(
إجراءات الحفظ أكثر فعالیة داخل الموقع، النظر أیضا في تدابیر خارج الموقع مثل إعادة التوطین ودعم الهجرة 
ٕوانسال الحیوانات الحبیسة، ضمن غیرها من التدابیر التي یمكن أن تسهم في المحافظة على القدرة التكیفیة لألنواع 

النهج التحوطي من أجل تجنب النتائج اإلیكولوجیة العارضة مثل انتشار المعرضة للخطر وضمان بقاءها، مع مراعاة 
  األنواع الغریبة الغازیة؛ 
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إعداد مبادئ توجیهیة لحفظ التنوع البیولوجي واالستخدام المستدام للمناظر الطبیعیة البحریة   )و(
  ناخ؛ٕواألرضیة وادارة المناطق التي تصبح متاحة لالستخدامات الجدیدة نتیجة تغیر الم

اتخاذ تدابیر محددة بشأن األنواع الضعیفة أمام تغیر المناخ والمحافظة على التنوع الجیني في   )ز(
   باالتفاقیة؛1 من المرفق 2مواجهة تغیر المناخ مع مراعاة الفقرة 

ه توعیة وبناء قدرات بشأن الدور الرئیسي لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامزیادة الات استراتیجیتنفیذ   )ح(
  المستدام كآلیة للتخفیف من حدة تغیر المناخ والتكیف معه؛

االعتراف بدور المناطق المحمیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة في تعزیز االتصال بین النظم   )ط(
اإلیكولوجیة ومرونتها عبر المناظر الطبیعیة البحریة واألرضیة اإلقلیمیة مما یؤدي بالتالي إلى المحافظة على خدمات 

  نظم اإلیكولوجیة األساسیة ودعم سبل العیش القائمة على التنوع البیولوجي لمواجهة تغیر المناخ؛ال
  ج التكیف القائمة على النظام اإلیكولوجيُنه

إذ یدرك أنه یمكن إدارة النظم اإلیكولوجیة للحد من آثار تغیر المناخ على التنوع البیولوجي   )ي(
ار الضارة لتغیر المناخ؛ تنفیذ، عند اإلقتضاء، نهوج التكیف القائمة على النظام ومساعدة السكان على التكیف مع اآلث

ة استراتیجیاإلیكولوجي، والتي قد تشتمل على اإلدارة المستدامة للنظم اإلیكولوجیة وحفظها واستعادتها؛ كجزء من 
  ة المتعددة للمجتمعات المحلیة؛تكیف شاملة تأخذ في الحسبان المنافع المشتركة االجتماعیة واالقتصادیة والثقافی

ات ذات ستراتیجیوفقا للظروف الوطنیة، إدماج نهوج التكیف القائمة على النظام اإلیكولوجي في اال  )ك(
الصلة بما في ذلك استراتیجیات وخطط التكیف وخطط العمل الوطنیة لمكافحة التصحر، واالستراتیجیات وخطط 

راتیجیات الحد من الفقر واستراتیجیات خفض مخاطر الكوارث واستراتیجیات العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، واست
  اإلدارة المستدامة لألراضي؛

في تخطیط وتنفیذ نهوج التكیف القائمة على النظم اإلیكولوجیة، ینبغي النظر بعنایة في مختلف   )ل(
  .الختیارات المحتملة التي قد تنتج عنهاخیارات وأهداف إدارة النظم اإلیكولوجیة لتقییم شتى الخدمات التي تقدمها وا

ج التخفیف القائمة على النظام اإلیكولوجي بما في ذلك الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهور ُنه
  الغابات وحفظ مخزونات كربون الغابات واإلدارة المستدامة للغابات ومخزونات كربون الغابات 

تركة بین النهوج القائمة على النظم اإلیكولوجیة ألنشطة التخفیف من النظر في تحقیق منافع مش  )م(
  حدة تغیر المناخ والتكیف معه؛

تنفیذ أنشطة إدارة النظم اإلیكولوجیة، بما في ذلك حمایة الغابات الطبیعیة والمراعي الطبیعیة   )ن(
 من أنواع الغابات في أنشطة إعادة زراعة واألراضي الخثة، واإلدارة المستدامة للغابات، واستخدام المجتمعات األصلیة

الغابات، واإلدارة المستدامة لألراضي الرطبة، واستعادة األراضي الرطبة والمراعي الطبیعیة المتدهورة، وحفظ أشجار 
ٕالمنغروف والمستنقعات المالحة، ومنابت األعشاب البحریة والممارسات الزراعیة المستدامة وادارة التربة كمساهمة في 

حقیق أهداف اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقیة التنوع ت
  البیولوجي وبما یتسق معها؛ 
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أو التدهور، تنفیذ، /أو اإلزالة و/في المناظر الطبیعیة للغابات التي تتعرض أشجارها للقطع و  )س(

ٕأفضل لألراضي، واعادة زراعة الغابات واستعادة الغابات التي یمكن باستخدام المجتمعات حسبما یكون مالئما، إدارة 
ُاألصلیة من األنواع، أن تحسن حفظ التنوع البیولوجي والخدمات المرتبطة به وفي الوقت نفسه عزل الكربون والحد 

  من تدهور الغابات األولیة والثانویة األصلیة؛
ٕنشطة التحریج واعادة زراعة الغابات واستعادتها للتخفیف من حدة تغیر عند تصمیم وتنفیذ ورصد أ  )ع(

  : المناخ، النظر في التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة من خالل تدابیر تتضمن األمثلة التالیة
عدم تحویل إال األراضي ذات القیمة المنخفضة من حیث التنوع البیولوجي أو النظم   )1(

  تي تحتوي بشكل كبیر على أنواع غیر أصلیة، ویفضل المتدهورة منها؛ اإلیكولوجیة ال
  انتقاء، حیثما یمكن، أنواع األشجار األصلیة المحلیة والمكیفة عند اختیار األنواع للزراعة؛   )2(
  تجنب األنواع الغریبة الغازیة؛  )3(
لتعزیز االتصال وزیادة التحدید االستراتیجي لمواقع أنشطة التحریج داخل المناظر الطبیعیة   )4(

  توفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة في مناطق الغابات؛
ٕتعزیز المنافع من الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها؛ وحفظ الغابات وادارتها   )ف[(

راضي لتخفیف حدة المستدامة وتعزیز مخزونات الكربون في البلدان النامیة وغیرها من أنشطة اإلدارة المستدامة لأل
تغیر المناخ للمجتمعات األصلیة والمحلیة الساكنة في الغابات، من خالل على سبیل المثال، النظر في ملكیة 
األراضي وحیازة األراضي؛ واحترام وصون وحفظ معارف المجتمعات األصلیة والمحلیة وابتكاراتها وممارساتها ذات 

المستدام؛ وضمان مجال لمشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة مشاركة الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه 
  ]كاملة وفعالة في عملیات صنع السیاسات ذات الصلة؛

تقییم وتنفیذ ورصد مجموعة من األنشطة المستدامة في قطاع الزراعة وفي إدارة التربة التي یمكن   )ص(
ن واحتمال زیادتها، وفي الوقت نفسه، حفظ التنوع أن تؤدي إلى المحافظة على المخزونات الحالیة من الكربو

البیولوجي واستخدامه المستدام مع االعتراف بالمخاطر المحتملة من زیادة استخدام المبیدات من خالل تعزیز نظم 
ظم الحراثة المفیدة إیكولوجیا والوسائل األخرى لإلدارة المستدامة للمحاصیل والمراعي واإلدارة المستدامة للماشیة ون

  الحراجة الزراعیة؛
اعتماد سیاسات من شأنها إدماج وتعزیز حفظ التنوع البیولوجي، وخاصة فیما یتعلق بالتنوع   )ق(

البیولوجي للتربة وفي الوقت نفسه المحافظة على الكربون العضوي في التربة والكتل األحیائیة واستعادته، بما في ذلك 
  رطبة مثل المراعي والسافانا واألراضي الجافة؛داخل األراضي الخثة وغیرها من األراضي ال

تعزیز حفظ الموائل البحریة والساحلیة الضعیفة أمام تغیر المناخ أو التي تسهم في التخفیف من   )ر(
حدة تغیر المناخ واستخدامها المستدام واستعادتها، مثل أشجار المانغروف والمستنقعات المالحة المدیة وغابات 

اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر  األعشاب البحریة، كمساهمة في تحقیق أهداف أعشاب البحر ومنابت
  المناخ واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقیة التنوع البیولوجي؛
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  وجيالحد من آثار تدابیر التخفیف من حدة تغیر المناخ والتكیف معه، بما في ذلك إنتاج الطاقة، على التنوع البیول
زیادة اآلثار اإلیجابیة لتدابیر التخفیف من حدة تغیر المناخ والتكیف معه والحد من آثارها السلبیة   )ش(

 SEA(3(على التنوع البیولوجي عن طریق جملة أمور من بینها االستناد إلى نتائج التقییمات البیئیة االستراتیجیة 
میع الخیارات المتاحة المتعلقة بالتخفیف من حدة تغیر المناخ  التي تیسیر النظر في ج)EIA(وتقییمات األثر البیئي 

  والتكیف معه؛
في تخطیط وتنفیذ األنشطة الفعالة للتخفیف من حدة تغیر المناخ والتكیف معه، بما في ذلك الطاقة   )ت(

  : اللالمتجددة، مراعاة اآلثار التي تنعكس على التنوع البیولوجي وتوفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة من خ
  مراعاة المعارف التقلیدیة، بما في ذلك اإلشراك الكامل للمجتمعات األصلیة والمحلیة؛   )1(
  تحدید نتائج قابلة للقیاس یجري رصدها وتقییمها؛   )2(
  بناء قاعدة معارف ذات مصداقیة علمیة؛   )3(
  تطبیق نهج النظام اإلیكولوجي؛  )4(
  ولوجیة واألنواع؛إجراء تقییمات عن مدى ضعف النظم اإلیك  )5(

 جیم، بشأن تخصیب المحیطات والتنوع البیولوجي 9/16ضمان، بما یتماشى ویتسق مع المقرر   )ث[(
وتغیر المناخ، وبما یتفق مع النهج التحوطي، عدم تنفیذ أي نشاط من أنشطة الهندسة الجیولوجیة المتعلقة بالمناخ 

نشطة ومراعاة المخاطر المرتبطة بذلك على البیئة والتنوع حتى یكون هناك أساس علمي مناسب لتبریر مثل هذه األ
  ]البیولوجي واآلثار االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة المرتبطة بها بصورة مالئمة؛

حسب االقتضاء، تقییم آثار إنتاج الطاقة والبنیة التحتیة لنقلها على التنوع البیولوجي وتجنب اآلثار   )خ(
  ا وتعویضها من خالل عملیة تصمیم وتنفیذ فعالة؛السلبیة والتخفیف من حدته

 جیم مع االعتراف بأعمال اتفاقیة 9/16ضمان معالجة أنشطة تخصیب المحیطات وفقا للمقرر   )ذ(
  بروتوكول لندن؛/لندن

   والتدابیر الحافزة تقییم القیمة
قتصادیة للتنوع البیولوجي وغیر اال) المتعلقة بالسوق وغیر المتعلقة بالسوق(مراعاة القیم االقتصادیة   )ض(

تقدیر وخدمات النظم اإلیكولوجیة عند تخطیط وتنفیذ أنشطة متعلقة بتغیر المناخ باستخدام مجموعة من تقنیات 
  ؛القیمة

تنفیذ تدابیر حافزة اقتصادیة وغیر اقتصادیة لتسهیل األنشطة المتعلقة بتغیر المناخ التي تراعي   )أأ[(
 الدولیة البیئیة  في االعتبار أحكام االتفاقاتخذ، مع األ] االجتماعیة والثقافیة المتعلقة بهوالجوانب[التنوع البیولوجي 

  ]ذات الصلة؛
  : األمین التنفیذي أن یضطلع بما یليیطلب إلى   -9

                                                      
 .)المبادئ التوجیهیة الطوعیة بشأن تقییم األثر الشامل للتنوع البیولوجي(: 8/28المقرر    3
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التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبیئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في استعراض وتنقیح حزمة   )أ(
قییمات الذاتیة للقدرات الوطنیة بغیة ضمان أن تعكس حزمة الموارد بصورة أفضل مقررات مؤتمر األطراف الموارد للت

 بشأن 9/16بشأن التنوع البیولوجي وتغیر المناخ، وخاصة تلك المتعلقة بتعزیز قدرات البلدان النامیة لتنفیذ المقرر 
مشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في اجتماع ینعقد قبل ٕالتنوع البیولوجي وتغیر المناخ وابالغ الهیئة الفرعیة لل

  االجتماع الحادي عشر لألطراف بالتقدم المحرز في هذه األنشطة؛
جمع المعارف العلمیة ودراسات الحالة وتحدید الثغرات في المعارف بشأن حفظ واستعادة الكربون   )ب(

  آلیة غرفة تبادل المعلومات؛ٕالعضوي للتربة، واتاحة النتائج إلى األطراف من خالل 
توسیع وتحسین التحلیالت التي تحدد المناطق ذات اإلمكانیة العالیة لحفظ مخزونات الكربون   )ج(

واستعادتها، فضال عن تدابیر إدارة النظم اإلیكولوجیة التي تستفید بأفضل طریقة من إمكانیات التخفیف من حدة تغیر 
  ومات للجمیع، للمساعدة في التخطیط المتكامل الستخدام األراضي؛ٕالمناخ ذات الصلة، واتاحة هذه المعل

  :ٕتجمیع األدوات القائمة واعداد غیرها من أجل  )د(
تقییم اآلثار المباشرة وغیر المباشرة لتغیر المناخ على التنوع البیولوجي بما في ذلك   )1(

ر على المستوى استعراض المؤشرات المختبرة والتي تم التحقق منها لرصد وتقییم التغی
  ؛)بما في ذلك مؤشرات مواطن الضعف والمرونة(الجیني ولدى األنواع والنظم اإلیكولوجیة 

معالجة حاالت عدم الیقین التي تحد من إمكانیة توقع آثار تغیر المناخ على التنوع   )2(
  البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة ونظم األراضي؛

طراف والمنظمات والعملیات ذات الصلة لتصمیم وتنفیذ نهوج وضع مقترحات بشأن إرشادات لأل  )ه(
التكیف مع تغیر المناخ القائمة على النظم اإلیكولوجیة والتخفیف من حدته كیما تنظر فیها الهیئة الفرعیة للمشورة 

  العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في اجتماع ینعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
حلقة عمل للخبراء، بمشاركة كاملة وفعالة للخبراء من البلدان النامیة، بشأن الحد من عقد   )و(

االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامیة بغیة تعزیز تنسیق جهود بناء القدرات بشأن القضایا 
وجیة وحفظ المخزونات من كربون الغابات، وذلك المتعلقة بالتنوع البیولوجي وعزل الكربون القائم على النظم اإلیكول
  بالتعاون مع أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛

فیما یتعلق بالحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، التعاون مع أمانة منتدى األمم   )ز(
بع لمرفق شراكة كربون الغابات التابع للبنك الدولي وأمانة اتفاقیة المتحدة المعني بالغابات وفریق إدارة المرفق التا

األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وأمانة برنامج األمم المتحدة للتعاون بشأن الحد من االنبعاثات الناجمة عن 
شأن الغابات، فضال عن أمانة إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامیة واألعضاء اآلخرین في الشراكة التعاونیة ب

البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض، وبالتعاون مع األطراف من خالل نقاط االتصال الوطنیة التابعة التفاقیة 
  :التنوع البیولوجي لدیها من أجل

  :1الخیار 
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ر على التنوع المساهمة في المناقشات بشأن اإلعداد المحتمل لضمانات وآلیات التنوع البیولوجي لرصد اآلثا[
  ؛]البیولوجي، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، حسب االقتضاء

  :2الخیار 
بالتشاور الفعال مع األطرف، واستنادا إلى آرائها، استكشاف إمكانیات إلسداء المشورة، حسب الطلب، للمناقشات [

لة على التنوع البیولوجي من هذه األنشطة، مع المشاركة بشأن هذه القضیة، من أجل تجنب أي آثار سلبیة محتم
  ؛]الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، حسب االقتضاء

دعم إعداد إرشادات عن كیفیة تحقیق التضافر بین تنفیذ التدابیر الوطنیة المتعلقة بالتنوع [  )ح(
  ؛]البیولوجي للغابات والتدابیر المتعلقة بتغیر المناخ

بالتشاور الفعال مع األطراف واستنادا إلى أرائها، تحدید المؤشرات الممكنة لتقییم مساهمة الحد من   )ط(
االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في تحقیق أهداف اتفاقیة التنوع البیولوجي مع مراعاة العناصر ذات 

ٕ وذلك بالتعاون مع الشراكة التعاونیة بشأن الغابات، وابالغ الصلة من الخطة االستراتیجیة التفاقیة التنوع البیولوجي،
ٕوالهیئات األخرى ذات الصلة بالتقدم في هذا النشاط وابالغ النتائج إلى الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة 

  والتكنولوجیة في اجتماع یعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
ذات الصلة إلى الثغرات التي حددتها األطراف في مجال المعارف والمعلومات لفت انتباه المنظمات   )ي(

من خالل تقاریرها الوطنیة والتي تحول دون إدماج اعتبارات التنوع البیولوجي في األنشطة المتعلقة بتغیر المناخ 
  وتقدیم تقاریر عن األنشطة التي قامت بها هذه المنظمات لسد هذه الثغرات؛

مجموعة أدوات عن االستجابات اإلداریة المحتملة لآلثار  لى األدوات القائمة، إعداداستنادا إ  )ك(
  المرصودة والمتوقعة لتغیر المناخ على التنوع البیولوجي التي حددتها األطراف من خالل تقاریرها الوطنیة؛ 

لبیولوجي في جمع اآلراء القائمة واإلضافیة ودراسات الحالة من األطراف بشأن إدماج التنوع ا  )ل(
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لوضعها على موقعها األنشطة المتعلقة بتغیر المناخ لتقدیمها إلى 

الشبكي، حسب اإلقتضاء، وتقدیم تقریر عنها إلى مؤتمرات األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي واتفاقیة األمم المتحدة 
  خ واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛اإلطاریة بشأن تغیر المنا

 تجمیع اآلراء ة في القسم الرابع منمذكورلعقبات الإعداد مقترحات بشأن أنشطة التغلب على ا  )م(
المقدمة من األطراف بشأن طرق إدماج اعتبارات التنوع البیولوجي في األنشطة المتعلقة بتغیر المناخ 

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/22( في اجتماع  العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةهیئة الفرعیة للمشورةلاتنظر فیها  كیما 
  یعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

 المعلومات العلمیة المتاحة بشأن اآلثار المحتملة لتقنیات الهندسة الجیولوجیة على لخیصجمع وت  )ن(
ُالتنوع البیولوجي واتاحتها كیما ینظر فیها في   ینعقد  العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةهیئة الفرعیة للمشورةلاجتماع قادم لٕ
  قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
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جمع المعلومات الحالیة، بما فیها أي مبادئ توجیهیة موجودة عن األنواع الغریبة الغازیة   )س(

جة إلى التكیف التدریجي للتنوع البیولوجي والنظم واالستجابات اإلداریة المتعلقة بها، وتحقیق التوافق بین الحا
   الغریبة الغازیة الجدیدة؛عاإلیكولوجیة مع تغیر المناخ، مع الحاجة إلى التخفیف من آثار األنوا

إعداد مقترحات بشأن خیارات لسد الفجوات في المعارف والمعلومات بشأن أثر تغیر المناخ على   )ع(
لتنوع البیولوجي وتغیر المناخ لفریق الخبراء التقنیین المخصص الثاني لجتماع االتقریر التنوع البیولوجي والواردة في 

  كیما ینظر فیها مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر؛
 بشأن التنوع البیولوجي وتغیر القضایاالقائم على  TEMATEAالمساهمة في تحدیث وحفظ نموذج   )ف(

  ألطراف المتعلقة بالتنوع البیولوجي وتغیر المناخ بصورة أفضل؛المناخ كأداة لتنفیذ مقررات مؤتمر ا
  شبه الرطبةبیولوجي لألراضي الجافة وتغیر المناخ والتنوع ال

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى إعداد نماذج مصغرة لتغیر المناخ دعوی  -10
مطار والنماذج البیولوجیة المتعلقة بعوامل اإلجهاد المتعددة، تجمع بین المعلومات المتعلقة بدرجات الحرارة وسقوط األ

  وذلك بغیة التنبؤ بشكل أفضل بآثار الجفاف على التنوع البیولوجي؛
 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على استخدام المعلومات الواردة في یشجع  -11

 في أعمالها القادمة المتعلقة بتنفیذ برنامج العمل بشأن UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.1مذكرة األمین التنفیذي 
  .التنوع البیولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

  ]برنامج العمل المشترك المقترح[
  1الخیار 

 األمین التنفیذي أن یرسل مقترحا بإعداد أنشطة مشتركة، من الممكن أن تشتمل على یطلب إلى  -12[
یات ریو الثالث، إلى أمانتي اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ واتفاقیة برنامج عمل مشترك، بین اتفاق

 مؤتمرات األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ ویدعواألمم المتحدة لمكافحة التصحر، 
لبیولوجي من خالل فریق االتصال المشترك، واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى التعاون مع اتفاقیة التنوع ا

  :حسب االقتضاء، بغیة
إدراج مسألة إعداد أنشطة مشتركة، من الممكن أن تشتمل على برنامج عمل مشترك على جدول   )أ(

أعمال االجتماع القادم لفریق االتصال المشترك التفاقیات ریو الثالث، والنظر، حسبما یكون مالئما، في العناصر 
حسبما یرد [ بشأن األعمال المشتركة المتعلقة بتغیر المناخ والتنوع البیولوجي وتدهور األراضي التي أعدها المقترحة

  ]في المرفق
 بین اتفاقیات ریو الثالث، على المستوى المالئم 2011عقد اجتماع تحضیري مشترك في عام   )ب(

  صر مشروع برنامج العمل المشترك؛ للنظر في عنا،) ومكاتب وما إلى ذلك،أفرقة خبراء وهیئات علمیة(
استكشاف خیارات لجزء مشترك رفیع المستوى أو مؤتمر استثنائي مشترك لألطراف في اتفاقیات   )ج(

  ] سنة؛20 كجزء من االحتفال بمؤتمر ریو بعد مرور 2012ریو الثالث في عام 
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م المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر  نقاط االتصال إلى إبالغ الجهات الوطنیة النظیرة التفاقیة األمیدعو  -13[
المناخ واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر عن مقترح إعداد أنشطة مشتركة، من الممكن أن تشتمل على عناصر 

  .]مشروع برنامج عمل مشترك بغیة الشروع في المناقشات داخل عملیاتها ذات الصلة
  2الخیار 

یة المستقلة لكل اتفاقیة من اتفاقیات ریو الثالث والتكوینات  المركز القانوني المستقل والوالمع مراعاة[
المختلفة لألطراف فیها، واستنادا إلى ذلك، لغرض تعزیز قدرات البلدان، وال سیما البلدان النامیة، على تنفیذ مقررات 

ف والمعلومات في مؤتمر األطراف المتعلقة بالتنوع البیولوجي وتغیر المناخ مع مالحظة الفجوة الكبیرة في المعار
  الوقت الحالي في تقییم مدى الضعف البیولوجي نتیجة تغیر المناخ؛

 الصادرة عن الهیئة 14/5ُعلى إثر المناقشة التي أجراها األمین التنفیذي حسبما طلب في التوصیة   -12
ر من بینها القضایا الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، قد ترغب األطراف في أن تنظر في جملة أمو

  :التالیة
  أهمیة االضطالع بأنشطة مشتركة وبرنامج عمل مشترك؛  )أ(
   المشتركة المالئمة التفاقیات ریو الثالث؛تأهمیة االجتماعا  )ب(
  ]دور فریق االتصال المشترك بشأن هذه المسائل؛  )ج(
مم المتحدة اإلطاریة بشأن قد ترغب األطراف أیضا في أن تنظر في آراء نظرائها في اتفاقیة األ  -13[

  ]تغیر المناخ واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر بشأن هذه القضایا؛
      طلب مقدم إلى األمین التنفیذي- ثانیا 

 الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة إلى األمین التنفیذي أن یتشاور مع األطراف من تطلب
 إعداد مقترح بشأن األنشطة المشتركة بین اتفاقیات ریو الثالث، ورفع تقریر عن التقدم أجل استكشاف إمكانیات

  .المحرز إلى مؤتمر األطراف للنظر فیه في اجتماعه العاشر
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  الستخداما(  من االتفاقیة10 المادة تنفیذ برنامج العمل بشأن لةمتعمق اتاستعراض  14/6

  دئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیةتطبیق مبالو) لتنوع البیولوجيالمستدام ل
  توصیة مقدمة إلى مؤتمر األطراف:   أوال

 الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف مقررا على غرار ما توصي
  :یلي

  ،إن مؤتمر األطراف
  ي المرفق بالمقرر الحالي؛ بتوصیات فریق االتصال المعني بحیوانات األدغال، الواردة فیرحب  -1
  : األطراف والحكومات األخرى إلى ما یليیدعو  -2
تنفیذ توصیات فریق االتصال المعني بحیوانات األدغال من أجل حفظ حیوانات األدغال   )أ(

یة من زاو) ج(10واستخدامها المستدام، عند اإلقتضاء، على النحو المرفق بهذا المقرر، مع األخذ في االعتبار المادة 
  ارتباطها بممارسات الصید المستدامة المألوفة ألسالیب عیش المجتمعات األصلیة والمحلیة؛

مواصلة دمج قیمة التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في السیاسات والخطط   )ب(
 وخطوطها واالستراتیجیات الوطنیة للقطاعات االقتصادیة ذات الصلة، مثال من خالل تطبیق مبادئ أدیس أبابا

ٕاإلرشادیة، من أجل تعزیز االستخدام المستدام لمكونات التنوع البیولوجي؛ وتعزیز تنفیذ الخطط القائمة وانفاذ 
  التشریعات؛
إعداد أو مواصلة تحسین معاییر ومؤشرات وأسالیب الرصد والتقییمات األخرى ذات الصلة   )ج(

؛ وتحدید واستخدام األهداف والمؤشرات على المستوى الوطني باالستخدام المستدام للتنوع البیولوجي، عند اإلقتضاء
  ؛2010التي تسهم في األهداف والمؤشرات ذات الصلة في الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة لفترة ما بعد عام 

زیادة القدرات البشریة والمالیة عند اإلقتضاء، على تطبیق مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة   )د(
تخدام المستدام للتنوع البیولوجي واألحكام األخرى ذات الصلة من االتفاقیة ذات الصلة باالستخدام من أجل االس

ٕالمستدام للتنوع البیولوجي، وذلك ضمن جملة أمور، عن طریق وضع وانفاذ خطط اإلدارة؛ وتعزیز الدمج والتنسیق 
ام؛ وتحسین فهم وتنفیذ مفاهیم اإلدارة التكیفیة؛ فیما بین القطاعات المشتركة؛ وتحسین تفعیل تعریف االستخدام المستد

  ومكافحة األنشطة غیر المستدامة وغیر المصرح بها؛
ٕمعالجة العقبات وایجاد حلول لحمایة وتشجیع االستخدام المستدام المألوف للتنوع البیولوجي من   )ه(

 المألوف للتنوع البیولوجي من جانب جانب المجتمعات األصلیة والمحلیة، مثال من خالل إدماج االستخدام المستدام
المجتمعات األصلیة والمحلیة في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، مع المشاركة الكاملة والفعالة 

  ٕللمجتمعات األصلیة والمحلیة في صنع القرار وادارة الموارد البیولوجیة؛
ثر بأنشطة اإلنسان، مثل األراضي الزراعیة والغابات االعتراف بقیمة البیئات الطبیعیة التي تتأ  )و(

الثانویة، التي أنشأتها وتصونها المجتمعات األصلیة والمحلیة، وتعزیز الجهود في هذه المناطق إلحراز تقدم في 
  االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي؛
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لوطنیة للتنوع البیولوجي عند اإلقتضاء، استعراض، وتنقیح وتحدیث االستراتیجیات وخطط العمل ا  )ز(
 بما فیها، ضمن جملة أمور، الطاقة،(ٕمن أجل مواصلة التنسیق على المستوى الوطني واشراك قطاعات مختلفة 

، )ٕوالقطاع المالي، والحراجة، ومصاید األسماك، وامدادات المیاه، والزراعة، ومنع الكوارث، والصحة، وتغیر المناخ
   وخدمات النظم اإلیكولوجیة في االعتبار بالكامل في عملیة صنع القرار؛بغیة أخذ قیمة التنوع البیولوجي

ُتعزیز تطبیق نهج التكیف القائمة على النظم اإلیكولوجیة، والنهج التحوطي، وال سیما من خالل   )ح(
قتضاء، بما في ذلك نظم اإلدارة المألوفة من جانب المجتمعات األصلیة والمحلیة، عند اال(ُنهج اإلدارة التكیفیة 
والرصد المناسب، وذلك بالنسبة للقطاعات االقتصادیة )  بشأن نهج النظام اإلیكولوجي9/7باإلشارة إلى المقرر 

  الرئیسیة التي تعتمد على التنوع البیولوجي وتؤثر فیه؛
 فضال عن المقررات ذات 9/6 و5/15المقرران (باإلشارة إلى برنامج العمل بشأن التدابیر الحافزة   )ط(

واالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، ) صلة التي سیصدرها مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشرال
دمج االستخدام المستدام : إجراء، عند اإلقتضاء، استعراض وتنقیح للتدابیر الحافزة واألطر الوطنیة بهدف ما یلي

ٕقطاع المالي؛ وتحدید الحوافز الضارة بالتنوع البیولوجي وازالتها للتنوع البیولوجي في قطاع اإلنتاج والقطاع الخاص وال
ٕأو التخفیف من حدتها، وتعزیز الحوافز القائمة التي تدعم حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛ وانشاء حوافز 

  ة؛جدیدة تتسق وتتجانس مع األهداف الثالثة لالتفاقیة ومع االلتزامات الدولیة األخرى ذات الصل
التشجیع، ضمن أمور أخرى، على األدوات الفعالة القائمة على آلیات السوق التي تنطوي على   )ي(

إمكانیة دعم االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي وتحسین استدامة سالسل اإلمدادات، مثل خطط الترخیص الطوعیة، 
، وخطط "الملوث یتحمل الثمن"ة، وتطبیق مبدأ والشراء األخضر من جانب اإلدارات العامة، وتحسینات سالسل الرعای

ّالتصدیق األخرى بما فیها عالمات تعرف منتجات المجتمعات األصلیة والمحلیة؛ ُ  
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولیة ذات الصلة والمنظمات األخرى إلى ما یدعو  -3

  :یلي
علومات من أجل تمویل المناطق المحمیة ومعالجة أن تستخدم مبادرة شبكة الحیاة كغرفة لتبادل الم  )أ(

  استراتیجیات االستخدام المستدام داخل المناطق المحمیة والمناطق العازلة؛
أن تعزز مبادرة األعمال والتنوع البیولوجي كوسیلة لمواصلة دمج االستخدام المستدام للتنوع   )ب(

  البیولوجي في القطاع الخاص؛
على اعتماد وتطبیق مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة واألحكام أن تشجع القطاع الخاص   )ج(

المناسبة في االتفاقیة، وذلك في االستراتیجیات والمعاییر والممارسات القطاعیة ولدى الشركات، وتیسیر جهود القطاع 
  الخاص في هذا الصدد؛

  : إلى األمین التنفیذي القیام بما یليیطلب  -4
 دعم احتیاجات أسالیب العیش الحالیة والمستقبلیة وخفض االستخدام غیر وضع خیارات، من أجل  )أ(

المستدام لحیوانات األدغال، من خالل فریق االتصال المعني بحیوانات األدغال وبالتعاون مع منظمة األمم المتحدة 
 (CIFOR) راجیة الدولیةمركز البحوث الح، و)یوئندیبي(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )الفاو(لألغذیة والزراعة 
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والمنظمات األخرى ذات الصلة واستنادا إلى دراسات الحالة المتوافرة، وضع خیارات إلعداد بدائل صغیرة الحجم 
لألغذیة والدخل في البلدان المداریة وشبه المداریة استنادا إلى االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي، ورفع تقریر إلى 

لمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في اجتماع یعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر نظر الهیئة الفرعیة ل
  األطراف؛

عقد اجتماع، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، ومنتدى األمم المتحدة المعني   )ب[(
ن في الشراكة التعاونیة بشأن الغابات، بالغابات، استنادا إلى مذكرة التفاهم بین األمانتین، ومع األعضاء اآلخری

والمنظمات الدولیة األخرى ذات الصلة، لفریق الخبراء التقني المخصص لالستخدام المستدام للتنوع البیولوجي في 
الزراعة وفي الحراجة، بما في ذلك المنتجات غیر الخشبیة للغابات، مع مسودة شروط التكلیف على النحو المرفق 

  ]بهذا المقرر؛
  ]مبادرة ساتویاما[

  أو
  ]أدوات للتشجیع على االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي[

 الدور القیادي الذي تقوم به حكومة الیابان ومعهد الدراسات العلیا التابع لجامعة یالحظ مع التقدیر  -1
  ؛ساتویامااألمم المتحدة في تیسیر وتنسیق إعداد مبادرة 

" ساتویاماإعالن باریس بشأن مبادرة " حسبما یرد وصفها في ،ساتویاما بمبادرة یحیط علما  -2
(UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/28) لزیادة الفهم، ودعم أو تعزیز المناظر الطبیعیة ] محتملة[، باعتبارها أداة مفیدة

 مبادرة اإلیكولوجیة االجتماعیة والمناظر الطبیعیة البحریة لصالح التنوع البیولوجي ورفاهیة اإلنسان، ویؤكد أن
 ینبغي استخدامها باتساق وبتجانس مع االتفاقیة، واألهداف المتفق علیها دولیا، وااللتزامات الدولیة األخرى ساتویاما

  ؛]بما في ذلك االلتزامات بموجب منظمة التجارة العالمیة[ذات الصلة، 
رنامج اإلنسان والمحیط ، وبساتویاماإجراء مزید من المناقشة والتحلیل والفهم لمبادرة یدرك ویؤید   -3

الحیوي التابع للیونسكو، والشبكة النموذجیة الدولیة للغابات، والمبادرات األخرى التي تتضمن مناطق مجتمعیة مصانة 
ٕویتم إنشائها وادارتها من جانب المجتمعات المحلیة واألصلیة، باعتبارها أداوات مفیدة محتملة إلحراز تقدم في فهم 

ولمواصلة نشر المعارف، وبناء القدرات، والترویج للمشاریع والبرامج من ) ج(10مألوف وفقا للمادة وتنفیذ االستخدام ال
  أجل االستخدام المستدام للموارد البیولوجیة؛

 األمین التنفیذي، ویدعو األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى دعم، إلى یطلب  -4
  ؛ساتویامامستدام للتنوع البیولوجي، بما في ذلك مبادرة عند اإلقتضاء، تعزیز االستخدام ال

 بین أمانة اتفاقیة ساتویاما األمین التنفیذي أن ینظر في إبرام مذكرة تفاهم بشأن مبادرة یطلب إلى  -5
  .التنوع البیولوجي وجامعة األمم المتحدة
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  طلب مقدم إلى األمین التنفیذي:   ثانیا
علمیة والتقنیة والتكنولوجیة إلى األمین التنفیذي أن یسعى للحصول على آراء الهیئة الفرعیة للمشورة التطلب 

من األطراف والمنظمات الدولیة ذات الصلة بشأن مسودة شروط تكلیف فریق الخبراء التقني المخصص، على النحو 
 استنادا إلى اآلراء المرفق بهذا التقریر، وتقدیم شروط التكلیف المنقحة إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر،

  .المستلمة
   األولمرفقال

  التوصیات على المستویین الوطني والدولي نحو
  استخدام أكثر استدامة لحیوانات األدغال

 17 إلى 15 التابع التفاقیة التنوع البیولوجي في بوینس إیرس، من 4اجتمع فریق االتصال المعني بحیوانات األدغال
  :تمد التوصیات التالیة لتحسین إستدامة حصد لحوم حیوانات األدغال، واع2009تشرین األول /أكتوبر

  المستوى الوطني
ینبغي أن .  زیادة القدرة على إجراء تقییم كامل لمسألة لحوم حیوانات األدغال ألغراض السیاسة والتخطیط  -1

في االقتصادات الوطنیة تجري الحكومات تقییما لدور لحوم حیوانات األدغال ومنتجات الحیوانات البریة األخرى 
والمحلیة فضال عن الخدمات اإلیكولوجیة التي تقدمها األحیاء البریة والتنوع البیولوجي كخطوة ضروریة نحو حفظ هذا 

  :ویمكن القیام بهذا العمل من خالل ما یلي.  المورد واستخدامه المستدام
دارة هذه السوق على أسس سلیمة إبراز تطورات سوق لحوم حیوانات األدغال القائمة تمهیدا إل  )أ(

  بدرجة أكبر؛
زیادة القدرة على رصد مستویات حصد لحوم حیوانات األدغال واستهالكها في اإلحصاءات الوطنیة   )ب(

  من أجل توجیه السیاسة والتخطیط على نحو أفضل؛
تندات السیاسة إدماج تقییم واقعي ومفتوح الستهالك األحیاء البریة ودورها في أسالیب العیش في مس  )ج(

  .والتخطیط الرئیسیة
ینبغي أن تكون إدارة األحیاء البریة، بما فیها إدارة أنواع .  إشراك القطاع الخاص والصناعات االستخراجیة  -2

النفط، والغاز، والمعادن، (حیوانات األدغال، جزءا أساسیا من خطط إدارة أو خطط أعمال الصناعات االستخراجیة 
  .التي تعمل في النظم اإلیكولوجیة للغابات المداریة وشبه المداریة واألراضي الرطبة والسافانا) واألخشاب، وخالفه

ینبغي، كلما كان ذلك ممكنا، نقل حق الحصول والحقوق وما یرتبط .  الحقوق والحیازة، والمعارف التقلیدیة  -3
ریة، نقلها إلى أصحاب المصلحة المحلیین بها من مساءلة، فضال عن مسؤولیة اإلدارة المستدامة لموارد األحیاء الب

وینبغي تنمیة قدرات هذه .  ممن لهم مصلحة في اإلبقاء على الموارد ویمكنهم تقدیم حلول مستدامة مرغوب فیها
ویمكن تعزیز حفظ موارد األحیاء .  المجتمعات المحلیة وتعزیزها لضمان تمتعهم بالقدرة على ممارسة هذه الحقوق

                                                      
، والمجلس الدولي (CIFOR)، ومركز البحوث الحرجیة الدولیة )الفاو(عقد االجتماع بالتعاون مع منظمة األغذیة والزراعة    4

 .(CIC) والحیاة البریةلحمایة حیوانات الصید 
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ا المستدام من خالل إدماج المعارف التقلیدیة في نظم اإلدارة والرصد، فضال عن التشجیع على البریة واستخدامه

مثل أسالیب (استعمال أفضل طرق الصید اإلنسانیة األقل ضررا من الوجهة البیئیة واألكثر فاعلیة من منظور التكلفة 
  ).الصید التي تركز على أنواع معینة

على الدول الواقعة ضمن نطاق أنواع حیوانات األدغال أن .  انونیة الوطنیةاستعراض السیاسات واألطر الق  -4
ویوصي كلما كان .  تستعرض سیاساتها وأطرها القانونیة القائمة المتعلقة بحفظ األحیاء البریة واستخدامها المستدام

أي األنواع (اع المستهدفة ذلك ممكنا، بوضع سیاسات وتنمیة قدرات ونظم إدارة تدعم الصید الشرعي والمستدام لألنو
وینبغي أن یتأكد االستعراض مما .  بشكل صارم خارج المناطق المحمیة وخارج األنواع المحمیة) الشائعة والولودة

  :یلي
تماسك أطر السیاسة واألطر القانونیة من خالل تعمیم حفظ األحیاء البریة واستخدامها المستدام في   )أ(

  5تخطیط الوطني؛مختلف الممارسات القطاعیة وال
أن تكون خطط اإلدارة عملیة وممكنة بالنسبة لألنواع القابلة للصید فضال عن األنواع الواجب   )ب(

  ؛)مثل األنواع المعرضة لالنقراض(حمایتها على نحو صارم 
  هج واقعیة لإلنفاذ تكون فیها تدابیر المراقبة متسقة مع القدرات؛ُن  )ج(
تنظیمیة لتعكس الممارسات الفعلیة بدون المساس بأهداف الحفظ ترشید النصوص القانونیة وال  )د(
  الرئیسیة؛

مع التشجیع على ) مثل األنواع عالیة الخصوبة(التشجیع على صید األنواع األقل تعرضا للخطر   )ه(
  .المبادالت لتعزیز حمایة األنواع المعرضة للخطر بدرجة كبیرة

تبر وجود شبكة فعالة ومتماسكة من المناطق المحمیة ضروریا یع.  اإلدارة على مستوى المناظر الطبیعیة  -5
كما تعتبر أعداد األحیاء البریة خارج .  لضمان الحفظ الفعال لألحیاء البریة، بما فیها األنواع المعرضة للخطر

  .المناطق المحمیة ضروریة، وینبغي ممارسة اإلدارة على أوسع نطاق ممكن في المناظر الطبیعیة
ینبغي أن تتخذ قرارات اإلدارة على أساس أفضل النتائج العلمیة المتوافرة ذات الصلة، وكذلك على .  العلم  -6

وینبغي إعداد .  وتعتبر البحوث اإلضافیة حیویة وهناك حاجة إلى معلومات أفضل.  أساس إتباع النهج التحوطي
 الوطني، والسماح بمقارنة حصدها وتنفیذ نظم رصد مناسبة لصید حیوانات األدغال واالتجار بها على المستوى

وینبغي إتاحة .  وینبغي إعداد وتنفیذ وسائل تقییم حالة األعداد العادیة والمقارنة.  واالتجار بها على المستوى اإلقلیمي
معلومات جدیدة وموثوقة عن أعداد األنواع المستخدمة ومستویات االستخدام واالتجار بها للنظر فیها ضمن عملیة 

  .لحمراء التابعة لالتحاد الدولي للحفظالقائمة ا

                                                      
وتشمل ورقات استراتیجیات الحد من الفقر، وخطط إدارة الغابات، واالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي،    5

، وخطط العمل الوطنیة REDD-PINوالبرامج الوطنیة للغابات، وتدابیر التخفیف الوطنیة المناسبة، ووبرامج العمل الوطنیة للتكیف، و
 .لحیوانات األدغال، والخطط وقواعد التنظیم الوطنیة إلدارة األحیاء البریة، والخطط الوطنیة إلدارة وحفظ األنواع المعینة
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یعتبر تطویر أغذیة بدیلة ومصادر دخل بدیلة ضروریا ألن األحیاء .  اإلحالل وتدابیر التلطیف األخرى  -7
البریة ال یمكن استخدامها باستدامة بمفردها لمساندة احتیاجات أسالیب العیش الحالیة أو المستقبلیة، ومن غیر 

فعالة بمفردها في ) ٕالزراعة، تربیة الماشیة، وانسال الحیوانات الحبیسة، وخالفه(ر التلطیف هذه المرجح أن تكون تدابی
ٕوعلى المدى الطویل، ال یوجد بدیل لإلدارة السلیمة لمورد ما من أجل حمایته واكثاره، .  حفظ موارد األحیاء البریة

  .حسبما هو مالئم
موارد األحیاء البریة واستخدامها المستدام، ینبغي بناء القدرات لتحقیق حفظ . بناء القدرات وزیادة التوعیة  -8

ٕالحوكمة وانفاذ : وزیادة التوعیة العامة على المستویین الوطني والمحلي عبر مجموعة من الموضوعات، بما فیها
 الخاص ٕالقانون، ورصد وادارة األحیاء البریة، وبدائل ألسالیب العیش، والتعاون عبر قطاعات الحكومة والقطاع

  .والقطاع العام
في الحاالت التي یحدث فیها صید األحیاء البریة واالتجار بحیوانات األدغال، ینبغي أن تشدد .  الصحة  -9

معلومات الصحة العامة المناسبة وبناء القدرات على منع األمراض من أجل التخفیف من المخاطر وحمایة صحة 
االتجار بحیوانات األدغال، من الضروري إیجاد تدابیر للرقابة الصحیة وفي مناطق .  اإلنسان والحیوان على السواء

واألمن البیولوجي لمنع بیع اللحوم المصابة بأمراض أو المنتجات الحیوانیة التي یمكن أن تساهم في نشر مسببات 
وعالوة .  نسة واإلنسانبین األحیاء البریة واألرصدة المستأ) بما فیها األمراض المعدیة والطفیلیات الجدیدة(األمراض 

على ذلك، هناك حاجة إلى رصد األحیاء البریة والحیوانات المستأنسة، وصحة اإلنسان، وینبغي وضع وتنفیذ 
  .تشریعات وقواعد تنظیمیة وتدابیر إنفاذ من أجل خفض تهدید األوبئة الحیوانیة الناشئة عن اإلصابات الجدیدة

 في الحسبان أهمیة األحیاء البریة بالنسبة لصیانة REDD Plusات مثل ینبغي أن تأخذ اآللی.  تغیر المناخ  -10
  .نظم إیكولوجیة صحیة وخدمات إیكولوجیة سلیمة وكذلك لدوام أرصدة الكربون في الغابات وقدرة الغابات على التكیف

 والمحلي، ینبغي تعیین مناطق إدارة خاصة لألحیاء البریة على المستویین الوطني.  مناطق إدارة خاصة  -11
ویمكن أن تنتشر هذه في أنظمة المناطق المحمیة القائمة .  تماثل مزارع الغابات الدائمة المعینة إلدارة موارد األخشاب

  ).مثل، مناطق إدارة الصید أو أقالیمها(والمناظر الطبیعیة المتعددة االستخدام 
  المستوى الدولي

  : یلي  یمكن أن تتضمن هذه االستراتیجیات ما.  انات األدغالاستراتیجیات وطنیة ودولیة لمعالجة مسألة حیو  -1
دعم وتعزیز اإلرادة السیاسیة الوطنیة التخاد إجراءات بشأن حیوانات األدغال الرئیسیة والتزامات   )أ(

  الحفظ القائمة؛
 المتعلقة دعم وتعزیز االلتزامات واالتفاقات الدولیة القائمة، وتشجیع االلتزامات واالتفاقات الجدیدة  )ب(

  .بحفظ موارد األحیاء البریة العابرة للحدود والمتشاركة وحفظها المستدام
یدعو المجتمع الدولي الحكومات الوطنیة إلى وضع أو تعزیز عملیات تشاركیة وفیما .  العملیات التشاركیة  -2

  .بین القطاعات لصیاغة وتنفیذ إدارة وصید أنواع حیوانات األدغال على نحو مستدام
ینبغي أن یسعى الشركاء الدولیون إلى دمج استراتیجیات حفظ األحیاء البریة بفاعلیة من .  عملیات السیاسة  -3

  .أجل اإلستدامة طویلة األجل في عملیات وضع سیاسات التنمیة المدعومة دولیا، مثل استراتیجیات الحد من الفقر
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 تأخذ عملیات وضع السیاسات الدولیة والمؤسسات ینبغي أن.  آثار التجارة الدولیة على الموارد الطبیعیة  -4

التي تتعلق بالتجارة والتنمیة خطوات لتحسین تقییم آثار االستخراج والتجارة على الموارد الطبیعیة والتخفیف من هذه 
اآلثار على األحیاء البریة والطلبات الناتجة عن ذلك للحصول على حیوانات األدغال، مثل األخشاب، واألسماك، 

  .لمعادن والنفط وخالفهوا
یساور المجتمع الدولي قلق إزاء التهدید المحتمل لألنواع .  االتجار الدولي بلحوم حیوانات األدغال البریة  -5

البریة نتیجة لتأثیر زیادة التجارة الدولیة بلحوم حیوانات األدغال على أعداد الحیوانات البریة، وال یشجع على االتجار 
  .ات األدغال التي یتم حصدها بطریقة غیر قانونیةالدولي بلحوم حیوان

في سبیل تعظیم استدامة الصید، ینبغي أن یدعم المجتمع الدولي تكامل اإلجراءات .  بیئة السیاسة الدولیة  -6
  :الوطنیة والدولیة والمحلیة لبناء شراكات بین المنظمات والمؤسسات من أجل ما یلي

  تنمیة القدرة على اإلنفاذ؛  )أ(
  وضع وتنفیذ مصادر بدیلة للبروتین ومصادر دخل بدیلة؛  )ب(
  .زیادة التوعیة والتعلیم بخصوص صید حیوانات األدغال واالتجار بها  )ج(

وتنطوي هذه اإلجراءات جمیعها على تشجیع المجتمعات على اإلدارة المستدامة لموارد األحیاء البریة لدیها وتخفیض 
  .الطلب على لحوم حیوانات األدغال

ینبغي أن یشجع المجتمع الدولي البحوث في مجال النظام اإلیكولوجي على إرشاد السیاسات .  العلم الدولي  -7
المستقبلیة، مع التركیز على اإلحیاء الطبیعي للغابات، بما في ذلك الدور الذي تلعبه مصادر نثر البذور مثل القردة 

، واألنواع الرئیسیة، ونقل األمراض واآلثار على تغیر ةاألعمدة المتوازیب ترمیز الحمض النوويوطیور الصید، و
  .المناخ

، أن REDD plusینبغي أن تأخذ اآللیات المالیة والمدفوعات لقاء خدمات النظام اإلیكولوجي، مثل .  الحوافز  -8
  .التحملتأخذ في الحسبان أهمیة تشغیل النظام اإلیكولوجي ودور حیوانات الغابات في صحة الغابات وقدرتها على 

ینبغي أن تأخذ خطط إصدار شهادات الحراجة في الحسبان حفظ األحیاء البریة .  إصدار شهادات الحراجة  -9
  .واستخدامها المستدام من أجل صیانه نظم إیكولوجیة سلیمة للغابات
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  المرفق الثاني
   المخصصین فریق الخبراء التقنیاختصاصات

   بما في ذلك المنتجات الحرجیة غیر الخشبیة والحراجة في الزراعةلالستخدام المستدام
سیقوم فریق الخبراء التقنیین المخصص لالستخدام المستدام، مستعینا بتقریر اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة   -1[

، والطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي وغیر ذلك من الدراسات ذات (TEEB)والتنوع البیولوجي 
لة، بإعداد توصیات لتحسین السیاسات القطاعیة، ومبادئ توجیهیة دولیة، وخطط إلصدار الشهادات وأفضل الص

الممارسات من أجل الزراعة والحراجة المستدامتین، بحیث یغطي إنتاج الكتلة الحیویة لجمیع األغراض، في سیاق 
، وتنقیح االستراتیجیات وخطط العمل 2010ام تحقیق األهداف والغایات للخطة االستراتیجیة لالتفاقیة فیما بعد ع

وسوف یضع فریق الخبراء توصیاته بهدف دعم المحافل اإلقلیمیة والعالمیة ذات الصلة .  الوطنیة للتنوع البییولوجي
بالزراعة المستدامة، والتنوع البیولوجي الزراعي والحراجة، وسوف تقدم نتائجه في مؤتمر األطراف في اجتماعه 

  .رالحادي عش
سوف یوفر فریق الخبراء تحلیال عن الكیفیة التي یمكن بها لتماسك أطر السیاسة العالمیة واإلقلیمیة للحراجة   -2

والزراعة مع أحكام االستخدام المستدام في اتفاقیة التنوع البیولوجي، أن تقدم أوضاعا تعود بالنفع بالنسبة للتنوع 
  .البیولوجي والقطاعات على السواء

یتعلق بقطاع الغابات، سیقوم فریق الخبراء، بالتعاون مع الشراكة التعاونیة بشأن الغابات وبالتشاور وفیما   -3
، وعملیة مونتریـال، بإعداد توصیات عن كیفیة قیام FOREST EUROPEأیضا مع العملیات ذات الصلة مثل 

ذات الصلة المتعلقة باإلدارة المستدامة المعاییر والمؤشرات والتعاریف والسیاسات في المحافل العالمیة واإلقلیمیة 
  .للغابات أن تعكس بشكل أفضل االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي

وفیما یتعلق بقطاع الزراعة، سیضع فریق الخبراء توصیات لمواصلة تحسین المؤشرات والتعاریف والسیاسات   -4
مع النظر أیضا في (ولوجي الزراعي والزراعة المستدامة بالنسبة للمسائل المتعلقة باالستخدام المستدام للتنوع الببی

الجماعة االستشاریة ، مثل تلك المتاحة من خالل منظمة األغذیة والزراعة، و)تأثیرات الزراعة على األراضي والمیاه
، )میاهبما في ذلك منظمة التنوع البیولوجي الدولیة والمعهد الدولي إلدارة ال ((CGIAR) للبحوث الزراعیة الدولیة

  .]والعمل الجاري المرتبط بذلك والذي تقوم به هیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
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  : الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي  14/7

  آثارها على تنفیذ االتفاقیة في المستقبل
   لنظر مؤتمر األطراف مقدممشروع مقرر  :أوال

 بأن یعتمد مقررا على غرارللمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة مؤتمر األطراف  الهیئة الفرعیة توصي
  :یلي ما

  إن مؤتمر األطراف
 ویهنئ األمین التنفیذي إصدار الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي بیرحب  -1

المناسب لالستخدام والتوزیع خالل االحتفاالت المختلفة في التوقیت على إتاحة التقریر باللغات الرسمیة لألمم المتحدة 
  ؛2010أیار / مایو10التي تبدأ في 

حفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، والشركاء في ال بمساهمات ودعم المركز العالمي لرصد ینوه  -2
تنوع البیولوجي الدولي للبحوث في مجال ال، والبرنامج 2010شراكة مؤشرات التنوع البیولوجي لعام 

(DIVERSITAS) وأعضاء الفریق االستشاري المعني بالطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي ،
  ولجنة االستعراض العلمي، والمنظمات المهتمة باألمر، وأصحاب المصلحة اآلخرین وخبراء االستعراض؛

ٕا، واالتحاد األوروبي، وألمانیا، والیابان، واسبانیا  بالمساهمات المالیة المقدمة من كندینوه أیضا  -3
  والمملكة المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبیئة؛

 باالستنتاجات الواردة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، یحیط علما  -4
  :ومن بینها ما یلي

، 2010، بحلول عام لموستحقیق خفض م - 2010ام التنوع البیولوجي لعهدف لم یتحقق بالكامل   )أ(
سهام في تخفیف وطأة الفقر إقلیمي والوطني كإلالعالمي واصعید  التنوع البیولوجي على الفقدانلمعدل الحالي لفي ا

  ؛الحیاة على األرضأشكال ولمصلحة جمیع 
ط التي یتعرض لها أن اإلجراء المتخذ لتنفیذ االتفاقیة لم یكن على نطاق كاف للتصدي للضغو  )ب(

التنوع البیولوجي ولم یكن هناك إدماج كاف لقضایا التنوع البیولوجي في السیاسات العامة واالستراتیجیات والبرامج 
  األوسع نطاقا، ونتیجة لذلك، لم یتم معالجة الدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البیولوجي على نحو فعال؛

 في بلدان 2010المالیة المحدودة تشكل عقبات أمام تحقیق هدف عام أن القدرات والموارد التقنیة و  )ج(
كثیرة، وخصوصا في البلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة من بینها، فضال عن البلدان 

  ذات االقتصاد االنتقالي؛
ات االنقراض وفقدان الموائل أن معظم السیناریوهات المستقبلیة تتوقع استمرار ارتفاع مستوی  )د(

 من انخفاض في بعض خدمات النظم اإلیكولوجیة كالطبیعیة وشبه الطبیعیة خالل هذا القرن برمته، مع ما یرتبط بذل
وهناك مخاطر حدوث آثار سلبیة واسعة النطاق على رفاه اإلنسان إذا تم تجاوز عتبات أو .  الهامة لرفاه اإلنسان

  معینة؛" تحولنقاط "
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أن هناك في الوقت نفسه، فرصا أكثر من الفرص المعترف بها سابقا للتصدي ألزمة التنوع   )ه(
وعلى الرغم من أنه سیكون من الصعب للغایة منع المزید .  البیولوجي مع اإلسهام في تحقیق أهداف اجتماعیة أخرى

اسات العامة الموجهة بشكل سلیم والتي من فقدان التنوع البیولوجي الذي یفعله اإلنسان في المستقبل القریب، فإن السی
تركز على المجاالت واألنواع وخدمات النظم اإلیكولوجیة الحرجة یمكن أن تساعد في تجنب أكثر اآلثار خطورة على 

  الشعوب والمجتمعات؛
 أن أیة استراتیجیة لخفض فقدان التنوع البیولوجي تتطلب العمل على مستویات متعددة، من یالحظ  -5

  : یليبینها ما
آلیات للتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البیولوجي، بما في ذلك االعتراف بمنافع التنوع   )أ(

البیولوجي وانعكاسها على النظم االقتصادیة واألسواق، فضال عن مراعاتها في عملیات التخطیط والسیاسة على 
  المستویین الوطني والمحلي؛

وط الخمسة الرئیسیة التي تتسبب في فقدان التنوع البیولوجي مباشرة إجراءات عاجلة لتقلیل الضغ  )ب(
بغیة التنفیذ الكامل ألهداف ) تغیر الموائل، واالستغالل المفرط، والتلوث، واألنواع الغریبة الغازیة وتغیر المناخ(

جیة إلى ما بعد عتبات أو االتفاقیة الثالثة وتعزیز قدرة النظم اإلیكولوجیة على التحمل، وتجنب دفع النظم اإلیكولو
   معینة؛تحولنقاط 

  إجراء مباشر للحفظ من أجل صون األنواع، والتنوع الجیني، والنظم اإلیكولوجیة؛  )ج(
تدابیر لتعزیز المنافع الناتجة عن التنوع البیولوجي، بما یسهم في تحسین سبل العیش المحلیة   )د(

  والتكیف مع تغیر المناخ والتخفیف من آثاره؛
  إدماج نهج النظام اإلیكولوجي في عملیات التخطیط ووضع السیاسات؛  )ه(
ٕتدابیر لحمایة وتشجیع االستخدام المألوف وادارة الموارد البیولوجیة بما یتطابق مع متطلبات الحفظ   )و(

ل واالستخدام المستدام عن طریق تمكین المجتمعات األصلیة والمحلیة من المشاركة في عملیات صنع القرار وتحم
  المسؤولیة، عند اإلقتضاء؛

تقییم فعال للتقدم المحرز، بما في ذلك آلیات لتنفیذ عملیات جرد شاملة، وتبادل المعلومات،   )ز(
  والرصد؛

آلیات تمكینیة، بما في ذلك وسائل مالئمة لتنمیة القدرات، والموارد التقنیة والمالیة واعتماد نظام   )ح(
  ه على نحو فعال؛دولي للحصول وتقاسم المنافع وتنفیذ

 الحاجة إلى زیادة التركیز على استعادة النظم اإلیكولوجیة المتدهورة لألراضي والمیاه یالحظ كذلك  -6
الداخلیة والنظم اإلیكولوجیة البحریة بغیة إعادة تشغیل النظم اإلیكولوجیة وتوفیر خدمات قیمة، لتعزیز قدرة النظم 

  لتخفیف من آثار تغیر المناخ والتكیف معه، مع مراعاة اإلرشادات القائمة؛اإلیكولوجیة على التحمل وللمساهمة في ا
   باألثر الناتج عن عدم وجود نظام دولي للحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للتنوع البیولوجي؛یقر  -7
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 الفرص التي تنشأ لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام في الحاالت التي تسعى یالحظ أیضا  -8

 اإلدارة إلى تحقیق أمثل النتائج لمختلف خدمات النظم اإلیكولوجیة بدال من السعي إلى تحقیق الحد األقصى من فیها
  خدمة واحدة أو عدد قلیل من الخدمات؛

الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي إلرشاد وتوجیه  على استخدام یوافق  -9
 المتعلقة بتحدیث الخطة االستراتیجیة المستقبلیة لالتفاقیة، وتحدیث برامح العمل والمناقشات المناقشات العلمیة والتقنیة

  في االجتماعات القادمة للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة واجتماعات مؤتمر األطراف القادمة؛
إجراء عاجل لتعزیز جهودها  األطراف، والحكومات األخرى، وأصحاب المصلحة على اتخاذ یحث  -10

بقوة لتنفیذ مقررات مؤتمر األطراف واألعمال المحددة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي 
  للحد من الفقدان المستمر للتنوع البیولوجي؛

  : األمین التنفیذي القیام بما یلي، رهنا بتوافر الموارد الضروریةیطلب إلى  -11
أن یتعاون مع المنظمات ذات الصلة، مع المشاركة الكاملة لألطراف، الستكشاف خیارات سیاسات   )أ(

كمیة، بما في ذلك تقییمات الموارد المالیة الالزمة لمعالجة أسباب فقدان التنوع البیولوجي، لدعم تحقیق األهداف في 
   من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي؛، مستعینا في ذلك باستنتاجات الطبعة الثالثة2010الفترة بعد عام 

ٕأن ینفذ استعراضا لعملیة إعداد وانتاج الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي   )ب(
من أجل تحسین العملیة في الطبعات القادمة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي واإلبقاء على تطابقها مع 

ارات السابقة عند الضرورة ورفع تقریر إلى اجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة یعقد قبل اإلصد
  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

أن یواصل، بالتعاون مع اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة لالتصال والتثقیف والتوعیة العامة،   )ج(
ركاء العلمیین، وآلیة التنسیق التابعة للمبادرة العالمیة للتصنیف، والشركاء اآلخرین المعنیین، وأعضاء كونسورتیوم الش

إعداد استراتیجیة االتصال للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي، مع األخذ في الحسبان مختلف 
، وأن یدعو األطراف، UNEP/CBD/COP/9/15 الوثیقة المجموعات المستهدفة، مستعینا في ذلك بالمسودة الواردة في

والمنظمات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة إلى المساهمة بالموارد، بما في ذلك الموارد المالیة، من أجل مواصلة 
  إعداد وتنفیذ استراتیجیة االتصال هذه؛

 البیولوجي بلغة إضافیة، أن یعزز من إعداد ونشر الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع  )د(
  بما في ذلك من خالل توفیر الوثائق األصلیة لتیسیر إعداد النسخ بهذه اللغات؛

أن یعزز نتائج الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي من خالل حلقات العمل   )ه(
  اإلقلیمیة أو دون اإلقلیمیة التي تقرر عقدها بالفعل؛

طراف، والحكومات األخرى، ومنظمات التمویل إلى تقدیم الدعم المالي، أو تیسیر عملیة  األیدعو  -12
  إعداد نسخ بلغات إضافیة للطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي؛
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 برنامج األمم المتحدة للبیئة إلى استخدام األجزاء ذات الصلة من نشرة التوقعات العالمیة یدعو  -13
تنوع البیولوجي في الطبعات القادمة لنشرة توقعات البیئة العالمیة، ویطلب إلى األمین التنفیذي أن یتیح المعلومات لل

والتحلیالت المستخدمة في الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي الستعمالها كمدخالت في نشرة 
  ؛توقعات البیئة العالمیة

ألمین التنفیذي أن یتصل بالمنتدى الدولي المعني بالتنوع البیولوجي والنظم  ایطلب إلى[  -14
  ]اإلیكولوجیة، إذا تم إنشاؤه وعند إنشائه، من أجل تحقیق أوجه التآزر الكاملة بین العملیتین؛

  توصیة أخرى  :ثانیا
  :الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة أیضاتوصي 

فریق العامل المعني باسـتعراض تنفیـذ االتفاقیـة فـي اجتماعـه الثالـث، ومـؤتمر األطـراف فـي أن یقوم ال  )أ(
اجتماعـــه العاشـــر باســـتعمال الطبعـــة الثالثـــة مـــن نـــشرة التوقعـــات العالمیـــة للتنـــوع البیولـــوجي إلرشـــاد المناقـــشات العلمیـــة 

  والتقنیة بشأن تحدیث الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة؛
 التنفیذي ملخصا تجمیعیا قصیرا، بجمیع اللغات الرسـمیة لألمـم المتحـدة، مـع الرسـائل أن یتیح األمین  )ب(

الرئیـسیة مـن الطبعـة الثالثـة مـن نـشرة التوقعـات العالمیـة للتنــوع البیولـوجي، بغیـة إتاحتهـا فـي جمیـع المناسـبات، بمـا فــي 
 .ذلك االجتماع رفیع المستوى في الجمعیة العامة بشأن التنوع البیولوجي
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  اقتراحات إلجراء تحدیث موحد لالستراتیجیة العالمیة لحفظ النبات  14/8

في اجتماعه العاشر  الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف توصي
  :ليغرار ما یمقررا على 

  إن مؤتمر األطراف
م اإلیكولوجي على التحمل، وتوفیر خدمات النظام بالدور الحاسم للنباتات في دعم قدرة النظاإذ یعترف 

اإلیكولوجي؛ والتكیف مع التحدیات البیئیة والتخفیف منها، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، تغیر المناخ، ولدعم رفاه 
  اإلنسان،

أو تعمیم هذه األهداف، بما في ذلك / بجهود بعض األطراف في إعداد استجابات وطنیة وٕواذ یرحب
  اإلقلیمیة من أوروبا لتحدیث الخطة االستراتیجیة األوروبیة لحفظ النباتات باستعمال إطار هذه االستراتیجیة،االستجابة 

 القضاء على فيسهم في األهداف اإلنمائیة لأللفیة، وخاصة ی لالستراتیجیةأن التنفیذ الوطني إلى  یشیرٕواذ 
  ،)7الهدف  (امة البیئیةوكفالة االستد) 6الهدف (، واألزمة الصحیة )1الهدف (الفقر 

 بالجهود التي اضطلع بها الشركاء، والمنظمات الدولیة وأصحاب المصلحة اآلخرون لإلسهام في ٕواذ یقر
  بلوغ األهداف وبناء القدرات من أجل تنفیذ االستراتیجیة،

حرز في  بتقریر حفظ النباتات، المتاح بلغات األمم المتحدة الست، كعرض عام موجز للتقدم المٕواذ یرحب
   بمساهمة حكومة إیرلندا في إعداد التقریر ونشره،ٕواذ یعترفتنفیذ االستراتیجیة، 
 بأنه مع إحراز تقدم كبیر في تنفیذ االستراتیجیة على جمیع المستویات، فسوف تدعو الضرورة ٕوادراكا منه

  تراتیجیة، لتحقیق الغایات المنصوص علیها في االس2010إلى مزید من العمل في الفترة بعد عام 
 اعتماد التحدیث الموحد لالستراتیجیة العالمیة لحفظ النبات، بما في ذلك األهداف العالمیة یقرر  -1

، كما ترد في المرفق أدناه، ومواصلة تنفیذ االستراتیجیة كجزء 2020-2011الموجهة نحو تحقیق نتائج فعلیة للفترة 
  ؛2010ما بعد عام من اإلطار األوسع للخطة االستراتیجیة لالتفاقیة فی

 ینبغي 2020-2011على أن األهداف العالمیة الموجهة نحو تحقیق نتائج فعلیة للفترة یشدد   -2
أو إقلیمیة، وفقا لألولویات والقدرات الوطنیة، مع مراعاة /اعتبارها إطارا مرنا یمكن بداخله إعداد أهداف وطنیة و

  االختالفات في التنوع النباتي بین البلدان؛
 الحاجة إلى بناء القدرات، وخصوصا في األطراف من البلدان النامیة، وال سیما أقل دد علىیش  -3

البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، من أجل تسهیل تنفیذ 
  االستراتیجیة؛

ة التقنیة والعلمیة، إال أن هناك حاجة ملحة  أنه بینما یمكن إجراء التحدیث الموحد من الوجهیالحظ  -4
إلى تعبئة الموارد المالیة والتقنیة والبشریة الالزمة تمشیا مع استراتیجیة تعبئة الموارد في االتفاقیة وتعزیز القدرات 

  والشراكات من أجل تحقیق أهداف هذه االستراتیجیة؛
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 ومنظمات التمویل إلى تقدیم دعم واف ،]واآللیة المالیة[ األطراف، والحكومات األخرى، یدعو  -5
ومستدام وفي التوقیت المناسب لتنفیذ االستراتیجیة، وخصوصا من جانب األطراف من البلدان النامیة، وال سیما أقل 

  البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي؛
  :خرى إلى القیام بما یلي األطراف والحكومات األیدعو  -6
أو اإلقلیمیة عند اإلقتضاء، وحیثما یكون مالئما، إدراجها في /إعداد أو تحدیث األهداف الوطنیة و  )أ(

ٕالخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، والى 
  ؛2010بعد عام  لتنفیذ الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة أو اإلقلیمیة/الوطنیة ویة مع الجهود مطابقة التنفیذ اإلضافي لالستراتیج

 بشأن تعیین نقاط اتصال وطنیة لالستراتیجیة حیثما لم یتم 7/10 من المقرر 6ٕواذ یشیر إلى الفقرة   )ب(
  تعیینها، بغرض تعزیز التنفیذ على المستوى الوطني؛

  :یة واإلقلیمیة ذات الصلة إلى القیام بما یلي المنظمات الدولیدعو أیضا  -7
تأیید االستراتیجیة المحدثة واإلسهام في تنفیذها، بما في ذلك من خالل تعزیز الجهود المشتركة   )أ(

  الموجهة نحو وقف الخسارة في التنوع النباتي؛
اء القدرات، ونقل دعم الجهود الوطنیة واإلقلیمیة لتحقیق أهداف االستراتیجیة من خالل تیسیر بن  )ب(

  التكنولوجیا، وتبادل المعلومات وحشد الموارد؛
دعم إعداد حقائب أدوات محددة لمدیري المناطق المحمیة المحلیة وتجمیع دراسات الحالة لبیان   )ج(

  أفضل ممارسات اإلدارة في وقف تدهور المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد النباتیة؛
ت األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تعزیز تنفیذ االستراتیجیة بواسطة  األطراف، والحكومایدعو  -8

  جمیع القطاعات على المستوى الوطني؛
، 2015 إجراء استعراض في منتصف المدة للتحدیث الموحد لالستراتیجیة وغایاتها في عام یقرر  -9

  تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة؛بالتالزم مع استعراض منتصف المدة للخطة االستراتیجیة لالتفاقیة واستعراض 
 األمین التنفیذي أن یسعى لتدبیر الموارد الالزمة إلنشاء وظیفة في األمانة تكون مهمتها إلى یطلب[  -10

  ]؛2010تعزیز التنسیق والدعم لتنفیذ االستراتیجیة بعد عام 
 العالمیة لحفظ النباتات  إلى األمین التنفیذي، القیام بما یلي، بالتعاون مع الشراكةیطلب كذلك  -11

  :وشركاء آخرین والمنظمات األخرى ذات الصلة، ورهنا بتوافر الموارد الالزمة
القیام بمزید من األعمال، من خالل آلیة التنسیق المرنة، بشأن إعداد معالم مهمة، وحیثما یكون   )أ(

ٕستراتیجیة وادماج تنفیذ االستراتیجیة مع برامج مالئما، مؤشرات لالستراتیجیة المحدثة وتدابیر لتعزیز التنفیذ الوطني لال
  ومبادرات أخرى في االتفاقیة، بما في ذلك تحقیق التجانس مع الخطة االستراتیجیة الجدیدة وتدابیر تنفیذها؛

إعداد نسخة إلكترونیة لحقیبة أدوات االستراتیجیة العالمیة لحفظ النبات بجمیع لغات األمم المتحدة   )ب(
، إن أمكن، من خالل عقد حلقة عمل لتحدید الغرض والسیاق والمنتجین والمستخدمین 2012ل عام الرسمیة، بحلو
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وتقییم التنفیذ، مع مراعاة المخطط الذي أعده االجتماع الثالث لفریق االتصال، من أجل تیسیر وتشجیع إعداد 

  اإلقلیمي؛/وتحدیث االستجابات الوطنیة واإلقلیمیة ولتعزیز التنفیذ الوطني
تنظیم حلقات عمل إقلیمیة لبناء القدرات والتدریب بشأن التنفیذ الوطني واإلقلیمي لالستراتیجیة، إلى   )ج(

  أقصى قدر ممكن، بالتالزم مع حلقات العمل األخرى ذات الصلة؛
 في تحقیق 2010زیادة التوعیة بمساهمة األنشطة التي تنفذ كجزء من تنفیذ االستراتیجیة بعد عام   )د(
  اإلنمائیة لأللفیة، واإلسهام في رفاه البشر والتنمیة المستدامة؛األهداف 

 لحكومة إیرلندا وحكومة إسبانیا، والشراكة العالمیة لحفظ النباتات، والمنظمة الدولیة یعرب عن تقدیره  -12
لنباتات في ، والحدائق الملكیة النباتیة كیو، وحدائق النباتات في شیكاغو، وحدائق ا(BGCI)لحفظ حدائق النباتات 

دعمها االجتماعات على  شركة بوینغ فضال عندربان، على دعمها لألنشطة المتعلقة بإعداد االستراتیجیة المحدثة، 
  اإلقلیمیة؛

 للمنظمة الدولیة لحفظ حدائق النباتات على إعارة مسؤول برنامج إلى األمانة من عن امتنانه یعرب  -13
  .2010أجل دعم تنفیذ االستراتیجیة حتى عام 

  مرفق
  ة لحفظ النباتحدثالستراتیجیة العالمیة المبشأن ااقتراحات 

2011 -2020  
      الرؤیة-ألف 

واالستراتیجیة تسعى إلى وقف الخسارة المستمرة . وتشغیل الكوكب وبقاؤنا یعتمدان على النباتات. ال حیاة بال نبات
  .في التنوع النباتي

ّبما فیها قدرة تحمل ( تساند فیه أنشطة البشر تنوع حیاة النباتات تتمثل رؤیتنا في مستقبل إیجابي ومستدام  -1
، ویساند التنوع )ٕالتنوع الجیني النباتي، وبقاء أنواع النباتات ومجتمعاتها وما یرتبط بها من موائل وانتماءات إیكولوجیة

  .النباتي بدوره سبل عیشنا ورفاهیتنا ویحسنهما
      بیان المهمة- باء 

 المحلیة والوطنیة –تراتیجیة العالمیة لحفظ النبات على العمل معا على جمیع المستویات تحفزنا االس  -2
 لفهم الثروة الضخمة للتنوع النباتي في العالم، وحفظها واستخدامها على نحو مستدام، مع تعزیز –واإلقلیمیة والعالمیة 

  .التوعیة بهذه االستراتیجیة وبناء القدرات الالزمة لتنفیذها
      األهداف-  جیم

هدف االستراتیجیة العالمیة لحفظ النبات في التصدي للتحدیات التي تفرضها التهدیدات الموجهة یتمثل   -3
وبینما یكمن الغرض الشامل لالستراتیجیة في حفظ التنوع النباتي واستخدامه المستدام، إال أن .  للتنوع النباتي

  .من االتفاقیة) ي(8ضها، مع مراعاة المادة الحصول وتقاسم المنافع مهمان كذلك لتحقیق أغرا
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 التابعة 2020-2011وینبغي النظر في تنفیذ االستراتیجیة ضمن اإلطار العریض للخطة االستراتیجیة للفترة   -4
لالتفاقیة، نظرا ألن الضغوط على التنوع البیولوجي واألسباب الكامنة لفقدان التنوع البیولوجي تؤثر على النباتات 

وبالمثل، ستكون اآللیات الالزمة لتمكین األطراف .   تأثیرها على المكونات األخرى للتنوع البیولوجيبنفس قدر
وأصحاب المصلحة اآلخرین من التنفیذ الفعال لالتفاقیة ولرصد التقدم المحرز في التنفیذ في إطار الخطة االستراتیجیة 

  .بة لهذه االستراتیجیة، ستكون أیضا مهمة بالنس2010الجدیدة لالتفاقیة بعد عام 
  :وتتكون االستراتیجیة من الغایات الخمس التالیة  -5

  الفهم الجید للتنوع النباتي وتوثیقه واالعتراف به بدرجة كافیة؛: الغایة األولى  )أ(
  الحفظ الفوري والفعال للتنوع النباتي؛: الغایة الثانیة  )ب(
  ة مستدامة ومنصفة؛استعمال التنوع النباتي بطریق: الغایة الثالثة  )ج(
النهوض بالتعلیم والتوعیة بمجال التنوع النباتي، ودوره في سبل العیش المستدامة : الغایة الرابعة  )د(

  وأهمیته بالنسبة لجمیع أشكال الحیاة على األرض؛
  .تنمیة القدرات والمشاركة الجماهیریة الالزمة لتنفیذ االستراتیجیة: الغایة الخامسة  )ه(

   المنطقي لالستراتیجیةساس    األ-  دال
 جزء حیوي من التنوع البیولوجي في العالم، ومورد ضروري لكوكب اتًمن المعترف به عالمیا أن النبات  -6

وباإلضافة إلى األنواع النباتیة المستزرعة التي تستعمل كأغذیة وأخشاب وألیاف، هناك الكثیر من النباتات .  األرض
 والثقافیة الكبیرة والمحتملة، وذلك كمحاصیل وسلع مفیدة في المستقبل، وخاصة بینما البریة ذات األهمیة االقتصادیة

ًالنباتات دورا رئیسیا في حفظ التوازن تلعب و.  تتصدى البشریة للتحدیات الناشئة عن التغیر البیئي وتغیر المناخ ً
 ال یمكن إستبداله لموائل الحیاة الحیوانیة ًاالبیئي األساسي لكوكبنا، وحفظ استقرار النظم اإلیكولوجیة فیه، وتوفر مكون

ولم یتم حتى اآلن تجمیع قائمة جرد كاملة لنباتات العالم، ولكنه من المقدر أن مجموع األنواع النباتیة .  في العالم
  .6 نوع400 000الوعائیة یبلغ حوالى 

عالتها اإلیكولوجیة، بما في ذلك ً أن كثیرا من األنواع النباتیة ومجتمعاتها، وتفا،ومن الشواغل الملحة  -7
العالقات الكثیرة بین األنواع النباتیة والمجتمعات والثقافات البشریة، مهددة باإلنقراض، بفعل عوامل من صنع 

ٕ وازالة ،اإلنسان، مثل تغیر المناخ، وفقدان الموائل وتحویلها، واالستغالل المفرط، واألنواع الغریبة الغازیة، والتلوث
ٕواذا لم توقف هذه الخسارة، ستضیع أیضا .  رض الزراعة وأنواع التنمیة األخرى، وذلك ضمن جملة أمورالغابات لغ

وعالوة على ذلك، .  فرص عدیدة إلیجاد حلول جدیدة للقضایا االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة والصناعیة الملحة
لهذه المجتمعات دور حیوي في التصدي یشكل التنوع النباتي شاغال وخصوصا للمجتمعات األصلیة والمحلیة، و

  .لخسارة التنوع النباتي

                                                      
6     Paton, Alan J.; Brummitt, Neil; Govaerts, Rafaël; Harman, Kehan; Hinchcliffe, Sally; Allkin, Bob; 

Lughadha, Eimear Nic. 2008. Target 1 of the Global Strategy for Plant Conservation: a working list of all known 
plant species—progress and prospects.  Taxon, Volume 57, Number 2, May 2008 , pp. 602-611(10).  
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ستواصل ) 1: (وفي حالة بذل جهود على جمیع المستویات لتنفیذ هذه االستراتیجیة المحدثة بالكامل  -8

المجتمعات حول العالم االعتماد على النباتات للحصول على خدمات وسلع النظام اإلیكولوجي، بما في ذلك األغذیة، 
دویة، والمیاه النقیة، وتحسن المناخ، واستمرار المناظر الطبیعیة الغنیة والمنتجة، ومصادر الطاقة، وجو صحي؛ واأل

ستؤمن البشریة القدرة على استخدام إمكانیات النباتات بالكامل للتخفیف من تغیر المناخ والتكیف معه، مع ) 2(
ستنخفض بدرجة كبیرة ) 3(نظم اإلیكولوجیة على التحمل؛ االعتراف بدور التنوع النباتي في الحفاظ على قدرة ال

سیتم استعمال التراث ) 4(مخاطر إنقراض النبات بسبب األنشطة البشریة، ویتم حمایة التنوع الجیني للنباتات؛ 
رة، المتطور الغني للتنوع النباتي على نحو مستدام وتقاسم المنافع الناشئة عن استعمالها بإنصاف لحل المشاكل المثا

سیتم ضمان المعارف واإلبتكارات والممارسات لدى المجتمعات ) 5(ودعم سبل العیش وتحسین رفاهیة اإلنسان؛ 
وسیدرك الناس في كل مكان الحاجة الملحة لحفظ النبات ویفهمون أن ) 6(البشریة األصلیة والمحلیة واالعتراف بها؛ 

  .ه في حفظ النباتالنباتات تساند حیاتهم وأن على كل فرد منهم أداء دور
  ستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتعامة لالالمبادئ النطاق وال   -  هاء

تنطبق االستراتیجیة على المستویات الرئیسیة الثالثة للتنوع البیولوجي التي تعترف بها االتفاقیة، وهي التنوع   -9
  .ئل ونظم إیكولوجیةالجیني للنباتات، واألنواع والمجتمعات النباتیة، وما یرتبط بها من موا

ًووفقا لذلك، تعالج االستراتیجیة المملكة النباتیة مع التركیز بصفة أساسیة على النباتات من المرتبة العالیة،   -10
وهذا ال یعني أن هذه المجموعات األدنى .  ًوغیر ذلك من المجموعات الموصوفة جیدا، مثل الحزازیات والسرسخیات

ویمكن أن تختار األطراف إدراج أصناف .  جیة مهمة، أو أنها بمنأى عن المخاطرمرتبة لیس لها وظائف إیكولو
  وتنظر االستراتیجیة أیضا إلى النباتات في البیئة .أدنى على أساس وطني، من بینها الطحالب واألشنات والفطریات

  .األرضیة وبیئة المیاه الداخلیة والبیئة البحریة
ضحة والمستقرة وطویلة األجل التي اعتمدت على المستوى العالمي، تقدم وتقدم األهداف الستة عشر الوا  -11

فهي تسعى إلى .  وینبغي فهم هذه األهداف على نحو عملي ولیس حرفیا.  إرشادات لتحدید أهداف وطنیة للنباتات
ستعمال نهج وربما أمكن إعداد مكونات إقلیمیة لالستراتیجیة با.  أن تكون استراتیجیة، بدال من أن تكون شاملة

  .جغرافي بیولوجي
وینبغي النظر إلى تنفیذ االستراتیجیة داخل اإلطار األوسع للخطة االستراتیجیة التابعة لالتفاقیة للفترة   -12

إذ أن الضغوط على التنوع البیولوجي واألسباب الكامنة لفقدان التنوع البیولوجي تؤثر أیضا على .  2011-2020
كما أن اآللیات الالزمة لتمكین األطراف .   على المكونات األخرى للتنوع البیولوجيالنباتات بنفس قدر تأثیرها

وأصحاب المصلحة اآلخرین من التنفیذ الفعال لالتفاقیة ولرصد التقدم المحرز في التنفیذ هي أیضا الزمة لحفظ 
 لم یرد لها بالتالي 2020-2011إن العناصر التي تشملها الخطة االستراتیجیة للفترة .  النبات واستخدامه المستدام

وصف بالتفصیل في االستراتیجیة العالمیة المحدثة لحفظ النبات، ولكن ینبغي النظر إلیها كمكونات تكمیلیة وضروریة 
  .للتنفیذ الفعال لالستراتیجیة
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  2020-2011 –    األهداف -  واو
  بدرجة كافیةالفهم الجید للتنوع النباتي وتوثیقه واالعتراف به   :الغایة األولى

  .إعداد قائمة إلكترونیة لجمیع النباتات المعروفة: 1الهدف 
  .إجراء تقییم لحالة حفظ جمیع أنواع النباتات المعروفة، إلى أقصى قدر ممكن، إلرشاد إجراءات الحفظ: 2الهدف 
  .یذ االستراتیجیةإعداد وتبادل المعلومات، والبحوث وما یرتبط بها من نواتج، والوسائل الالزمة لتنف: 3الهدف 

  الحفظ الفوري والفعال للتنوع النباتي  :الغایة الثانیة
 أو أنواع النباتات من خالل  في المئة على األقل من كل المناطق اإلیكولوجیة10الحفظ الفعال لما نسبته : 4الهدف 

  .أو االستعادة/اإلدارة الفعالة و
 النباتي في كل منطقة ایكولوجیةلتنوع ذات األهمیة لالمناطق  في المئة على األقل من 75حمایة ما نسبته : 5الهدف 

  .مع وجود إدارة فعالة لحفظ النبات
  في المئة على األقل من أراضي اإلنتاج في كل قطاع على نحو مستدام، بما یتمشى75إدارة ما نسبته : 6الهدف 

  .وحفظ التنوع النباتي
  .ن أنواع النباتات المهددة باإلنقراض في الموقع الطبیعيفي المئة على األقل م 75  ما نسبتهحفظ: 7الهدف 
 في المئة على األقل من أنواع النباتات المهددة باإلنقراض في مجموعات خارج الموقع 75  ما نسبتهحفظ: 8الهدف 

 في المئة على األقل منها في برامج االنتعاش 20 ما نسبتهٕالطبیعي، ویفضل أن تكون في بلد المنشأ، واتاحة 
  .واالستعادة

 في المئة من التنوع الجیني للمحاصیل بما في ذلك أقاربها البریة وأنواع النباتات 70  ما نسبتهحفظ: 9الهدف 
] وحمایتها] [حفظها[االقتصادیة، واحترام ما یرتبط بها من معارف أصلیة ومحلیة، و-األخرى ذات القیمة االجتماعیة

  .وصیانتها
ٕلة لمنع الغزوات البیولوجیة الجدیدة وادارة المناطق ذات األهمیة للتنوع النباتي التي وضع خطط إدارة فعا: 10الهدف 

  .تعرضت للغزو
  استعمال التنوع النباتي بطریقة مستدامة ومنصفة  :الغایة الثالثة

ُأال ت: 11الهدف    .عرض التجارة الدولیة أي نوع من النباتات البریة للخطرّ
  .ةة من النباتات البریة یتم حصادها من مصادر مستدامالمنتجات المشتقجمیع : 12الهدف 
الحفاظ على المعارف واإلبتكارات والممارسات األصلیة والمحلیة المرتبطة بموارد نباتیة، أو زیادتها، لدعم : 13الهدف 

  .االستخدام المألوف، وسبل العیش المستدامة، واألمن الغذائي المحلي والرعایة الصحیة المحلیة
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النهوض بالتعلیم والتوعیة بمجال التنوع النباتي، ودوره في سبل العیش المستدامة وأهمیته   :لرابعةالغایة ا

  بالنسبة لجمیع أشكال الحیاة على األرض
  .أهمیة التنوع النباتي والحاجة إلى حفظه في برامج االتصال والتثقیف والتوعیة العامةإدماج : 14الهدف 

  والمشاركة الجماهیریة الالزمة لتنفیذ االستراتیجیةتنمیة القدرات   :الغایة الخامسة
توفیر العدد الكافي من األفراد المدربین العاملین بالمرافق المناسبة، وفقا لالحتیاجات الوطنیة، لتحقیق : 15الهدف 

  .أهداف هذه االستراتیجیة
 ،لوطنیة واإلقلیمیة والدولیةإنشاء أو تعزیز مؤسسات وشبكات وشراكات لحفظ النبات على المستویات ا: 16الهدف 

  .لتحقیق أهداف هذه االستراتیجیة
      تنفیذ االستراتیجیة-  زاي

سیحتاج األمر إلى وضع تدابیر لتنفیذ االستراتیجیة على المستویات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة ودون   -13
ادرات ذات الصلة، بما فیها ٕویشمل ذلك إعداد أهداف وطنیة وادراجها في الخطط والبرامج والمب.  الوطنیة

وسوف تتباین األهداف الوطنیة من بلد آلخر وفقا .  االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
وینبغي أن تنظر وكاالت التمویل المتعددة األطراف .  لالختالفات في مستویات التنوع النباتي واألولویات الوطنیة

  .جراءات لضمان التأیید من أنشطة تمویلها لالستراتیجیة وأهدافها وعدم تعارضها معهمإوالثنائیة في إعداد سیاسات وا
 ومع برامج العمل 2010وینبغي تنفیذ االتفاقیة بالتجانس مع الخطة االستراتیجیة المنقحة لالتفاقیة بعد عام   -14

ري إعداد إطار لرصد االستراتیجیة وباإلضافة إلى ذلك، سیكون من الضرو.  والمبادرات األخرى في إطار االتفاقیة
 بما في ذلك استعراض للمؤشرات والمعالم المهمة وتحقیق التجانس بینها بما یتمشى والعملیات 2010بعد عام 

  . التابع لالتفاقیة2010بموجب إطار مؤشرات التنوع البیولوجي لعام 
حدود وعدم وجود حلقات عمل تدریبیة، هناك وفي سبیل عدم عرقلة إحراز التقدم في التنفیذ بسبب التمویل الم  -15

.  2020حاجة إلى توفیر موارد بشریة وتقنیة ومالیة كافیة لالستراتیجیة المحدثة من أجل بلوغ األهداف بحلول عام 
وبالتالي، وباإلضافة إلى األطراف في االتفاقیة، ینبغي أن یشترك في مواصلة تطویر وتنفیذ االستراتیجیة طائفة من 

مثل االتفاقیات الدولیة، والمنظمات الحكومیة الدولیة، ووكاالت األمم (المبادرات الدولیة ) 1: (ین، بما فیهمالفاعل
منظمات ) 3(أعضاء الشراكة العالمیة بشأن حفظ النباتات؛ ) 2(؛ )المتحدة، ووكاالت المساعدة المتعددة األطراف

المحمیة، وحدائق النباتات، وبنوك الجینات، والجامعات، بما فیها مجالس إدارة المناطق (الحفظ، ومعاهد البحوث 
المجتمعات والمجموعات ) 4(؛ )ومعاهد البحوث، والمنظمات غیر الحكومیة، وشبكات المنظمات غیر الحكومیة

السلطات المركزیة (الحكومات ) 5(؛ )بما فیها المجتمعات األصلیة والمحلیة، والمزارعین، والنساء، والشباب(الرئیسیة 
  .القطاع الخاص) 6(؛ و)واإلقلیمیة والمحلیة
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  ) وما یرتبط بها من مؤشرات(بحث الغایات واألهداف الموجهة نحو تحقیق نتائج   14/9
  2010لفترة بعد عام لوالنظر في التعدیالت المحتمل إدخالها علیها 

  ،إن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة
  توصیات عامة  :أوال

–2011لفتــرة لالتفاقیــة ســتراتیجیة  المقترحــة للخطــة االهــداف الجوانــب العلمیــة والتقنیــة لمجموعــة األوقــد بحثــت
   التقني والمؤشرات المقترحة؛مبررها، بما في ذلك 2020

تنفیـذ، المفتـوح العـضویة المخـصص السـتعراض ال الفریـق العامـل فـإن، 9/9 مـع المقـرر تمـشیا أنه، ٕواذ تالحظ
 الموجهـة نحـو تحقیـق واألهـدافلغایـات للجوانب العلمیة والتقنیة المتعلق با البحث  هذالىإ ،جتماعه الثالثفي اسیستند 

ســتراتیجیة المنقحــة والمحدثــة، بمــا فــي ذلــك توصــیاته بــشأن الخطــة االعنــد إعــداد نتــائج، ومــا یــرتبط بهــا مــن مؤشــرات، 
  لتنوع البیولوجي،بشأن ا منقح هدف

 مــن  الــوارد فــي المــرفقین األول والثــانيهــداف إطــار األوتقنــي، إلــى أن، مــن منظــور علمــي خلــصت  -1
والنظـر ) ومـا یـرتبط بهـا مـن مؤشـرات(الغایات واألهداف الموجهة نحو تحقیـق نتـائج مذكرة األمین التنفیذي بشأن بحث 

عــــاة ، مــــع مرا(UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) 2010فــــي التعــــدیالت المحتمــــل إدخالهــــا علیهــــا لفتــــرة مــــا بعــــد عــــام 
 تطــورا منطقیــا إلطــار الغایــات یمثــلمــساهمات الهیئــة الفرعیــة المــذكورة فــي المرفــق بهــذا المقــرر، ومــع آلیــات تنفیــذه، 

جیب للقــضایا الرئیــسیة المحــددة فــي الطبعــة الثالثــة مــن ، ویــست8/15 و7/30 مــن خــالل المقــررین ةاألهــداف المعتمــدو
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/8( نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي

الغایـــات بـــشأن بحـــث  بمـــذكرة األمـــین التنفیـــذي األول الـــواردة بـــالمرفق األهـــداف النظر فـــي بـــتوصـــي  -2
والنظـر فـي التعـدیالت المحتمـل إدخالهـا علیهـا لفتـرة ) وما یرتبط بها من مؤشرات(واألهداف الموجهة نحو تحقیق نتائج 

ساهمات الهیئـة الفرعیـة المـوجزة فـي المرفـق بهـذه التوصـیة، ، ومـ(UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) 2010ما بعد عـام 
 بـرر أن الممـع مالحظـة، 2010 لفتـرة مـا بعـد عـام  لالتفاقیـةسـتراتیجیةفي عملیة االنتهاء من تنقیح وتحـدیث الخطـة اال

، قــــد قــــدم (UNEP/CBD/SBSTTA/14/10)الثــــاني بمــــذكرة األمــــین التنفیــــذي د فــــي المرفــــق الــــوار هــــدف،التقنــــي لكــــل 
علومـات أساسـیة للمناقـشات فـي الهیئــة الفرعیـة للمـشورة العلمیـة والتقنیـة والتكنولوجیــة ویحتـاج األمـر إلـى اسـتكماله فــي م

  7ضوء هذه المناقشات؛
ٕاعــداد مؤشــر و 2010نتــائج حلقــة عمــل الخبــراء بــشأن مؤشــرات التنــوع البیولــوجي لعــام ب تحــیط علمــا  -3

  ؛2009تموز /و یولی8 إلى 6  منالمملكة المتحدة،ب  ریدنغ،، المنعقدة في2010 بعد عام للفترة

                                                      
دیث المبرر التقني لألهداف المتفق قد یطلب الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة إلى األمین التنفیذي أن یقوم بتح   7

، فضال (UNEP/CBD/SBSTTA/14/10)علیها، مع األخذ في الحسبان المبرر التقني المذكور في المرفق الثاني بمذكرة األمین التنفیذي 
ماع الثالث للفریق العامل عن اآلراء المعرب عنها في االجتماع الرابع عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة واالجت

 .المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة
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  توصیة مقدمة إلى مؤتمر األطراف  :ثانیا

  : بما یلي في االتفاقیة مؤتمر األطرافتوصي  -4
 تقییم اإلنجازات عزیز بالتقدم المحرز في رصد التنوع البیولوجي منذ اعتماد إطار العمل لتیرحبأن   )أ(

  ؛)7/30المقرر (ستراتیجیة في تنفیذ الخطة االالمحرز والتقدم 
تنا على رصد التنوع البیولوجي على جمیع المستویات، بما االحاجة إلى مواصلة تعزیز قدرب أن یقر  )ب(

  : ما یليمن خالل  ضمن أمور أخرى،،في ذلك
 إعداد من أجلها مواصلت و2010أعمال شراكة مؤشرات التنوع البیولوجي لعام االستعانة ب  )1(

  ؛2010لفترة ما بعد عام مؤشرات عالمیة 
 إلى المساهمة في إعداد ، بما في ذلك أكادیمیات العلوم الوطنیة،دعوة الشبكات العلمیة  )2(

 ةاإلقلیمیو ة العالمیالمستویاتوتحسین مؤشرات مالئمة لرصد التنوع البیولوجي على 
  ؛ساعيمویل في المجال العلمي على دعم هذه الم وتشجیع هیئات التة والمحلیةوالوطنی

 الصادرة عن االجتماع 6/4 من التوصیة 17 و14اإلحاطة بالمالحظة الواردة في الفقرتین   )3(
واألحكام ) ي(8السادس للفریق المفتوح العضویة العامل بین الدورات المخصص للمادة 

 بشأن التقدم المحرز في تحدید مؤشرات بشأن 8ذات الصلة في اتفاقیة التنوع البیولوجي
لممارسات واإلبتكارات التقلیدیة ودعم الجهود الجاریة التي یبذلها الفریق العامل المعارف وا

المعني بالمؤشرات التابع للمنتدى الدولي للشعوب األصلیة المعني بالتنوع البیولوجي، 
ومساهمته في الصیاغة الجاریة للمؤشرات واستخدام المؤشرات المفترحة ذات الصلة 

  ؛2010حة لالتفاقیة لفترة ما بعد عام بالخطة االستراتیجیة المنق
واإلبالغ دعم الجهود الوطنیة واإلقلیمیة إلنشاء أو تعزیز نظم رصد التنوع البیولوجي   )4(

 أهدافنحو تحقیق المحرز تقییم التقدم تحدید أهدافها الخاصة ولتمكین األطراف من 
  أو اإلقلیمي؛/ الوطني ومستوىالتنوع البیولوجي الموضوعة على ال

قدرات على تعبئة واستخدام البیانات والمعلومات والتنبؤات المتعلقة بالتنوع التعزیز   )5(
البیولوجي بحیث تتاح لصانعي السیاسات العامة والمدیرین، والخبراء والمستخدمین 

، ودعم شبكة رصد التنوع البیولوجي  من خالل المشاركة فيضمن جملة أمور،اآلخرین، 
   برصد األرض؛التابعة للفریق المعني

ٕتحدید وازالة الحواجز التي تحد من توافر البیانات، بما في ذلك من خالل عمل هیئة حفظ   )6(
  التراث الطبیعي المشترك؛

  : على ما یليأن یوافق  )د(
                                                      

 (UNEP/CBD/COP/10/2)ینبغي تحدیث هذه اإلشارة الواردة في تقریر الهیئة الفرعیة عن أعمالها في االجتماع الرابع عشر    8
  .وذلك في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ضوء المقرر المتوقع بشأن هذا البند
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 ومواصلة إعداد 8/15مواصلة استخدام المؤشرات الرئیسیة العالمیة الواردة بالمقرر   )1(
 مختارة حسبما هو أهداف نحو تحقیق  المحرزد التقدملرص )أو مؤشرات محددة(مقاییس 

الغایات واألهداف الموجهة نحو بشأن بحث  بمذكرة األمین التنفیذيوارد في المرفق الثاني 
والنظر في التعدیالت المحتمل إدخالها علیها ) وما یرتبط بها من مؤشرات(تحقیق نتائج 

 ةمذكروموجز في الجدول ب، (UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) 2010لفترة ما بعد عام 
 2010للفترة بعد عام  األمین التنفیذي بشأن تحدیث وتنقیح الخطة االستراتیجیة

(UNEP/CBD/WG-RI/3/3)؛  
نحو المحرز إكمال المؤشرات الرئیسیة العالمیة بمؤشرات إضافیة مناسبة لرصد التقدم   )2(

بالعالقة إلى اقتصادیات التي لم تحدد مؤشرات مناسبة بشأنها بعد، وخصوصا  األهداف
التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة والمنافع للشعوب التي تستمد من هذه 

  ؛الخدمات
كمل أو تحل ُالمجتمع العلمي یمكن أن ت، بالتعاون مع )أو مؤشرات محددة(إعداد تدابیر   )3(

ر االتفاقات ، مع األخذ في الحسبان المؤشرات المعدة في إطامحل المؤشرات الحالیة
 البیئیة األخرى المتعددة األطراف والمنظمات الدولیة والعملیات القائمة على القطاعات،

  ؛ونقلها إلى علم األمین التنفیذي
 بالحاجة إلى االستعانة باستنتاجات الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع یقر كذلك  )ه(

ة، من أجل استكشاف خیارات سیاسات كمیة، بما في ذلك تقییمات للموارد البیولوجي والتقییمات األخرى ذات الصل
المالیة الالزمة لمعالجة أسباب فقدان التنوع البیولوجي، وذلك لدعم تحقیق الغایات واألهداف في الفترة التالیة لعام 

  ؛2010
، في أقرب  اجتماعا األمین التنفیذي، رهنا بتوافر الموارد المالیة الضروریة، أن یعقدیطلب إلى  )و(

، 2020–2011لفترة لستراتیجیة مؤشرات الخطة االالمعني ب 9الخبراء التقنیین المخصصمن  لفریق فرصة ممكنة،
ة للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة وحد وفقا لإلجراءات المنصوص علیها في طریقة التشغیل المبحیث یتم إنشاؤه

مع مشاركة كاملة من البلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا والدول ، )8/10لمقرر المرفق الثالث با(والتكنولوجیة 
 االستناد إلى خبرات أعضاء ضرورةمع مراعاة الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، 

مع االستعانة أیضا بنتائج حلقة األخرى،  والمنظمات الدولیة المعنیة 2010شراكة مؤشرات التنوع البیولوجي لعام 
، وأن یرفع تقریرا إلى الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة قبل اجتماعها الخامس عشرعمل ریدنغ، 

حسب اإلقتضاء، للمساهمة في مهام هذه الهیئة وخصوصا في التنفیذ والرصد واالستعراض في التوقیت المناسب، 
اختصاصات فریق تكون و .  والبرنامج المتعدد السنوات التابعین لالتفاقیة2019-2011راتیجیة للفترة للخطة االست

  :ما یليالخبراء التقنیین المخصص 

                                                      
 الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة اآلثار المالیة التي ستترتب على عقد هذا االجتماع، وبالتالي، رهنا تالحظ   9

بإصدار مقرر من مؤتمر األطراف، ترغب الهیئة الفرعیة أیضا في اإلشارة إلى قائمة جمیع التوصیات التي یترتب علیها آثار مالیة والتي 
  .8/10 من المقرر 12 و11ة وفقا للفقرتین أعدتتها األمان
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 7/30إسداء المشورة بشأن مواصلة إعداد المؤشرات المتفق علیها من خالل المقررین   )1(

، UNEP/CBD/SBSTTA/14/10 والمعلومات المذكورة في المرفق الثالث بالوثیقة 8/15و
  ؛2020-2011عند الضرورة في سیاق الخطة االستراتیجیة للفترة 

 عند الضرورة لتشكل  أو یمكن إعدادها، سواء التي تم إعدادهااقتراح مؤشرات إضافیة  )2(
الخطة االستراتیجیة للفترة  أهدافنحو تحقیق المحرز  لتقییم التقدم إطارا متماسكا أعد

، مع ةكافیغیر حالیا  تكون مجموعة المؤشرات الحالیة المتعلقة بها التي 2011-2020
مالحظة نقص المؤشرات المتفق علیها لخدمات النظم اإلیكولوجیة، مع استخدام، عند 
اإلقتضاء، المؤشرات التي أعدتها االتفاقات البیئیة األخرى المتعددة األطراف، والمنظمات 

  ؛أو العملیات
 إنشاء آلیات لدعم األطراف في بخصوصاقتراح خیارات رشادات وإعداد مزید من اإل  )3(

نظم وطنیة لرصد التنوع مؤشرات وطنیة وما یرتبط بها من جهودها الرامیة إلى إعداد 
 واإلبالغ عنه، دعما لتحدید األهداف، وفقا لألولویات والقدرات الوطنیة، ولرصد البیولوجي

  التقدم المحرز نحو بلوغها؛
  رة بشأن تعزیز الروابط بین إعداد مؤشرات عالمیة ووطنیة للتنمیة واإلبالغ؛تقدیم مشو  )4(

 األمین التنفیذي أن یدعو شبكة رصد التنوع البیولوجي التابعة للفریق المعني برصد یطلب إلى  )ز(
ات األرض، التي تعمل من خالل منظمات تقوم بعملیات رصد التنوع البیولوجي ذات الصلة بما في ذلك ضمن منظم

أخرى االتحاد العالمي لرصد الطبیعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، إلى إعداد 
 ورفع تقریر في 2020-2011تقییم لقدرات الرصد الحالیة المتعلقة باألهداف المذكورة في الخطة االستراتیجیة للفترة 

-2011قنیین المخصص المعني بالمؤشرات من أجل الخطة االستراتیجیة للفترة التوقیت المناسب إلى فریق الخبراء الت
ٕ والى اجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة یعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 2020

  األطراف؛
  مرفق

 المقترحة ألهداف االستراتیجیةوالغایات  الهیئة الفرعیة بشأن امساهمات
  201010لفترة بعد عام ل

  تعلیقات عامة
نظرت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في اجتماعها الرابع عشر في المهمة المقترحة والغایات 

 الوارد في المرفقین األول والثاني من مذكرة األمین التنفیذي بشأن بحث 2010واألهداف لإلطار لما بعد عام 
والنظر في احتمال تعدیلها للفترة التالیة ) وما یرتبط بها من مؤشرات(ات الموجهة نحو تحقیق نتائج األهداف والغای

                                                      
الغرض من هذا المرفق تقدیم مدخالت لالجتماع الثالث للفریق العامل المعني باستعراض التنفیذ ولم یكن غرض الهیئة الفرعیة    10

  .إعداد نص تم التفاوض بشأنه
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 وذلك في سیاق غیر رسمي، مع التركیز على الجوانب العلمیة والتقنیة (UNEP/CBD/SBSTTA/14/10) 2010لعام 
عمال االجتماع الثالث للفریق العامل المعني وكان الهدف تجمیع طائفة من اآلراء ومبرراتها لتسهیل أ.  والتكنولوجیة

  .باستعراض تنفیذ االتفاقیة
من األهداف التي ینبغي ) 20ال یزید على (وافق االجتماع على أن إطار األهداف ینبغي أن یتكون من عدد محدود 

یضا أن تكون ومن األفضل أ.  قدر اإلمكان أن تكون محددة وقابلة للقیاس وطموحة وواقعیة ومحددة بإطار زمني
وینبغي أیضا تقدیم األهداف بطریقة تظهر كیفیة إسهامها في التنمیة المستدامة، .  األهداف موجزة ویسهل إیصالها
  .ورفاه اإلنسان والقضاء على الفقر

وینبغي أن یكون إطار األهداف مرنا بحیث یمكن أن توضع أو تنقح فیه األهداف الوطنیة واإلقلیمیة، مما یسهل من 
ٕة وضع األهداف أو االلتزامات الوطنیة وادماجها في استراتیجیات وخطط عمل وطنیة للتنوع البیولوجي ورصد عملی

واإلبالغ عن المتطلبات المحددة في المذكرة من األمین التنفیذي بشأن تحدیث وتنقیح الخطة االستراتیجیة لما بعد عام 
2010 (UNEP/CBD/WGRI/3/3)11  .ین األهداف وتماسك مجموعة األهدافوینبغي تحقیق االتساق ب.  

، UNEP/CBD/SBSTTA/14/10ولم یجر االجتماع بحثا تفصیلیا عن المبرر التقني الوارد في المرفق الثاني بالوثیقة 
ولكنه قدم بعض التعلیقات بشأنها، والحظ على وجه الخصوص أنه یمكن استخدامها لتفسیر المصطلحات التقنیة التي 

إیصالها في األهداف ذاتها؛ وأوصى االجتماع بتحدیث المرفق الثاني مع مراعاة المناقشات التي قد تجعل من السهل 
حدثت في االجتماع الرابع عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، والتي وزعت على األطراف 

  .2010ام للمساعدة على مواصلة الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة ما بعد ع
تحتوي الفقرات التالیة على النص األصلي للمهمة وكل غایة وهدف بحروف داكنة، یلیها موجز لآلراء المطروحة 
خالل االجتماع الرابع عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة مع اإلشارة، إن أمكن، إلى الخیارات 

  .المفضلة
  المهمة

  النص األصلي
ضمان تنفیذ متسق التفاقیة التنوع البیولوجي وتحقیق أهدافها الثالثة عن هذه الخطة االستراتیجیة هي إن مهمة 

 خفض الضغوط التي یتعرض :2020  عامبحلول" و"إجراءات عاجلة لوقف فقدان التنوع البیولوجي" تعزیزطریق 
، وفي الوقت عزیز خدمات النظم اإلیكولوجیةلها التنوع البیولوجي؛ ومنع االنقراض؛ واستعادة النظم اإلیكولوجیة؛ وت

 لجمیع  وتوفیر السبل، الفقروالقضاء على، مما یؤدي بالتالي إلى رفاه اإلنسان للمنافع التقاسم المنصف نفسه
  ". للقیام بذلكاألطراف

                                                      
ثالث للفریق العامل المعني باستعراض التنفیذ حول ینبغي النظر في ذلك الموضوع بالتالزم مع التوصیة المتوقعة من االجتماع ال   11

  .هذه المسألة
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  الصیاغات البدیلة

تقلیل من الضغوط على التنوع ، بال2020التشجیع على اتخاذ إجراء عاجل لوقف فقدان التنوع البیولوجي بحلول عام 
، واستعادة خدمات النظم اإلیكولوجیة، مع تقاسم المنافع على نحو منصف، ]أنوع معروفة[البیولوجي، ومنع انقراض 

  .لإلسهام بذلك في رفاه اإلنسان والقضاء على الفقر، وتوفیر الوسائل لتمكین جمیع األطراف من القیام بذلك
لتنوع البیولوجي، واستعادة النظم اإلیكولوجیة وتقاسم قیم ومنافع التنوع البیولوجي ، وقف فقدان ا2020بحلول عام 

وتوافر الوسائل لدى جمیع األطراف .  ٕوالنظم اإلیكولوجیة على نحو منصف، وادماجها تماما في جمیع جوانب التنمیة
  .بما یمكنها من القیام بذلك

كفالة تعمیم التنوع : تها وتوجهها وتنسقها من أجل ما یليستحدد الخطة االستراتیجیة اإلجراءات وتضع أولویا
البیولوجي كأولویة مشتركة بین القطاعات في سیاسات التنمیة للحكومات والمجتمع؛ وتقلیل الضغوط المباشرة على 

لتنوع التنوع البیولوجي؛ والنهوض باالستخدام المستدام للتنوع البیولوجي لحمایة النظم اإلیكولوجیة، واألنواع وا
البیولوجي، وتعزیز المنافع المستمدة من التنوع البیولوجي وتأمین التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

  .استخدام التنوع البیولوجي ومكوناته
 التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البیولوجي عن طریق تعمیم التنوع –  ألف االستراتیجیةالغایة

  : الحكومة والمجتمعجمیع قطاعاتفي البیولوجي 
  .لیس واضحا لجمیع القراء المحتملین" تعمیم"اعتبر البعض إن اصطالح 

التصدي لألسباب الكامنة وراء ": ویمكن لصیاغة أبسط تتمشى مع الغایات باء وجیم ودال أن تقرأ على النحو التالي
  .لصیاغة األصلیةولكن بصفة عامة، كان هناك تأیید ل.  "فقدان التنوع البیولوجي

قیمة التنوع البیولوجي، والخطوات التي یمكن أن یتخذوها ل مدركینجمیع ال، یكون 2020بحلول عام   :1الهدف 
  .لحمایته

 بمصطلح آخر حتى یكون واقعیا بدرجة "الجمیع"اعتبر أن هذا الهدف طموح للغایة، واقترح االستعاضة عن كلمة 
، "صانعو القرارات"، "وسائل اإلعالم"، "عامة الناس"، "أناس"، "مواطنون": توكان من الخیارات التي نوقش.  أكبر

، قد یركز هذا 4 و3 و2واقترح أنه إلكمال األهداف .  "مستخدمو التنوع البیولوجي"و" ممثلو مجموعات األعمال"و
ن یركز على ما یمكن الهدف على األفراد بدال من الحكومات أو دوائر األعمال أو الكیانات الجماعیة األخرى، وأ

واقترح أیضا الحاجة إلى إلى معالجة االتصال والتوعیة العامة بالنسبة لجمیع المجموعات .  لألفراد أن یفعلوه
المستهدفة بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص من أجل تحقیق التعمیم الفعال عبر الحكومات والمجتمع، بما 

  . غیر مقبول إذ أن الجمیع مستخدمون"مستخدمو التنوع البیولوجي"صطالح واعتبر ا.  یتسق والغایة ألف المقترحة
  .اقترحت اإلشارة في المعالم المهمة إلى المناهج التعلیمیة وبرامج االتصال

ولكن هذا .  "زیادة إلدراك بقیم التنوع البیولوجي والخطوات التي یمكن أن تتخذ لحمایته"یمكن أن یكون أحد البدائل 
وینبغي أن .  ستوى متدني جدا من الطموح، ألن أي تحسن مهما قلت قیمته، یمكن أن یفي بهذا الهدفینطوي على م

  .یتطلب هذا الهدف أیضا وجود نقاط بیانات أكثر لتقییم التقدم المحرز بالمقارنة إلى الصیاغة األصلیة
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ستراتیجیات االیة، وموقاتها ال، تدرج جمیع البلدان قیم التنوع البیولوجي في حساب2020 بحلول عام  -2الهدف 
  .ق نهج النظام اإلیكولوجيیتطبب ، األعمالوكذلك دوائروعملیات التخطیط الوطنیة والمحلیة، 

  .اعتبر أن دمج قیم التنوع البیولوجي في الحسابات القومیة سیكون صعبا في بعض البلدان
  . االستراتیجیات الوطنیة والمحلیةواقترح أن استراتیجیات التنمیة والحد من الفقر ینبغي أن توضح في

نهج النظام اإلیكولوجي یتصل اتصاال وثیقا بإدماج التنوع البیولوجي في عملیات التخطیط المكاني، ولكنه أقل أهمیة 
  .بالنسبة إلدماج التنوع البیولوجي في الحسابات القومیة

  .اقترح إبراز اإلجراءات التي یجب أن تتخذها دوائر األعمال
، تدمج قیم التنوع البیولوجي في 2020بحلول عام ": هذه النقاط في الحسبان، تكون الصیاغة البدیلة كما یليمع أخذ 

الحسابات القومیة واالستراتیجیات الوطنیة والمحلیة للتنمیة والحد من الفقر وعملیات التخطیط المكاني، التي تطبق 
، تدمج قیم التنوع البیولوجي في 2020بحلول عام "، و"نهج النظام اإلیكولوجي، مع اعتماد دوائر األعمال لها

الحسابات القومیة واالستراتیجیات الوطنیة والمحلیة للتنمیة والحد من الفقر وعملیات التخطیط المكاني، مع اعتماد 
  ".دوائر األعمال لها

وافز إیجابیة لحفظ ، تلغى اإلعانات الضارة بالتنوع البیولوجي، وتوضع وتطبق ح2020بحلول عام   :3الهدف 
  .التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام

اقترح البعض توسیع نطاق هذا الهدف بحیث یشمل كل السیاسات الضارة للتنوع البیولوجي، ولكن آخرین اعتبروا أن 
  .مثل هذا النطاق العریض قد ال یتیسر تحقیقه وربما كان غیر مركز

واقترح االستعاضة .   في محافل أخرى، وال سیما في منظمة التجارة العالمیةاعتبر أن إلغاء اإلعانات جاري النظر فیه
  ).11المادة (حتى یمكن توضیح اتصالها باالتفاقیة " الحوافز، بما فیها اإلعانات"بعبارة " اإلعانات"عن 

ذ هذا الهدف، یقدم معلومات عن كیفیة تنفی) UNDP/CBD/SBSTTA/14/10المرفق الثاني من الوثیقة (المبرر التقني 
  .مع البدء بتحدید اإلعانات الضارة بالتنوع البیولوجي

خطط بصیاغة  ، على جمیع المستویات، الحكومات وأصحاب المصلحةتقوم، 2020  عام بحلول: 4الهدف 
  .تنفیذهالإلبقاء على استخدام الموارد داخل حدود إیكولوجیة، مع البدء في ستدامة اال

  :ا یليتتضمن مقترحات التعدیالت م
  "الحكومات وأصحاب المصلحة"، فضال عن "القطاع الخاص"إضافة إشارة إلى  -
واعتبر أن  ("خطط اإلنتاج واالستهالك المستدامة" بعبارة "خطط االستدامة"لغرض التوضیح، االستعاضة عن  -

ستهالك  اإلنتاج واالأنماط"؛ واقترح آخرون عبارة )ذلك مفهوم على نطاق أوسع ویمكن قیاسه بسهولة أكبر
 ."المستدامة

بما في ذلك الموارد البیولوجیة، واستخدام الموارد الطبیعیة األخرى  ("الطبیعیةالموارد "اإلشارة بالتحدید إلى  -
 ).الذي یؤثر على التنوع البیولوجي) المیاه واألراضي وغیرها(
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رأى آخرون أن من و"مأمونةحدود إیكولوجیة "النص بالتحدید على أن االستخدام ینبغي أن یكون ضمن  -

 ".الحدود اإلیكولوجیة"الصعب فهم وقیاس مصطلح 

  ".البصمة اإلیكولوجیة"ینبغي اإلشارة إلى  -
 یشیر إلى "الحدود اإلیكولوجیة المأمونة"ذلك أن مفهوم : تمت اإلشارة إلى أن المفهومین األخیرین یكمل أحدهما اآلخر

في عمل النظام ") تحولنقاط "أو (ن الرجوع عنها حدود توجد بعدها مخاطر مهمة في تعدي عتبات ال یمك
، فهو یتعلق بالحدود على استخدام "البصمة اإلیكولوجیة"أما مفهوم .  اإلیكولوجي بحیث یترتب علیها آثار ضارة كبیرة

  .ویوجد مؤشر لهذا المفهوم في اتفاقیة التنوع البیولوجي.  الموارد الكلي على كوكب األرض
، تقوم الحكومات 2020بحلول عام : "لى التدابیر بخالف الخطط، كما في الصیغة التالیةركزت مقترحات أخرى ع

 اآلثار الناتجة عن استخدام مواردها الطبیعیة بتقییموالقطاع الخاص وأصحاب المصلحة على جمیع المستویات 
 تجاوز الحدود وتجنب  بصماتها اإلیكولوجیة وتقلیل اإلنتاج واالستهالك المستدامین،واتخاذ الخطوات لتعزیز

  ."اإلیكولوجیة المأمونة
  . ینبغي النظر فیهما معا من أجل تجنب اإلزدواجیة وتوضیح الفاعلین3 و2اقترح أن الهدفین 

تم إبراز مبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة بشأن االستخدام المستدام كمفهوم مفید وافقت علیه االتفاقیة لیكون 
  .ع المفاهیم األخرى لالستخدام المستداممفهوما أساسیا للهدف، م

  . االستخدام المستدامعزیز التنوع البیولوجي وتعلى المباشرة الضغوط خفض –باءاالستراتیجیة  الغایة
أشیر إلى أن مجموعة األهداف في إطار هذه الغایة ال تغطي جمیع القطاعات التي تنشئ ضغوطا على التنوع 

  .ت مثل الطاقة، والنقل، وتنمیة البنیة التحتیة لم تذكر مباشرةومثال ذلك أن قطاعا.  البیولوجي
  .فقدان وتدهور الغابات والموائل الطبیعیة األخرىبمقدار النصف ، یخفض 2020 بحلول عام : 5الهدف 

وتمت مالحظة الحاجة إلى اإلشارة إلى وجود تاریخ مرجعي ".   فقدانمعدل"اتفق على أن الهدف ینبغي أن یشیر إلى 
  .وهناك حاجة أیضا إلى توضیح اإلشارة إلى اإلزالة الصافیة والكلیة للغابات.  وتعریف مشترك للغابات) ط أساسخ(

، یخفض 2020بحلول عام "وبناء علیه، تصبح الصیاغة البدیلة ".  تفتت الموائل الطبیعیة"واقترح أیضا اإلشارة إلى 
طبیعیة بما في ذلك الغابات ذات القیمة العالیة للتنوع بمقدار النصف معدل فقدان وتدهور وتفتیت الموارد ال

  ."البیولوجي
وتم االعتراف بتوافر بیانات أكثر عن الغابات بالمقارنة إلى معظم الموائل الطبیعیة األخرى، وأن نطاق الغابات یمكن 

یمكن أن ) ألنواع، مثالوفرة ا(غیر أن مؤشرات حالة التنوع البیولوجي .  رصده بسهولة أكبر من رصد تدهور الغابات
  .تستعمل كبدیل

ینبغي مالحظة أن هناك مسائل مرتبطة بذلك تخضع للمناقشة في الوقت الحالي في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 
  .بشأن تغیر المناخ وفي محافل أخرى
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  .ةیریدمتوممارسات الصید الالمفرط الصید على  القضاء، 2020 بحلول عام : 6الهدف 
  .یاسهبعض أن الهدف على النحو المصاغ غیر واقعي ویصعب قاعتبر ال

وهناك آراء متباینة بشأن نص الهدف وما إذا كان إدراج إشارة محددة إلى صید األسماك المفرط، والممارسات 
وتم النظر في صیاغة .  صید غیر المشروع وغیر المبلغ عنه وغیر المنظمالتدمیریة لصید األسماك، وممارسات ال

، یتم حصاد بصورة مستدامة جمیع أرصدة األسماك المستغلة والموارد 2020بحلول عام ":  على النحو التاليبدیلة
البحریة الحیة األخرى، ویكون أثر مصاید األسماك على النظم اإلیكولوجیة البحریة والساحلیة ضمن حدود إیكولوجیة 

  ."مأمونة
سماك، على الموائل البحریة والساحلیة التي یمكن أن وتمت مالحظة أن هناك ضغوطا إضافیة، بخالف صید األ

  .تعالج في هذا الهدف أو في أهداف أخرى
  .مستدام والحراجة على نحو ةالمائیاألحیاء ، تدار جمیع مناطق الزراعة وتربیة 2020 بحلول عام : 7الهدف 

ذلك یمكن تحقیقه من منظور  طموح للغایة، ولكن مع – مناطق على نحو مستدام جمیع تدار –اعتبر أن الهدف 
  .علمي

، 2020بحلول عام ": یكون الهدف على النحو التالي" جمیع مناطق"ده أنه بدال من اإلشارة إلى فاوهناك اقتراح م
زیادة " أو " تدار على نحو مستدامالتي في مناطق الزراعة وتربیة األحیاء المائیة والحراجة تحقیق زیادة كبیرة

  غیر أنه لوحظ أن هناك صعوبات إضافیة في تحدید ما إذا كانت هذه األهداف قد تم .13"12 في المئة Xبنسبة
.  "كبیرة"وهناك أیضا عدم وضوح بالنسبة لما یشكل .  الوفاء بها أو أنها تتطلب نقاط بیانات أكثر وخط أساس واضح

ه لیس من الضروري أن تكون ویعتبر البعض أن هذه األهداف المستندة إلى نسبة مئویة غیر مرغوب فیها نظرا ألن
  .أي منطقة خاضغة لالستخدام المستدام

 بعبارة "تدار على نحو مستدام"ومن بین التعدیالت البدیلة التي تم النظر فیها لتسهیل تحقیق الهدف، االستعاضة عن 
 ال تحظى ییر الدنیاالمعاغیر أنه لوحظ أن هذه .  "الوفاء بحد أدنى من معاییر االستدامة وحمایة التنوع البیولوجي"

باالعتراف العالمي، وقد یصعب قیاسها وقد یفهم منها أنه كل هذه المناطق سوف تخضع لخطط إصدار الشهادات، 
  .وهذا سیكون غیر عملي وربما غیر مرغوب فیه

                                                      
قد یكون استعمال النسب المئویة مفیدا للغایة في جعل األهداف قابلة للقیاس، ولكنها تنطوي على إشارة جغرافیة وطلب البیانات    12

  .وینبغي صیاغتها بحذر من أجل تجنب احتماالت النتائج الضارة
فهذه التدابیر تتطلب تاریخ مرجعي؛ ومعلومات عن الحالة لهذه ).  أو النقص(مال النسب المئویة للزیادة وینبغي تجنب استع   13

ویمكن صیاغة النسب .  ٕواذا لم تتوافر هذه المعلومات ال یمكن قیاس النسب المئویة.  ؛ ومرجع جغرافي واضح)خط األساس(التاریخ 
  غیر أنه نظرا ألن النسب المئویة تتناسب مع األرقام السابقة، هناك مخاطر لحدوث آثار %".Xالرقم الحالي بزیادة بنسبة "المئویة مثل 

سیكون % 100أو % 50فمثال، إذا كان الرقم األصلي صفرا، فإن زیادة بنسبة .  غیر متساویة بالنسبة لمختلف األطراف ونتائج ضارة
سیتطلب إذن حدوث زیادة بنسبة معینة مزید من الجهد الذي تبذله ٕواذا كان الطرف قد حقق بالفعل مستویا عالیا، .  حاصلها صفرا

  .األطراف التي یوجد بها خطوط أساس أقل
% 100، الذي قد یكون حتى "من الرقم الكلي% Z: "وفي ضوء ما ذكر أعاله، قد یفضل البعض المراجع المطلقة بدال من المراجع النسبیة

  ".من المجموع% yال یقل عن : "كون البدیل إضافة صیاغة على النحو التاليویمكن أن ی.  ، إذا اعتبر معقوال")كل"أي (
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خدام بأهداف واضحة لالستتدار ":  بعبارة"تدار على نحو مستدام"وثمة تعدیل بدیل آخر، وهو االستعاضة عن عبارة 
  واعتبر أن ذلك من شأنه أن یحسن من إمكانیة تحقیق الهدف ".المستدام بما في ذلك حفظ التنوع البیولوجي

  .وقیاسه
مثل قطاعي الطاقة (وفیما یتعلق بنطاق الهدف، یقترح البعض توسیعه لكي یتضمن كل القطاعات االقتصادیة 

مناطق األرضیة والبحریة الخاضعة لالستخدام االقتصادي، تكون كل ال، 2020بحلول عام "أي ) (والتعدین، والسیاحة
واقترح آخرون أن الهدف ینبغي أن یظل مركزا، والحظوا أن .  "وخصوصا الزراعة وتربیة األحیاء المائیة والحراجة

  ".اإلنتاج المستدام" المقترح ینطوي بالفعل على نطاق أعرض إذ یشیر إلى 4الهدف 
ویمكن التعبیر عن ذلك بإضافة ما یلي في نهایة .  اإلیكولوجي بالعالقة إلى هذا الهدفتم إبراز أهمیة نهج النظام 

  .وكبدیل لذلك، یمكن إضافة هذه العبارة في المبرر التقني.  "تطبیق نهج النظام اإلیكولوجي": النص
 أحمالمستویات ، یخفض التلوث الناتج عن المغذیات الزائدة والمصادر األخرى عن 2020بحلول عام   :8الهدف 

  . الحرجةم اإلیكولوجيالنظا
، بینما اقترح )باإلشارة تحدیدا إلى النیتروجین والتلوث(فیما یتعلق بنطاق هذا الهدف، یقترح البعض أنه ینبغي تضییقه 

وإلضافة هذه ).  تشمل مثال مبیدات اآلفات ومبیدات الحشرات(آخرون أنه ینبغي توسیعه لیشمل ملوثات أخرى 
بحلول عام : " األخرى مع الحفاظ في نفس الوقت على ارتباطها باالتفاقیة، اقترح تعدیل النص كما یليالملوثات

 عن أحمال النظام تؤثر في التنوع البیولوجي، تخفیض التلوث من المغذیات الزائدة والمصادر األخرى التي 2020
  ."اإلیكولوجي الحرجة

، "أحمال النظام اإلیكولوجي الحرجة"سبة لبعض الملوثات، تحدید واعتبر أنه بینما یصعب في بعض البلدان وبالن
ولوحظ في هذا السیاق أن .  هناك مؤشرات بالنسبة لكثیر من الملوثات، ویوجد نظام جید للرصد، والهدف قابل للقیاس

  .األهداف الوطنیة سیتم وضعها مع تحدید أو إعداد مؤشرات محددة
 في التلوث من المغذیات الزائدة إجراء خفض محسوس، 2020 عام بحلول": اقترحت صیغ بدیلة أخرى مثل

غیر أنه لوحظ وجود .  " في المئةXتخفیض بنسبة ".... ، أو "والمصادر األخرى التي تؤثر في التنوع البیولوجي
وجد كما ال ی.  صعوبات إضافیة في تحدید الوفاء باألهداف، وهي تتطلب المزید من نقاط البیانات وخط أساس واضح

  ".محسوس"وضوح بشأن ما یشكل 
 إدخال وتوطین األنواع الغریبة الغازیة، وتحدد األنواع الغریبة سارات متتم مراقبة، 2020 بحلول عام : 9الهدف 

  . وتراقب أو یتم القضاء علیهاأولویاتهاالغازیة الموجودة، وتمنح 
لهدف أكثر واقعیة، یمكن االستعاضة عن عبارة ومن أجل أن یكون ا.  لم تحدد مشاكل رئیسیة بالنسبة لهذا الهدف

األنواع الغریبة "ویمكن توسیع نطاق مصطلح .  "المساراتوضع تدابیر لمراقبة " بعبارة ...."تتم مراقبة مسارات "
ع بما یتسق م( لیشمل الفئات التصنیفیة دون مستوى األنواع، مثل األنواع الفرعیة، والعشائر، واألنماط الجینیة "الغازیة

  ).المقررات السابقة التفاقیة التنوع البیولوجي
بحلول عام ": على النحو التالي) مع عكس ترتیب العنصرین الرئیسیین(وبناء علیه، یمكن أن تكون الصیاغة البدیلة 

ر لمراقبة ، یتم تحدید األنواع الغریبة الغازیة واألنماط الجینیة، وأولویاتها ومراقبتها أو القضاء علیها ووضع تدابی2020
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وحظت هذه الصیاغة والصیاغة األصلیة بتأیید .  "واألنماط الجینیةمسارات إدخال وتوطین األنواع الغریبة الغازیة 
  .واسع من الفریق

وتشمل هذه الدور المهم آللیات اإلنذار المبكر، .  وأبرز عدد من المسائل المهمة المتعلقة بتنفیذ تدایر لبلوغ األهداف
.  وأبرزت أیضا العالقة الخاصة لهذا الهدف بالنظم اإلیكولوجیة الجزریة.  ابة السریعة وخطط اإلدارةوتدابیر االستج

غیر أنه بغیة اإلبقاء على الهدف معقوال وموجزا وبسیطا، یمكن إدخال هذه المسائل في المبرر التقني المساند بدال 
  .من نص الهدف نفسه

األنواع ب المرجانیة وعُلضغوط المتعددة التي تتعرض لها الشا فيیتم التحكم ، 2020 بحلول عام : 10الهدف 
 على فاظ المحیطات من أجل الحوتحمضالنظم اإلیكولوجیة التي تتأثر بتغیر المناخ األخرى المعرضة للخطر و

  .سالمتها وعملها
ي أن یشیر الهدف إلى وربما ینبغ.  ینشأ تغیر المناخ وتحمض المحیطات من ثاني أكسید الكربون المتزاید في الجو

  ." تحمض المحیطاتأوتغیر المناخ "اآلثار الناتجة عن 
ویمكن للكلمة األخیرة أن تجعل الهدف .  "تقلیل" أو "التصدي" ینبغي االستعاضة عنها بكلمة "التحكم"واقترح أن كلمة 

 ستكون منطقیة "أدنى حدإحداث تخفیض إلى "واقترح كذلك أن الصیاغة .  أكثر طموحا واتساقا مع الغایة العامة
  .ومتسقة أكثر مع األهداف األخرى

  :واقترح أیضا ما یلي
أن یكون نطاق الهدف أكثر تركیزا باإلشارة إلى الشعب المرجانیة وما یرتبط بها من نظم إیكولوجیة بحریة   -

ن اعتبارها مشمولة في ، مع مالحظة أن األنواع یمك)وتشمل األخیرة المعشبات البحریة، والمنغروف وغیرها(وساحلیة 
  .ولكن البعض یرى أنه ینبغي اإلشارة إلى األنواع صراحة.  النظم اإلیكولوجیة

، بدال "الحفاظ على التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة" أو "الحفاظ على قدرة تحمل"أن یكون الهدف   -
  ."الحفاظ على سالمتها وعملها"من 

للحفاظ على سالمة وعمل النظم (كسها، مع وضع تركیز أكبر على النتیجة المنشودة واقترح أیضا أن الجملة یمكن ع
 بدال من إجراء تقلیل الضغوط إلى أدنى )خدمات النظم اإلیكولوجیة/التنوع البیولوجي/القدرة على التحمل/اإلیكولوجیة

حالة الشعب المرجانیة وما ویمكن أن یحسن ذلك من قابلیة قیاس الهدف نظرا لوجود مؤشرات جیدة نسبیا ل.  حد
.  یرتبط بها من نظم إیكولوجیة، ولكن قد تتوافر معلومات أقل عن الضغوط المتعددة على هذه النظم اإلیكولوجیة

  .ومن ناحیة أخرى، یتسق اإلبقاء على التركیز على تقلیل الضغوط إلى أدنى حد مع الغایة العامة باء
  :كنة ما یليوفي ضوء هذه النقاط، تشمل الصیاغة المم

، الحفاظ على سالمة وعمل الشعب المرجانیة وما یرتبط بها من نظم إیكولوجیة بحریة وساحلیة 2020بحلول عام "
التي تتأثر بتغیر المناخ وتحمض المحیطات وذلك بالتقلیل إلى أدنى حد من الضغوط المتعددة التي تؤثر في هذه 

  ، و"النظم اإلیكولوجیة
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ل الضغوط المتعددة إلى أدنى حد على الشعب المرجانیة وما یرتبط بها من نظم إیكولوجیة ، تقلی2020بحلول عام "

بحریة وساحلیة التي تتأثر بتغیر المناخ وتحمض المحیطات من أجل الحفاظ على التنوع البیولوجي، والقدرة على 
  ."التحمل وخدمات النظم اإلیكولوجیة

  .كولوجیة واألنواع والتنوع الجینياإلیالنظم  صون –  جیم االستراتیجیةالغایة
تحسین حالة التنوع البیولوجي عن طریق صون النظم ": تشمل المقترحات المطروحة بشأن هذا النص ما یلي

صون النظم اإلیكولوجیة، واألنواع والتنوع الجیني، من أجل األجیال الحالیة " و"اإلیكولوجیة، واألنواع والتنوع الجیني
 یمكن أن توضع على نحو أفضل في "، من أجل األجیال الحالیة والقادمة"البعض أن اإلشارة إلى   ویعتبر ."والقادمة

  .المهمة بدال من وضعها في هذه الغایة المحددة
ومناطق المیاه العذبة  في المئة من المناطق األرضیة 15، حمایة ما ال یقل عن 2020 بحلول عام : 11الهدف 

ة للتنوع البیولوجي، من خالل شبكات تمثیلیة للمناطق خاص المناطق ذات األهمیة ال ذلكالبحریة، بما فيالمناطق و
 في المناظر الطبیعیة األرضیة والبحریة األوسع ٕوادماجهاالمحمیة المدارة على نحو فعال ومن خالل وسائل أخرى، 

  .نطاقا
وكانت .  ینما فضل آخرون هدفا واحدااعتبر البعض أن األهداف الممیزة ینبغي وضعها للمناطق األرضیة والبحریة، ب

  .%15و% 10و% 6، وبالنسبة للمناطق البحریة %20و% 15و% 10األهداف المقترحة بالنسبة للمناطق األرضیة 
 7/28وتمت التوصیة بأن المصطلحات المستخدمة یجب أن تكون متمشیة مع المصطلحات الواردة في المقرر 

. "صون" بكلمة "حمایة" وكلمة "وخصوصا" بكلمة "بما في ذلك"ضة عن عبارة واقترح أیضا االستعا/... 14والتوصیة 
األرضیة اإلیكولوجیة من المناطق  في المئة 15 ما ال یقل عن حمایة، 2020بحلول عام "وهكذا یكون الهدف 

 ل شبكاتة للتنوع البیولوجي، من خالخاص المناطق ذات األهمیة الصاوخصو، البحریةالمناطق ووالمیاه الداخلیة 
 ٕوادماجها ومن خالل وسائل أخرى، منصفلمناطق المحمیة المدارة على نحو  النظموفعالة  شاملة  تمثیلیةإیكولوجیة

وفضل آخرون الصیغة األصلیة الموجزة واعتبروا أن بعض "  .في المناظر الطبیعیة األرضیة والبحریة األوسع نطاقا
  .هذه المصطلحات تقنیة للغایة

  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/10ن شرح للمبرر التقني حول الطابع التمثیلي للمرفق الثاني في الوثیقة ویوجد المزید م
ویمكن أن تشمل هذه الوسائل األراضي .  لكي تكمل المناطق المحمیة" الوسائل األخرى"وقد تمت اإلحاطة بأهمیة 

تي بها أنظمة إداریة تتمشى مع فئات األصلیة والمناطق التي یتولى المجتمع المحلي حفظها والمناطق األخرى ال
.  المناطق المحمیة في االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، والتي قد ال یتم االعتراف بها دائما كمناطق محمیة رسمیة

فرض القیود على األنشطة التي تؤثر على التنوع البیولوجي مما یسمح " الوسائل األخرى"ویمكن أیضا أن تشمل 
ناطق الواقعة خارج حدود الوالیة الوطنیة على نحو یتمشى مع نطاق االختصاص في االتفاقیة بصون المواقع في الم

  ).4المادة (
وتم إبراز أهمیة التواصلیة وتمت مالحظة التحدي المتمثل في حفظ النظم اإلیكولوجیة للمیاه العذبة من خالل 

  . والتواصلیة أكثر أهمیة من مجموع المنطقة المحمیةفالنسبة لهذه النظم اإلیكولوجیة، تعد السالمة.  المناطق المحمیة
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  . منع انقراض األنواع المهددة المعروفة: 12الهدف 
.   إلى النص"لألنواع التي توجد حلول ممكنة إلدارتها أو یمكن إیجادها،"لغرض الدقة، یقترح إضافة العبارة الوصفیة 

  .ةغیر أن معظم المشاركین فضلوا النص األصلي األكثر بساط
وتحقیق االستعادة : "وإلضافة أنواع أخرى غیر األنواع المهددة باالنقراض، یمكن إضافة ما یلي إلى النص األصلي

بحلول عام "أو "  في المئة على األقل من األنواع المهددة المعروفة10إلى الحالة غیر المهددة بالنسبة لما نسبته 
  ".دة المعروفة، وقف انقراض وانخفاض أعداد األنواع المهد2020

 وما بعده، لن تضاف أنواع من أنواع القائمة الحمراء التي 2020في عام : "وهناك بدیل أكثر دقة لهذه الصیاغة وهو
جرى بالفعل تقییم حالتها والتي توجد حلول ممكنة إلدارتها في فئات القائمة الحمراء التابعة لالتحاد الدولي لحفظ 

 وما بعده، فإن كمیة األنواع التي جرى 2020وأیضا في عام .  ي الحیاة البریةأي منقرضة أو منقرضة ف "الطبیعة
من فئات االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، وهي المهددة بشكل حرج، والمهددة، فئة تقییمها بالفعل والتي تسجل في كل 

س الفئات من فئات القائمة والمعرضة للخطر، وقریبة من حالة الخطر، لن تكون أكبر من كمیة األنواع التي تترك نف
  ".الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة

؛ منقرض (EX)منقرض : ینبغي أن یشیر المبرر التقني إلى أرقام خط األساس وفئات التحاد الدولي لحفظ الطبیعة
 ؛ وقریب من حالة الخطر(VU)؛ ومعرض للخطر (EN)؛ ومهدد (CR)؛ ومهدد بشكل حرج (EW)في الحیاة البریة 

(NT) ؛ ثیر أقل شواغل(LC).  
ومن المفهوم أن هذا الهدف یعالج حاالت االنقراض التي یتسبب فیها اإلنسان مع مالحظة أن بعض حاالت 

  .االنقراض تحدث بصورة طبیعیة
، تحسن حالة التنوع الجیني للمحاصیل والماشیة في النظم اإلیكولوجیة الزراعیة 2020 بحلول عام : 13الهدف 

  .ة األقارب البریةوتحسن حال
، وقف فقدان التنوع الجیني للمحاصیل والماشیة في النظم اإلیكولوجیة الزراعیة، 2020بحلول عام ": صیاغة بدیلة

  ."وفقدان األقارب البریة
واقترح أن التنوع الجینیي للنباتات والحیوانات البریة ینبغي إضافته في هذا الهدف، بما یتمشى مع الغایة الشاملة، 

وضع وتنفیذ : "... ومثال ذلك، یمكن إضافة ما یلي.  صا وأنه الهدف الوحید الذي یركز على التنوع الجینيخصو
  ."استراتیجیات لصون التنوع الجیني للعشائر الطبیعیة من الحیوانات والنباتات البریة

تشمل جمیع األنواع  "المحاصیل"ومن المفهوم أن ".  في الموضع الطبیعي"واقترح إیالء األولویة للمحاصیل 
األنواع األخرى ذات القیمة "ویمكن توسیع النطاق لیشمل ...).  مثل الخضروات، وأشجار الفاكهة (المستزرعة 
  ."االقتصادیة-االجتماعیة

  . تعزیز منافع التنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة– الغایة االستراتیجیة دال
النظم "مع مالحظة أن  ("وخدمات النظم اإلیكولوجیة للجمیعلوجي تعزیز منافع التنوع البیو: "اقترح تعدیالن

  )."التنوع البیولوجي" مشمولة ضمن تعریف "اإلیكولوجیة
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  . تحت الغایة دال17اقترحت إمكانیة أدراج الهدف : مالحظة
ة، النظم اإلیكولوجیة التي توفر الخدمات األساسیأو استعادة صون تحدید و، 2020 بحلول عام : 14الهدف 

على نحو الخدمات األساسیة للنظم اإلیكولوجیة الجمیع على مان حصول ضوتسهم في سبل العیش المحلیة، و
  . والفقراء والضعفاء،المجتمعات األصلیة والمحلیةواف ومنصف، وال سیما 

إلیكولوجیة اعترف بأن مفهوم خدمات النظم اإلیكولوجیة مفهوم قیم وبالحاجة إلى تحدید الخدمات األساسیة للنظم ا
الصحة، وسبل " بعبارة "سبل العیش المحلیة"ویمكن االستعاضة عن مصطلح .  بدال من النظم اإلیكولوجیة نفسها

  . حتى یصبح الهدف عاما بدرجة أكبر"العیش والرفاه
، تحدید وصون الخدمات األساسیة 2020بحلول عام ": ومع أخذ هذه النقاط في الحسبان، تصبح الصیاغة المحتملة

للنظم اإلیكولوجیة، التي تسهم في الصحة، وسبل العیش، والرفاه، وضمان حصول الجمیع علیها على نحو واف 
  ."ومنصف، وال سیما المجتمعات األصلیة والمحلیة والفقراء والضعفاء

 غیر أنه لوح أیضا أن أعمال.  وتم االعتراف بالتحدي المتمثل في قیاس ورصد التقدم المحرز نحو هذا الهدف
  .البحوث في هذا المجال تتقدم بسرعة

وعملیة على التحمل النظم اإلیكولوجیة قدرة ، تعزیز مساهمة التنوع البیولوجي في 2020 بحلول عام : 15الهدف 
 األراضي في المئة من 15تخزین الكربون وعزله، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة ما ال یقل عن 

  . تغیر المناخ والتكیف معه ومكافحة التصحرآثارم بالتالي في التخفیف من  مما یسه،المتدهورة
، تعزیز مساهمة النظم اإلیكولوجیة الطبیعیة بشكل محسوس في التخفیف 2020بحلول عام : "اقترحت صیاغة أبسط

  .اإلیكولوجيغیر أن الكثیر رأوا من المهم إضافة إشارة إلى استعادة النظام ".  من تغیر المناخ والتكیف معه
.  لوحظ أن قدرة النظم اإلیكولوجیة على التحمل تستند إلى التنوع البیولوجي، واقترحت صیاغة جدیدة في السطر األول

ویمكن االستعاضة عن ".  تخزین الكربون"بعبارة " تخزین الكربون وعزله"إذ یمكن االستعاضة عن المصطلح 
 الخصوص، لكي تتضمن النظم اإلیكولوجیة المهمة في هذا" جیة المتدهورةالنظم اإلیكولو"بعبارة " األراضي المتدهورة"

  .مثل المعشبات البحریة
، تعزیز قدرة النظام اإلیكولوجیة على 2020بحلول عام ": ومع مراعاة هذه النقاط، یمكن أن یصاغ الهدف كما یلي

حفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة ما التحمل ومساهمة التنوع البیولوجي في مخزونات الكربون، وذلك من خالل ال
 في المئة من النظم اإلیكولوجیة المتدهورة، مما یسهم بالتالي في التخفیف من آثار تغیر المناخ 15ال یقل عن 

  ."والتكیف معه ومكافحة التصحر
والتقاسم العادل ٕ تعزیز التنفیذ من خالل التخطیط وادارة المعارف وتنمیة القدرات، – هاءاالستراتیجیة  الغایة

  .والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة
 بعد كلمة "التشاركي"نظرا ألهمیة مشاركة جمیع أصحاب المصلحة في عملیات التخطیط، اقترح إضافة كلمة 

  ."التخطیط"
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سیما أقل البلدان نموا، والدول توفیر الموارد إلى البلدان النامیة، وال ".... واقترح أن تتضمن هذه الغایة إشارات إلى 
الجزریة الصغیرة النامیة فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، وبناء القدرات، والحصول على التكنولوجیا 

  ...."ونقلها
التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة " من هذا القسم إلى الغایة دال، یمكن حذف اإلشارة إلى 17ٕواذا نقل الهدف 

  ."استخدام الموارد الجینیةعن 
لتنوع البیولوجي، تسهم في تحقیق مهمة ل، ینفذ كل طرف استراتیجیة وطنیة فعالة 2020 بحلول عام : 16الهدف 

  .وغایات وأهداف الخطة االستراتیجیة
ح الذي  من االتفاقیة وفي المقرر المقتر6اقترح البعض عدم الحاجة إلى الهدف نظرا للنص علیه بالفعل في المادة 

واقترح آخرون أن القیمة المضافة للهدف سیتم توضیحها باإلشارة إلى .  ه االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافرسیصد
، یعد كل 2020بحلول عام ": وبناء علیه، أصبح النص المحتمل.  إعدا االستراتیجیات الوطنیة وتحدیثها واعتمادها

ة للتنوع البیولوجي، ویعتمدها وینفذها، مما یسهم في تحقیق مهمة طرف استراتیجیة وخطة عمل وطنیة تشاركیة ومحدث
  ."الخطة االستراتیجیة وغایاتها وأهدافها

المنافع، بما یتماشى قدر كبیر من  الحصول على الموارد الجینیة، وتقاسم عزیز، ت2020 بحلول عام : 17الهدف 
  .ي بشأن الحصول وتقاسم المنافعدولالنظام الو

  ).التنفیذ(بدال من الغایة هاء ) تعزیز منافع التنوع البیولوجي(الهدف ألنه قد یناسب أكثر الغایة دال یمكن نقل هذا 
  ."كبیر"واقترحت إمكانیة حذف الكلمة 

تكون جمیع األطراف قد وضعت تدابیر وسیاسات بشأن ": واشتلمت مقترحات أخرى على اإلشارة إلى العناصر التالیة
سینظر مجلس إدارة بروتوكول الحصول وتقاسم "، و " من االتفاقیة5-15ع مراعاة المادة الحصوص وتقاسم المنافع م

  ".المنافع بانتظام في المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع
المعارف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة واالعتراف بمساهمتها وتعزیز ، حمایة 2020بحلول عام :  18الهدف 

  .لبیولوجي واستخدامه المستدامفي حفظ التنوع ا
 في الهدف، بما یتمشى مع توصیات الفریق "االستخدام المستدام المألوف للتنوع البیولوجي"اقترح إدراج اإلشارة إلى 

  ).ج(10و) ي(8واألحكام ذات الصلة، واستخدام المصطلحات بما یتمشى مع المادتین ) ي(8العامل المعني بالمادة 
، تحسین المعارف والتكنولوجیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وقیمته وعمله، 2020م  بحلول عا: 19الهدف 

  .على نطاق واسع هذه المعلومات والتكنولوجیات  على فقدانه، وتقاسواآلثار المترتبةوحالته واتجاهاته، 
  ."قیمه" بكلمة "قیمته"اقترح االستعاضة عن كلمة 

  :وتشمل الصیاغات البدیلة
، نقل التكنولوجیا المتعلقة بالتنوع البیولوجي على نطاق واسع وبشروط تفضیلیة إلى البلدان 2020بحلول عام "

   و"النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي
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  ."ع، تحسین وتبادل وتطبیق المعارف والتكولوجیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي على نطاق واس2020بحلول عام "

من أجل ) الموارد البشریة والتمویل(القدرات إحداث زیادة بعشرة أضعاف في ، 2020 بحلول عام : 20الهدف 
  .تنفیذ االتفاقیة

وكانت الزیادة بعشرة أضعاف .  لوحظ أن الحاجة إلى الموارد ستتیابن بدرجة كبیرة وأن معلومات خط األساس محدودة
وكما لوحظ في المبرر التقني، فإن األموال المخصصة للتكیف مع تغیر .  قارقما تقریبیا بدال من كونها رقما دقی

المناخ وتقلیل االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، والتي یحتمل أن تتضمن منافع كبیرة مشتركة 
  . البیولوجيبالنسبة للتنوع البیولوجي، هي على األقل أعلى تقریبا من األموال المخصصة حالیا للتنوع

، زیادة القدرة على تنفیذ االتفاقیة بمقدار عشرة أضعاف على األقل 2020بحلول عام "وهناك اقتراح بدیل مفاده أنه 
، وبمقدار )استنادا إلى العدد الحالي لألفراد في جمیع القطاعات القادرین على تنفیذ االتفاقیة(من حیث الموارد البشریة 

تي لم تتحقق، استنادا إلى المستویات التي تأخذ في الحسبان االلتزامات السابقة ال (عشرة أضعاف من حیث التمویل
 من 21 من المادة 1، والفقرة 20  من المادة2د مرفق البیئة العالمیة والفقرة  األخیر لموارومع مراعاة فترة التزود

امیة، وال سیما أقل البلدان نموا، والدول ، بحیث توفر على نحو واف وفي التوقیت المناسب إلى البلدان الن)االتفاقیة
  ."19 إلى 1الي، لتحقیق األهداف من  فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتق،الجزریة الصغیرة النامیة
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  التنوع البیولوجي الزراعي    14/10
  9/1 في المقرر طلبات مؤتمر الدول األطرافل    متابعة -ألف 

ة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة أهمیة التنوع البیولوجي الزراعي بالنسبة  الهیئة الفرعیة للمشورتالحظ  -1
  .2010للخطة االستراتیجیة المنقحة لالتفاقیة لفترة ما بعد عام 

الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بأن ینظر مؤتمر األطراف في اعتماد  توصي  -2
  :مقرر على غرار ما یلي

  األطراف إن مؤتمر 
بین أمانتي خطة العمل المشتركة بشأن التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة ] یالحظ] [یؤید] [یرحب[  -1

،  التابعة لهاالموارد الوراثیة لألغذیة والزراعةوهیئة تفاقیة التنوع البیولوجي ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة ا
  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/14/11 الواردة في المرفق بالوثیقة

هیئة الموارد و) الفاو(العمل المتواصل لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة یالحظ مع التقدیر   -2
لمبادرات الدولیة الوراثیة لألغذیة والزراعة التابعة لها، بشأن تنفیذ برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي الزراعي وا

  ؛ والتنوع البیولوجي لألغذیة والتغذیة، والملقحات،تربةالتنوع البیولوجي للب المتعلقةالثالث 
 الموارد الوراثیةوهیئة  ،العمل المتواصل لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة مع التقدیریالحظ   -3

جیة  بالخطة االستراتیویرحب، بشأن تنفیذ برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي الزراعي  التابعة لهالألغذیة والزراعة
 في الدورة 2009الذي ُأقر عام  )MYPOW( تنفیذ برنامج العمل المتعدد السنوات من أجل 2017-2010للفترة 

 في هذا الصدد بالمنشورات الدوریة المنفذة یرحبو. العادیة الثانیة عشرة لهیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة
الة التنوع البیولوجي في العالم في مجال األغذیة والزراعة، والمتوقعة في برنامج العمل المتعدد السنوات بشأن ح

 یدعووبشأن مكوناتها المختلفة من الموارد الوراثیة، والتي من شأنها توفیر قاعدة تقنیة صلبة لوضع خطط العمل؛ و
نشورات في األطراف، والحكومات األخرى إلى مراعاة الطبیعة المتعددة التخصصات والمشتركة بین القطاعات لهذه الم

  المساهمات التي تقدمها إلى منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعیة بشأن هذا الموضوع؛
منظمة األغذیة والزراعة وهیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التابعة لها إلى زیادة یدعو   -4

تفاقیة التنوع اتیجیة المنقحة الیذ الخطة االسترمساهمتها، في المجاالت المدرجة ضمن والیتها، في تطویر وتنف
 عن طریق وضع أهداف للتنوع البیولوجي الزراعي، بما في ذلك على مستویي النظام 2010لفترة بعد عام لالبیولوجي 

  اإلیكولوجي والموارد الجینیة، ورصد التقدم المحرز نحو تحقیقها باستخدام مؤشرات؛
اتفاقیة التنوع البیولوجي ومنظمة األمم المتحدة  أهمیة خطة العمل المشتركة بین أمانتي یالحظ  -5

 من 7 و1لألغذیة والزراعة وهیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التابعة لها، ومساهمتها الهامة في بلوغ الهدفین 
لناشئة عن ًاألهداف اإلنمائیة لأللفیة، والفرص المتاحة لزیادة تعزیز خطة العمل المشتركة وفقا للمسائل ذات الصلة ا

، بما في ذلك النظر في المسائل المتعلقة 2010لفترة بعد عام لالخطة االستراتیجیة المنقحة التفاقیة التنوع البیولوجي 
 للفترة ة الناشئة عن الخطة االستراتیجیةباألهداف والمؤشرات ذات الصلة ببرنامج العمل، والمسائل ذات الصل

  لسنوات التابع لهیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة؛  في برنامج العمل المتعدد ا2010-2017
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 منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة وهیئة الموارد الوراثیة ویدعو األمین التنفیذي یطلب إلى  -6

متد ًلألغذیة والزراعة التابعة لها إلى العمل معا على وضع المرحلة الثانیة من خطة العمل المشتركة التي تغطي فترة ت
ً على االقل، والى اإلحاطة علما بضرورة أن تراعي هذه المرحلة الثانیة عدة أمور من ضمنها ما 2017إلى غایة  ٕ

  :یلي
ًاالستخدام المستدام للتنوع البیولوجي الزراعي، ال سیما المحاصیل غیر المستخدمة استخداما كامال   )أ( ً

 المحتملة، لتحسین مستوى التغذیة البشریة، من أجل  الغذاءوغیرها من مصادر واألقارب البریة للنباتات المزروعة
  معالجة آثار تغیر المناخ وللمساهمة في األمن الغذائي؛

الحفظ في المزارع، وفي المواقع الطبیعیة وخارج المواقع الطبیعیة على التنوع البیولوجي الزراعي؛   )ب(
  ر األطراف؛ لمؤتمتاسعُ الذي اعتمد في االجتماع ال9/1ًوفقا للمقرر 
الجوانب ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع في سیاق النظام الدولي ] اعتماد] [النظر في[ضرورة   )ج(

بشأن الحصول وتقاسم المنافع بموجب اتفاقیة التنوع البیولوجي، في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة 
ًراثیة لألغذیة والزراعة، مع مراعاة التعاون القائم بین األمانتین وفقا الموارد الوالتنوع البیولوجي، وكذلك في سیاق هیئة 

  الصادر عن مؤتمر منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة؛18/2009للقرار 

، مثل حمایة األصناف  وحقوق الملكیة الفكریة األخرىاالتجاهات المتعلقة بنطاق براءات االختراع  )د[(
ول علیها وجرى منحها في المجاالت المتعلقة ببالموارد الوراثیة النباتیة والحیوانیة ُالنباتیة، التي طلب الحص

 لمنظمة األمم المتحدة لألغذیة الذي حددته التقییمات العالمیة یة الجرثومیة على النحووراث والموارد ال،]الحرجیة[و
  ] لألغذیة والزراعة؛ للتنوع البیولوجيوالزراعة

 لتعزیز الممارسات الزراعة المستدامة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي التي تساهم اإلجراءات المحتملة  )ه(
حفظ واستعادة الكربون في و الكربون في التربة القائم على النظم اإلیكولوجیة في التنوع البیولوجي فضال عن عزل

  ؛والكتلة الحیویة العضوي في التربة
 الصادر عن مؤتمر 9/2بناء على المقرر (یولوجي أوجه الترابط بین عمل اتفاقیة التنوع الب  )و(

وهیئة الموارد الوراثیة ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة ) األطراف وأي مقررات الحقة ذات صلة بالموضوع
 السلبیة على التنوع آثارها أو تجنبلوقود الحیوي ل تعزیز اآلثار اإلیجابیة ، بخصوصلألغذیة والزراعة التابعة لها

األمن الغذائي وأمن اقتصادیة والجوانب المتعلقة ب-، بما في ذلك ما یرتبط بها من اعتبارات بیئیة واجتماعیةلبیولوجيا
  ، وذلك في شكل دراسات وتقییمات مشتركة؛]فضال عن اآلثار على أمن األراضي[الطاقة 

ء منظمات المزارعین الحصول على آرا) 1: (السبل والوسائل الالزمة لتعزیز التعاون فیما یلي  )ز(
تیسیر سبل المشاركة الفعالة لهذه الجهات ) 2(والمنتجین وآراء المجتمعات األصلیة والمحلیة والنظر في هذه اآلراء، 

وهیئة في مداوالت مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي ومداوالت منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة 
  ، ومساهماتها في تنفیذ أعمال هذه الهیئات؛ والزراعة التابعة لهاالموارد الوراثیة لألغذیة
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وضع عملیة معززة لتحدید وتوضیح ونشر المعلومات على نقاط االتصال الوطنیة التابعة التفاقیة   )ح(
 بخصوص لهاوهیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التابعة التنوع البیولوجي ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة 

  المسائل ذات االهتمام المشترك؛
  )ط(

  ألفالخیار 
واألراضي الزراعیة ذات القیمة  الغنیة بالتنوع البیولوجي  الزراعیةلمناظر الطبیعیةاتعزیز حفظ   )ط([

نظم التراث الزراعي للشعوب  الحصر،المثال ولیس  على سبیل ٕوادارتها المستدامة،] واستعادتها[الطبیعیة العالیة 
  ]؛)GIAHS( صلیة ذات األهمیة على الصعید العالمياأل

  باءالخیار 
واإلدارة المستدامة، بما في ذلك اإلنتاج المستدام، ] واالستعادة[الحفظ  ، عند اإلقتضاء، إدماجتعزیز  )ط([

اعیة ، األراضي الزر الحصرعلى سبیل المثال ولیس في المناطق الزراعیة ذات األهمیة العالیة للتنوع البیولوجي،
ونظم التراث الزراعي للشعب األصلیة ذات األهمیة على الصعید ] ذات القیمة الطبیعیة العالیة] ذات األهمیة[

بما یتفق وینسجم مع ] والتي تم تحدیدها كمساهمة في بلوغ األهداف العالمیة والوطنیة للمناطق المحمیة،[العالمي، 
  ]األخرى ذات الصلة؛اتفاقیة التنوع البیولوجي وااللتزامات الدولیة 

  جیمالخیار 
واإلدارة المستدامة، بما في ذلك اإلنتاج المستدام، ] واالستعادة[الحفظ  ، عند اإلقتضاء، إدماجتعزیز  )ط([

، الحصرالمثال ولیس  على سبیل من حیث التنوع البیولوجي،] العالیة] [المهمة[في المناطق الزراعیة ذات القیمة 
 ونظم التراث الزراعي للشعوب األصلیة ذات األهمیة على ]العالیة] [المهمة[لقیمة الطبیعیة األراضي الزراعیة ذات ا[

بما یتفق ] ،لمناطق المحمیة لالوطنیة والعالمیة  األهدافبلوغهم في اأنها تسوالتي تم تحدیدها على [الصعید العالمي، 
  ] ذات الصلة؛وینسجم مع اتفاقیة التنوع البیولوجي وااللتزامات الدولیة األخرى

األمن الغذائي، في سیاق تعزیز التوعیة العامة بأهمیة التنوع البیولوجي الزراعي وبعالقته بتطویر   )ي(
   الموجهة نحو اإلنتاج، على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة؛النظم اإلیكولوجیة الزراعیة

 من أجللزراعیة  اوالعلوم والتكنولوجیا ي للمعارفالتقییم الدولبالنتائج والتوصیات ذات الصلة   )ك(
  ؛ وتنفیذها، حسب االقتضاء؛التنمیة

ًمواصلة استكشاف، حسب االقتضاء، إمكانیات اتخاذ اإلجراءات، حیثما كان ذلك ضروریا، من   )ل(
ًقطاعا، والتي تتدهور ًأجل إعادة تأهیل النظم اإلیكولوجیة الزراعیة في األراضي التي تشهد فیها الزراعة تراجعا أو ان

  فیها األراضي نتیجة لذلك، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، عند اإلقتضاء؛ 
خطة العمل منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، مثل تنفیذ بأهمیة العملیات التي تقودها یقر   -7

، والتي من شأنها الوراثیة النباتیة  خطة العمل العالمیة بشأن الموارددیث، وتحالوراثیة الحیوانیة العالمیة بشأن الموارد
أن تساهم مساهمة مباشرة في تحقیق األهداف الثالثة التفاقیة التنوع البیولوجي في قطاعي المحاصیل والثروة 

  الحیوانیة؛
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ل بشأن التنوع األطراف إلى أن تدمج، حسب االقتضاء، العناصر ذات الصلة من برنامج العمیدعو   -8

البیولوجي الزراعي في استراتیجیاتها وخطط عملها للتنوع البیولوجي فضال عن سیاساتها وخططها القطاعیة والمشتركة 
  بین القطاعات؛ 

األطراف والحكومات األخرى إلى االعتراف، حسب االقتضاء، باألهمیة الحیویة لنظم یدعو   -9
  ة في حفظ التنوع البیولوجي الزراعي واستخدامه المستدام؛المعارف العلمیة وغیر الرسمیة والتقلیدی

األمین التنفیذي توطید التعاون مع أمانة المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة یطلب إلى   -10
لتحسین مستوى التعاون في تنفیذ برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي الزراعي  )ITPGRFA(لألغذیة والزراعة 

  لمعاهدة، حسب االقتضاء؛وا
 نقاط االتصال الوطنیة التابعة التفاقیة التنوع البیولوجي والمعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة یدعو  -11

  النباتیة لألغذیة والزراعة إلى تحسین مستوى تعاونها؛
المبادرة فیذ منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة إلى تقدیم تقریر مرحلي موسع عن تنیدعو   -12

ة بالفعل في الوثیقة مقدمباإلضافة إلى المعلومات ال (لتنوع البیولوجي للتربةبشأن االدولیة 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/30 (إلى األمین التنفیذي لنشره من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات؛  

دیة في تحقیق أهداف االتفاقیة بأهمیة التنوع البیولوجي الزراعي ونظم المعارف العلمیة والتقلییقر   -13
 بالدور الریادي الذي تقوم به منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة في دعم تنفیذ برنامج العمل بشأن التنوع یقرو

ً أیضا بالمساهمات واألدوار المهمة مع اإلقرارالبیولوجي الزراعي باإلضافة إلى نظم المعارف التقلیدیة ذات الصلة 
  رین في هذا الصدد، بما في ذلك مساهمات وأدوار المجتمعات األصلیة والمحلیة؛للشركاء اآلخ
 التقدم الهائل المحرز فیما یخص التعاون بین األمین التنفیذي ومنظمة األمم المتحدة ٕواذ یالحظ  -14

 منظمة ویدعوي  األمین التنفیذیطلب إلىّلألغذیة والزراعة، وأن هناك منافع جمة تتحقق من زیادة توطید التعاون، 
 األطراف والحكومات األخرى إلى النظر، حسب االقتضاء ویدعواألمم المتحدة لألغذیة والزراعة إلى توطید تعاونهما 

ّوقدر اإلمكان، في تقدیم مزید من الدعم تیسیرا لهذا التعاون الموطد؛ ً  
على النحو الوارد في ( بالمشاكل المستمرة لتحمیل المغذیات بسبب بعض الممارسات الزراعیة یقر  -15

االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن النظم اإلیكولوجیة للمیاه الداخلیة في الوثیقة 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/3(،الصادر عن 9/1 من المقرر 40ً األطراف والحكومات األخرى، وفقا للفقرة  ویدعو 

 اإلجراءات بشأن الحد من تحمیل المغذیات بسبب مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، إلى زیادة تعزیز
 األمین یطلب إلىبعض الممارسات الزراعیة وتقدیم معلومات إضافیة إلى األمین التنفیذي عن التقدم المحرز، و

  التنفیذي أن یجمع هذه المعلومات وینشرها من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى ذات الصلة؛
جه الترابط القائمة بین النظم اإلیكولوجیة الزراعیة والنظم اإلیكولوجیة األخرى، وال سیما أویالحظ   -16

 األطراف إلى النظر في ضرورة تعزیز االنسجام بین تنفیذ یدعومن خالل أنشطة استخدام األراضي والمیاه، و
ًعمل األخرى في االتفاقیة، وفقا لنهج العناصر ذات الصلة في برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي الزراعي وبرامج ال

  النظام اإلیكولوجي، بما في ذلك على المستوى الوطني والمستوى اإلقلیمي، حسب االقتضاء؛ 
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 األمین التنفیذي تزوید منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة وهیئة الموارد الوراثیة یطلب إلى  -17
تشرین األول / أكتوبر3 المؤرخ 130-2008ًمقدمة ردا على اإلبالغ التابعة لها بالمعلومات اللألغذیة والزراعة 

  ؛2008
، وال  موظف لمساعدة األمین التنفیذيإعارة للمنظمة الدولیة للتنوع البیولوجي علىیعرب عن تقدیره   -18

  سیما فیما یتعلق بعدة أمور من ضمنها التنوع البیولوجي الزراعي واالستخدام المستدام؛
یة مسألة االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي بالنسبة إلى برنامج العمل بشأن التنوع  أهمیالحظ  -19

 األمین التنفیذي ضمان تحقیق التناسق بین برنامج العمل بشأن التنوع ویطلب إلى األطراف یدعوالبیولوجي الزراعي و
 9/1 من المقرر 32دام، مع مالحظة الفقرة البیولوجي الزراعي والمادة العاشرة من االتفاقیة، بشأن االستخدام المست

الصادر عن مؤتمر األطراف، والتي تتعلق بالزراعة وبمبادئ أدیس أبابا وخطوطها اإلرشادیة في مجال االستخدام 
  المستدام للتنوع البیولوجي؛

للتنوع  منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة والمنظمة الدولیة ویدعو األمین التنفیذي یطلب إلى  -20
ًالبیولوجي، إلى جانب شركاء معنیین آخرین، بمن فیهم المجتمعات األصلیة والمحلیة، رهنا بتوافر الموارد، إلى تقدیم 
معلومات إضافیة عن طبیعة االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي الزراعي والزراعة المستدامة، بما في ذلك االستعانة 

إلعالمیة التي قدمتها المنظمة الدولیة للتنوع البیولوجي بشان الزراعة المستدامة بالمعلومات الواردة في الوثیقة ا
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/34( المفاهیم واالتجاهات والتحدیات: واالستخدام المستدام للتنوع البیولوجي الزراعي

   النظم اإلیكولوجیة الزراعیةتقدیر قیمة
جتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األراضي الرطبة  الصادر عن اال31-10 بالقرار یرحب  -21

" تعزیز التنوع البیولوجي في حقول األرز بوصفها نظما لألراضي الرطبة"بشأن موضوع ) 1971رامسار، إیران، عام (
 الحقول التي تغمرها( بلدا حول العالم، وأن حقول األرز 114الذي یالحظ عدة أمور من ضمنها زراعة األرز في 

أتاحت مناطق شاسعة من المیاه المفتوحة على مدى قرون وأنها ) الفیضانات والحقول المرویة التي ینمو فیها األرز
تدعم مستوى عال من التنوع البیولوجي المرتبط باألرز الذي یكتسي أهمیة عالیة بالنسبة إلستدامة النظم اإلیكولوجیة 

 بصلة القرار الصادر عن ویقر من خدمات النظم اإلیكولوجیة؛ لحقول األرز، فضال عن تقدیم خدمات عدیدة أخرى
 األطراف ذات ویدعواتفاقیة رامسار بشأن األراضي الرطبة في تنفیذ برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي الزراعي 

ً، إلى تنفیذ هذا القرار تنفیذا كامالالصلة   ؛حسب االقتضاء ،ً
اعیة، وال سیما نظم حقول األرز، في حفظ التنوع البیولوجي  بأهمیة النظم اإلیكولوجیة الزریقر  -22

الموارد، وبالتشاور مع األمین توافر ً منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، رهنا بیدعوواستخدامه المستدام، و
 قدیر قیمةن تالتنفیذي والشركاء المعنیین، بمن فیهم المجتمعات األصلیة والمحلیة، إلى إجراء مزید من الدراسات بشأ

التي تقدمها النظم اإلیكولوجیة الزراعیة، بما یتفق وینسجم مع اتفاقیة  خدمات النظم اإلیكولوجیةالالتنوع البیولوجي و
التنوع البیولوجي وااللتزامات الدولیة األخرى ذات الصلة، بغیة تعزیز دعم اإلرشادات المرتبطة بالسیاسات والمقدمة 

  .الجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافإلى األطراف لینظر فیها ا
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  السبل والوسائل لتشجیع  النظر في:الوقود الحیوي والتنوع البیولوجي  باء

  إلنتاج واستخدام التأثیرات اإلیجابیة والتقلیل من التأثیرات السلبیة
  الوقود الحیوي على التنوع البیولوجي

ولوجیة مؤتمر األطراف بأن یعتمد في اجتماعه العاشر  الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنتوصي
  :غرار ما یلي على مقررا

  إن مؤتمر األطراف،
   الصادر عن مؤتمر األطراف؛9/2إذ یشیر إلى المقرر 

ً أنه بالنظر إلى حالة عدم الیقین العلمي القائمة، والمعلومات الحدیثة التي ظهرت، فإن هناك قلقا ٕواذ یقر[
تأثیرات على التنوع وغیر المقصودة للوقود الحیوي على التنوع البیولوجي و ر المحتملة المقصودةیحیط اآلثاًبالغا 

 إنتاج بسبب أمن الطاقةاالقتصادیة واألمن الغذائي و- االجتماعیةظروفأن تؤثر على الالبیولوجي من شأنها 
   ] المجتمعات األصلیة والمحلیة؛وعلى] فضال عن اآلثار المترتبة على أمن األراضي [واستخدام الوقود الحیوي

 بأن تحسین مستوى الرصد، والتقییم العلمي، والتشاور المفتوح والشفاف، مع المشاركة الكاملة ًأیضا ٕواذ یقر[
مجاالت المستمر ل لتحسینوالفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، وتدفق المعلومات هي احتیاجات حاسمة في عملیة ا

 للوقود الحیوي على التنوع أو تجنب اآلثار السلبیة القرار وتعزیز اآلثار اإلیجابیة وتقلیل صنعتوجیه السیاسات و
االقتصادیة واألمن - االجتماعیةظروفأن تؤثر على الالبیولوجي والتأثیرات على التنوع البیولوجي التي من شأنها 

  ]؛]ثار المترتبة على أمن األراضيفضال عن اآل [ إنتاج واستخدام الوقود الحیويبسبب أمن الطاقةالغذائي و
 لالتحاد األوروبي لمساهمته المالیة نحو عقد حلقتي العمل اإلقلیمیتین ألمریكا یعرب عن امتنانه  -1

الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، وآسیا والمحیط الهادئ، ولحكومة ألمانیا على مساهمتها نحو عقد حلقة العمل 
بل والوسائل لتشجیع التأثیرات اإلیجابیة والتقلیل من التأثیرات السلبیة إلنتاج واستخدام اإلقلیمیة ألفریقیا، بشأن الس

ٕالوقود الحیوي على التنوع البیولوجي، والى حكومة كل من البرازیل وتایلند وغانا على استضافة حلقات العمل هذه، 
  ة تسهیل المشاركة الفعالة للمنطقة بأكملها؛ٕوالى حكومة البرازیل على تقدیم الترجمة الشفهیة باللغة اإلسبانیة بغی

 عند، و أن تدرسإلى وأصحاب المصلحة المعنیة والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافیدعو  -2
مشاركة كاملة أن تواصل، استنادا إلى التقییمات العلمیة بشأن آثار إنتاج واستخدام الوقود الحیوي، وب، اإلقتضاء
لتقلیل أو  السبل والوسائل بشأن ةاألطر المفاهیمیة الطوعی تطویر  األصلیة والمحلیة،لمجتمعاتمن جانب اوفعالة 

حلقات العمل اإلقلیمیة أعدتها نتاج واستخدام الوقود الحیوي التي إل تجنب التأثیرات السلبیة وتعظیم التأثیرات اإلیجابیة
الوقود الحیوي آثار د لتركیز اإلطار على ، بذل جهة الطوعیة المفاهیمیوأن تواصل لدى وضع هذه األطر ؛الثالث
االقتصادیة –، واآلثار على التنوع البیولوجي التي من شأنها أن تؤثر على الظروف االجتماعیة التنوع البیولوجيعلى 

 لمؤتمر التاسع على النحو الذي قرره االجتماع، واألمن الغذائي وأمن الطاقة بسبب إنتاج واستخدام الوقود الحیوي
  ؛9/2اف في المقرر األطر

 األطراف والحكومات األخرى، بالتعاون مع المجتمعات األصلیة والمحلیة والمنظمات المعنیة، یحث  -3[
حقوق األراضي، وحسب وتعزیز أن تضمن لدى إجراء تقییمات علمیة آلثار إنتاج واستخدام الوقود الحیوي، احترام 
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الممارسات الزراعیة المستدامة واألمن فضال عن ، ]ت الدولیة الساریةوااللتزاما [االقتضاء ورهنا بالتشریعات الوطنیة
الغذائي للمجتمعات األصلیة والمحلیة، وأن الخطوات تتخذ لمعالجة أي تأثیرات سلبیة على هذه المجتمعات نتیجة 

  ]إلنتاج واستخدام الوقود الحیوي؛
  4-  

  الخیار ألف
  : رهنا بتوافر الموارد المالیةي، أن یقوم بما یل األمین التنفیذيیطلب إلى  -4[
لالستخدام الطوعي تشتمل ] ة أدواتقیبویعد ح[معلومات عن أدوات ] وینظم] [ویحلل[أن یجمع   )أ(

على المعاییر والمنهجیات المتاحة لتقییم التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة على التنوع البیولوجي من إنتاج واستخدام 
والتأثیرات على التنوع البیولوجي التي من  ،ه الكاملة مقارنة باألنواع األخرى من الوقودالوقود الحیوي في دورة حیات

بسبب إنتاج واستخدام الوقود  االقتصادیة واألمن الغذائي وأمن الطاقة- االجتماعیةظروفشأنها أن تؤثر على ال
  ؛]باإلضافة إلى اآلثار المترتبة على أمن األراضي[الحیوي 

المنظمات والعملیات الشریكة ذات الصلة، ] بالتعاون مع] [مع مراعاة عمل[ا العمل أن یضطلع بهذ  )ب(
ألغذیة والزراعة، واللجنة الدولیة لإلدارة المستدامة للموارد، والمائدة المستدیرة بشأن الوقود ألمم المتحدة لمثل منظمة ا

ألخرى ذات الصلة، من أجل خفض ازدواجیة الحیوي المستدام، والشراكة العالمیة للطاقة البیولوجیة والمنظمات ا
المقررات ب ستعیننتائج حلقات العمل اإلقلیمیة، وأن یب] أن یراعي هذا العمل] [ هذا العملتعینأن یس[وینبغي . الجهود

  .واإلرشادات ذات الصلة التي أعدتها اتفاقیة التنوع البیولوجي
رفة تبادل المعلومات والسبل األخرى ذات من خالل آلیة غ] ة األدواتقیبوح[أن ینشر األدوات   )ج(

الصلة من أجل مساعدة األطراف، وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة المعنیین في تطبیق السبل والوسائل لتشجیع 
التأثیرات السلبیة إلنتاج واستخدام الوقود الحیوي على حفظ التنوع البیولوجي أو تجنب التأثیرات اإلیجابیة وتقلیل 

االقتصادیة - االجتماعیةظروفوالتأثیرات على التنوع البیولوجي التي من شأنها أن تؤثر على المستدام واستخدامه ال
  ]؛] اآلثار المترتبة على أمن األراضيفضال عن[بسبب إنتاج واستخدام الوقود الحیوي  واألمن الغذائي وأمن الطاقة

  الخیار باء
ارد المالیة، أن یجمع وینظم وینشر معلومات عن أدوات  إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر المویطلب  -4[

لالستخدام الطوعي حسبما هو محدد في حلقات العمل اإلقلیمیة ألمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، وآسیا ومنطقة 
نتاج المحیط الهادئ، وأفریقیا بشأن السبل والوسائل لتشجیع التأثیرات اإلیجابیة والتقلیل من التأثیرات السلبیة إل

 والتأثیرات على التنوع البیولوجي التي من شأنها أن تؤثر على واستخدام الوقود الحیوي على التنوع البیولوجي
، مع مراعاة بسبب إنتاج واستخدام الوقود الحیوي االقتصادیة واألمن الغذائي واألمن من الطاقة-األوضاع االجتماعیة

ت الصلة ومن بینها، منظمة األغذیة والزراعة، واللجنة الدولیة لإلدارة عمل المنظمات الشریكة المختصة والعملیات ذا
المستدامة للموارد، والمائدة المستدیرة بشأن الوقود الحیوي المستدام، والشراكة العالمیة للطاقة البیولوجیة والمنظمات 

تنوع البیولوجي في الجوانب المتعلقة األخرى ذات الصلة، لمنع االزدواجیة في العمل واعترافا بالدور الخاص التفاقیة ال
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بالتنوع البیولوجي من اإلنتاج واالستخدام المستدام من الوقود الحیوي ونشرها من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات 

  ]والوسائل ذات الصلة؛
 إلى األمین التنفیذي أن یجمع معلومات عن الثغرات في المعاییر والمنهجیات المحددة یطلب  -5
 ونقله إلى علم المنظمات والعملیات ذات الصلة وتقدیم تقریر عن التقدم 4ل المضطلع به في الفقرة في العم

إلى اجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة ینعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 
  األطراف؛
یة، أن یسهم في العمل الجاري الذي تقوم به األمین التنفیذي، رهنا بتوافر الموارد المال  إلىیطلب  -6[

، ألغذیة والزراعةل ألمم المتحدةلبیئة، ومنظمة االمنظمات والعملیات الشریكة ذات الصلة، مثل برنامج األمم المتحدة ل
ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، والمنظمة الدولیة لتوحید المقاییس، ومنظمة التعاون االقتصادي 
لبلدان آسیا والمحیط الهادئ والوكالة الدولیة للطاقة، والموائد المستدیرة، مثل المائدة المستدیرة المعنیة بالوقود الحیوي 
المستدام والشراكة العالمیة للطاقة البیولوجیة، والمنظمات األخرى ذات الصلة، بما یتسق مع والیة اتفاقیة التنوع 

]] وخیارات للسیاسات[إعداد أطر ] [عملهم الجاري[التفاقیة، للمساعدة في االصادر عن  9/2البیولوجي والمقرر 
الناجمة عن الكتل ] [الناجمة عن إنتاج واستخدام الوقود الحیوي[لتشجیع التأثیرات اإلیجابیة وتقلیل التأثیرات السلبیة 

نتائج التقییم العلمي الشامل ] تحوطي والنهج ال[ مع مراعاة ،على التنوع البیولوجي] األحیائیة إلنتاج واستخدام الطاقة
ٕ وتجنب االزدواجیة واضفاء الوضوح على هذه ،الحالي لمثل هذه التأثیرات، مع مراعاة الحاجة إلى إضافة أقصى قیمة

 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقدیم المعلومات ذات الصلة، بما في ، األطرافیدعوالعملیات؛ و
 األمین ویطلب إلى[، من أجل دعم هذا النشاط، )15 و11 و10ألنشطة المحددة في الفقرات ذلك ما یتعلق با

إلى اجتماع للهیئة الفرعیة ] في شكل مذكرة إعالمیة[ هذا النشاط في تقریرا عن التقدم المحرز رفعالتنفیذي أن ی
  ]مر األطراف؛للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة ینعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤت

الخبرات والنتائج بألمین التنفیذي تزوید ا والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة إلى ، األطرافیدعو  -7
 ظروفالتأثیرات على التنوع البیولوجي التي من شأنها أن تؤثر على المن المستمدة من تقییمات التنوع البیولوجي و

 إلى األمین ویطلبالطاقة بسبب إنتاج واستخدام الوقود الحیوي،  االقتصادیة واألمن الغذائي وأمن-االجتماعیة
  التنفیذي إتاحة هذه الخبرات والنتائج لألطراف من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات؛

التأثیرات السلبیة أو تجنب السبل والوسائل لتشجیع التأثیرات اإلیجابیة وتقلیل  بالحاجة إلى إدراجیقر   -8
في الخطط الوطنیة، مثل ] وعلى المجتمعات األصلیة والمحلیة[على التنوع البیولوجي وقود الحیوي إلنتاج واستخدام ال

 األطراف، حسب االقتضاء، إلى ویدعواالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وخطط التنمیة الوطنیة، 
لوقود نتاج واستخدام اتعظیم التأثیرات اإلیجابیة إلالتأثیرات السلبیة وأو تجنب اإلبالغ عن خبراتها المتعلقة بتقلیل 

  الحیوي كجزء من تقاریرها الوطنیة الخامسة؛
 التأثیرات اإلیجابیة وتقلل إلى أدنى حد أو عزز األطراف إلى وضع وتنفیذ السیاسات التي تیدعو  -9

كل من اآلثار والتأثیرات المباشرة  من خالل تقییم صوصاتؤدي إلى تجنب التأثیرات السلبیة على التنوع البیولوجي، وخ
إلى مقارنة بالوغیر المباشرة على التنوع البیولوجي الناجمة عن إنتاج واستخدام الوقود الحیوي في دورة حیاته الكاملة 
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ظروف األنواع األخرى من الوقود، والتأثیرات على التنوع البیولوجي التي من شأنها أن تؤثر على الآثار وتأثیرات 
  االقتصادیة ذات الصلة واألمن الغذائي وأمن الطاقة بسبب إنتاج واستخدام الوقود الحیوي؛-عیةاالجتما

 الوطنیة المختلفة، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة ظروف مع االعتراف بال، األطرافیدعو  -10
  : القیام بما یليإلى

عالیة ذات القیمة الة مناسبة للمناطق اتخاذ، حسب االقتضاء، تدابیر حفظ بیولوجی] إجراء حصر و[  )أ[(
والمناطق المهمة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، مثل المناطق ] [،والنظم اإلیكولوجیة الحرجة، [لتنوع البیولوجي ل

 لمساعدة صانعي السیاسات في تقلیل أو تجنب التأثیرات السلبیة إلنتاج الوقود الحیوي على التنوع ،]المحظورة
واألراضي ذات القیمة المنخفضة من حیث التنوع البیولوجي [المناطق والنظم اإلیكولوجیة ] وتحدید[ییم وتق[البیولوجي 

ًوالتي استخدمت من قبل في الزراعة، والتي شهدت فیها الزراعة تراجعا أو انقطاعا، وأصبحت أراض متدهورة نتیجة  ً
  ]]الحیوي؛التي یمكن استخدامها بطریقة مستدامة في إنتاج الوقود ] ،لذلك

لتعزیز التأثیرات اإلیجابیة وتقلیل أو تجنب التأثیرات السلبیة إلنتاج واستخدام مساندة وضع تدابیر   )ب(
 ظروفالوقود الحیوي على التنوع البیولوجي والتأثیرات على التنوع البیولوجي التي من شأنها أن تؤثر على ال

 بسبب إنتاج واستخدام الوقود الحیوي، كمساهمة في تحقیق االقتصادیة واألمن الغذائي وأمن الطاقة-االجتماعیة
  ؛2010ستراتیجیة المنقحة لالتفاقیة بعد عام الخطة اال

تخطیط استخدام ] ستراتیجیاتا] [سیاسات[ األطراف والحكومات األخرى على وضع وتنفیذ یشجع  -11
أثیرات اإلیجابیة وتقلل أو تؤدي إلى تجنب  التعزز الوطنیة، التي تظروفاألراضي والمیاه، مع االعتراف باختالف ال

 من خالل معالجة التغیرات المباشرة وغیر المباشرة الستخدام صوصاالتأثیرات السلبیة على التنوع البیولوجي، وخ
لتنوع البیولوجي والمناطق المهمة العالیة ل القیمة ذاتالمناطق على األراضي والمیاه التي تؤثر، ضمن جملة أمور، 

ومراعاة [حیة الثقافیة والدینیة والتراثیة، كجزء من أطر سیاساتها إلنتاج واستخدام الوقود الحیوي بطرق مستدامة من النا
  ؛]اآلثار المترتبة على خدمات النظام اإلیكولوجي من زاویة المناظر الطبیعیة

لمالي للبلدان النامیة،  البلدان والوكاالت المانحة والمنظمات المعنیة على توفیر الدعم التقني وایحث  -12[
نتقالي، لكي تضع أطر سیاسات االقتصاد اال ذاتالبلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، والبلدان أقل  ر سیماو

 عززإلنتاج واستخدام الوقود الحیوي بطرق مستدامة بما في ذلك سیاسات تخطیط استخدام األراضي والمیاه التي ت
لل أو تؤدي إلى تجنب التأثیرات السلبیة على التنوع البیولوجي والتأثیرات على التنوع البیولوجي التأثیرات اإلیجابیة وتق

االقتصادیة واألمن الغذائي وأمن الطاقة بسبب إنتاج واستخدام - االجتماعیةظروفالتي من شأنها أن تؤثر على ال
  ]حیوي على الصعید الوطني؛ثار إنتاج واستخدام الوقود ال آلهإالوقود الحیوي،  واجراء تقییمات

 ودعم إعداد ، األطراف والحكومات األخرى على وضع واستخدام تكنولوجیات سلیمة بیئیایشجع   -13
برامج بحوث وتقییمات األثر التي تعزز التأثیرات اإلیجابیة وتقلل أو تؤدي إلى تجنب التأثیرات السلبیة إلنتاج 

 ظروفوجي والتأثیرات على التنوع البیولوجي التي من شأنها أن تؤثر على الواستخدام الوقود الحیوي على التنوع البیول
فضال عن  [االقتصادیة ذات الصلة واألمن الغذائي وأمن الطاقة بسبب إنتاج واستخدام الوقود الحیوي–االجتماعیة 

  ؛]التاثیرات على أمن األراضي
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یة والتكنولوجیات الجدیدة تركیبلوجیة اللتكنولوجیا البیول إنشاء فریق خبراء تقنیین مخصص یقرر  -14[

األخرى التي تستخدم أو التي من المتوقع أن تستخدم في الجیل القادم من الوقود الحیوي لتقییم آثارها على التنوع 
  14.]البیولوجي وسبل العیش ذات الصلة

ات المباشرة وغیر  والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة إلى معالجة كل من التأثیر، األطرافیدعو  -15[
 التنوع البیولوجي في المیاه صوصاإنتاج واستخدام الوقود الحیوي على التنوع البیولوجي، وخالتي قد تنشأ من المباشرة 

  ]الداخلیة، وعلى الخدمات التي یوفرها، وعلى المجتمعات األصلیة والمحلیة؛
 ضمان عدم إطالق الكائنات الحیة ً والحكومات األخرى، وفقا للنهج التحوطي، علىطراف األیحث  -16[

 تبریر مثل هذهالمنتجة بواسطة البیولوجیا التركیبیة في البیئة إلى غایة قیام قاعدة علمیة مالئمة یتم على أساسها 
، ومراعاة ما یرتبط بها من مخاطر للمخاطر المرتبطة بالبیئة والتنوع البیولوجي االعتبار الواجبٕایالء األنشطة و
  .]صادیةاقت-اجتماعیة

 أنه یؤكد مجددا الصادر عن مؤتمر األطراف، 9/2من المقرر ) 1)(ج(3 الفقرة ٕواذ یشیر إلى  -17
  ینبغي تطبیق النهج التحوطي على إنتاج واستخدام الوقود الحیوي وفقا لدیباجة اتفاقیة التنوع البیولوجي؛

18-  
  ألفالخیار 

استخدام ون استخدام األنواع الغریبة الغازیة في إنتاج  بالتهدیدات الموجهة للتنوع البولوجي مٕواذ یقر  -18[
 األطراف والحكومات األخرى على تطبیق النهج التحوطي وفقا للمبادئ التوجیهیة بشأن األنواع یحثالوقود الحیوي؛ 

  ؛]*6/23الغریبة الغازیة المذكورة في المرفق بالمقرر 
  باءالخیار 

المستخدمة في إنتاج واستخدام األنواع  البولوجي إذا أصبحت  بالتهدیدات الموجهة للتنوعٕواذ یقر  -18[
 األطراف والحكومات األخرى على تطبیق النهج التحوطي وفقا للمبادئ التوجیهیة بشأن یحثالوقود الحیوي غازیة؛ 

  ؛]*6/23األنواع الغریبة الغازیة المذكورة في المرفق بالمقرر 

                                                      
 بشأن   االجتماعفيعدم وجود توافق في اآلراء ) 2(اآلثار المالیة؛ ) 1: (وضعت هذه الفقرة بین قوسین معقوفین للسببین التالیین   14

  .هاختصاصوبشأن  إلى فریق الخبراء التقنیین المخصصالحاجة 
یستطیع أن  مؤتمر األطراف أنیعتقد   أنه الوأكد هذا المقرر اعتماد إلى المؤدیة خالل العملیة ا رسمیااعتراضلممثلین  أحد اقدم  *

اإلجراءات إزاء  عدد قلیل من الممثلین عن تحفظاتهم وأعرب. علیه مع وجود اعتراض رسمي ا أو نصیعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا
  ).324-294 الفقرات، UNEP/CBD/COP/6/20 نظرا( هذا المقرر اعتماد إلى المؤدیة

یستطیع أن  مؤتمر األطراف أنیعتقد   أنه الوأكد هذا المقرر اعتماد إلى المؤدیة خالل العملیة ا رسمیااعتراض أحد الممثلین قدم  *
اإلجراءات إزاء فظاتهم  عدد قلیل من الممثلین عن تحوأعرب. علیه مع وجود اعتراض رسمي ا أو نصیعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا

  ).324-294 الفقرات، UNEP/CBD/COP/6/20 نظرا( هذا المقرر اعتماد إلى المؤدیة
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  متابعة لطلبات : وشبه الرطبةالتنوع البیولوجي لألراضي الجافة   14/11
  9/17مؤتمر األطراف الواردة في المقرر 

  توصیة مقدمة لمؤتمر األطراف     - أوال
ً بأن یعتمد مؤتمر األطراف مقررا على غرار ما  العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةهیئة الفرعیة للمشورةل اتوصي

  :یلي
  إن مؤتمر األطراف

مة في إطار اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر بخصوص تعریف  بأن المعاییر المستخدإذ یقر[  -1
ُاألراضي الجافة تختلف عن المعاییر المستخدمة في إطار اتفاقیة التنوع البیولوجي، حیث تعرف اتفاقیة مكافحة  ُ

 إلى طلبی] ،التصحر األراضي الجافة وفقا لمؤشر الجفاف وتغطي المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة
  :، بالتعاون مع أمانة اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر، القیام بما یلياألمین التنفیذي

 أنشطة مشتركة لزیادة التعاون بین مجتمعات العلوم الطبیعیة والعلوم ]إعداد وتنفیذ[ ]أن یستكشف[  )أ(
مثل برامج عمل اتفاقیة التنوع (من االتفاقیتین ٕ ویفضل من خالل وسائل واجراءات قائمة بالفعل في كل ،االجتماعیة
، من أجل زیادة إدماج اعتبارات التنوع البیولوجي في مجال الحد من الكوارث، بما في ذلك كمساهمة في )البیولوجي

  المتابعة لمؤتمر المناخ العالمي الثالث؛
ات التقنیة التفاقیة التنوع البیولوجي أن ینشر، رهنا بتوافر الموارد المالیة، تقریر خاص من سلسلة المنشور  )ب(

 یماثل تقاریر سلسلة المنشورات التقنیة بشأن تقدیر قیمة 15یستعرضه النظراء عن قیمة األراضي الجافة وشبه الرطبة
األراضي الرطبة والغابات، مع األخذ في الحسبان دور الرعاة وغیرهم من الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في حفظ 

لتنوع البیولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة واستخدامها المستدام وما یرتبط بها من معارف تقلیدیة، بغرض إتاحة موارد ا
التقریر في التوقیت المناسب لعقد المؤتمر العلمي الثاني للجنة المعنیة بالعلم والتكنولوجیا التابعة التفاقیة األمم المتحدة 

  لمكافحة التصحر؛
 المؤتمر العلمي الثاني للجنة المعنیة بالعلوم والتكنولوجیا التابعة التفاقیة األمم المتحدة أن یشترك في  )ج(

التقییم االقتصادي للتصحر واإلدارة "، تحت الموضوع المحدد المعنون 2012لمكافحة التصحر المقرر عقده في عام 
  ؛" الرطبةالمستدامة لألراضي ومرونة المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه

مراعاة نتائج المؤتمر الدولي الثاني بشأن تغیر المناخ واالستدامة والتنمیة في المناطق شبه القاحلة،   )د(
   واألحداث األخرى المثیرة لالهتمام؛2009آب /المعقود في فورتالیزا، البرازیل، في أغسطس

لتدابیر الخاصة باإلدارة المستدامة مراعاة الدور الحاسم الذي یضطلع به المجتمع المدني في تنفیذ ا  )ه(
  لألراضي الجافة وشبه الرطبة وفي تحدید أفضل الممارسات؛

                                                      
النظم االیكولوجیة لألراضي الجافة وشبه الرطبة واألراضي الجافة :  أن األراضي الجافة وشبه الرطبة تشمل5/23یحدد المقرر    15

 كذلك حدود األراضي الجافة وشبه الرطبة بما 9/17ویعتمد المقرر [. العشبیة والسافاناللبحر المتوسط واألراضي شبه القاحلة واألراضي 
الرطبة التي وضعتها اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة احلة وشبه القاحلة واألراضي الجافة شبه یتسق والمعاییر الخاصة باألراضي الق

 ].التصحر
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  : األمین التنفیذي توسیع نطاق ما یليطلب كذلك إلىی  - 2
قاعدة البیانات المتاحة على اإلنترنت للممارسات الجیدة والدروس المستفادة فیما یتعلق بربط حفظ التنوع   )أ(

دامه المستدام بسبل العیش في األراضي الجافة وشبه الرطبة، وال سیما في حالة الشعوب األصلیة البیولوجي واستخ
، مع اللجنة المعنیة بالعلوم والتكنولوجیا التابعة التفاقیة األمم المتحدة ]عند اإلقتضاء[والمجتمعات المحلیة وتنسیق الجهود، 

  لمكافحة التصحر إلعداد نظام إلدارة المعارف؛
  اعدة بیانات التدابیر الحافزة لتحسین إدراج البرامج في العملیات المتعلقة باألراضي الجافة وشبه الرطبة؛ق  )ب(
اإلرشادات المتعلقة بالرعي الواردة في دلیل الممارسات الجیدة المتعلقة بالرعي وحفظ الطبیعة إذ الحظ   - 3

  : األمین التنفیذي تحدیدیطلب كذلك إلى 16والتنمیة،
اون مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، أفضل الممارسات الالزمة لمعالجة التضارب بین بالتع  )أ(

حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام والرعي والزراعة في األراضي الجافة شبه الرطبة من أجل سد الفجوات المحددة 
  المحلیة ورهنا بتوافر الموارد المالیة؛في المعلومات بالمشاركة الكاملة للشعوب األصلیة والمجتمعات 

أمثلة عن الممارسات الجیدة فیما یتعلق بإشراك المجموعات المهمشة المحددة وفقا للظروف الوطنیة في   )ب(
تنفیذ برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي لألراضي القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، وخاصة الرعاة الذین یتنقلون 

  عوب األصلیة المتنقلة، مع مراعاة أن األمر قد یتطلب تغییرات مؤسسیة لتیسیر هذه المشاركة؛والش
  : والحكومات األخرى، عند اإلقتضاء، إلى القیام بما یلياألطراف یدعو أیضا  - 4
بما إعداد وتنفیذ خطط إدارة الجفاف ونظم اإلنذار المبكر على جمیع المستویات، أو تنقیح القائمة منها،   )أ(

في ذلك خطط اإلدارة على الصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي وعلى مستوى األحواض مع مراعاة أثر الجفاف والتصحر 
  : على التنوع البیولوجي ودور التنوع البیولوجي في زیادة مرونة األراضي الجافة شبه الرطبة، سعیا إلى

  ؛ ٕإدراج تقدیر المخاطر وتقییمات اآلثار وادارة اآلثار  )1(
توجیه عملیة إدارة التنوع البیولوجي لمنع الجفاف والتصحر، بما في ذلك من خالل مشاركة   )2(

جمیع أصحاب المصلحة، وخاصة النساء والرعاة وغیرهم من الشعوب األصلیة والمجتمعات 
المحلیة، حسب مقتضى الحال ووفقا لالستراتیجیات التقلیدیة للمجتمعات المحلیة، وخاصة من 

  م االستخدام العرفي؛خالل نظ
إدراج القضایا المتعلقة باألراضي الجافة شبه الرطبة في االستراتیجیات والخطط والبرامج الوطنیة،   )ب(
 وبرامج العمل ، وبرامج العمل الوطنیة لمكافحة التصحر،لتنوع البیولوجيستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة لوخاصة اال

  التنفیذ أینما یمكن، مع المشاركة الكاملة للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة؛الوطنیة للتكیف بغیة تحسین وتنسیق 
 من التقریر المرحلي 30 و29 یواصل تنفیذ األنشطة الواردة في الفقرتین ،9/17المقرر إلى ر شیإذ ی  )ج(

لتاسع لمؤتمر األطراف والنظر في االقتراحات المتعلقة بالعمل في المستقبل التي أعدها األمین التنفیذي لالجتماع ا
)UNEP/CBD/COP/9/19( بشأن األنشطة المشتركة المحتملة الخاصة 9/16، فضال عن األنشطة المحددة في المقرر 

                                                      
16    pdf.en-web-booklet-pastoralism-guide-practice-odgo-cbd/doc/development/int.cbd.www://https. 
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باتفاقیات ریو الثالث بما في ذلك من خالل البرامج اإلقلیمیة، وتنسیق أكثر فعالیة بین اتفاقیات ریو، مع اإلقرار بأن التنفیذ 
  ن؛كان محدودا حتى اآل

التشاور مع البلدان المجاورة والبلدان األخرى من نفس المنطقة دون اإلقلیمیة ونفس اإلقلیم إلعداد وتنفیذ   )د(
أو /استراتیجیات وخطط عمل تعاونیة لمكافحة الجفاف لخفض أثر الجفاف على التنوع البیولوجي على الصعید اإلقلیمي و

  أو مستوى األحواض؛/دون اإلقلیمي و
نفیذ أدلة خاصة بأفضل الممارسات بشأن التخطیط المتكامل بین األراضي الجافة شبه الرطبة وضع وت  )ه(

  واألراضي الرطبة یغرض اإلسهام في حفظ التنوع البیولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة واستخدامه المستدام؛
امة واالستخدام المستدام للموارد توفیر بیئة للبیانات العملیة واألنشطة التجریبیة فى مجال الزراعة المستد  )و(

  البریة فى األراضى الجافة وشبه الرطبة؛
 إعالن هوا هین الذي یتناول التكیف مع تغیر المناخ والمخاطر للتنوع البیولوجي یأخذ في االعتبار  - 5

  كتحدیات مشتركة تواجه بلدان حوض نهر میكونغ؛
ٕاف وطنیة واقلیمیة محددة، وفقا للظروف  األطراف والحكومات األخرى إلى وضع أهدیدعو أیضا  - 6

 بشأن البیولوجي لتقییم تنفیذ برنامج عمل اتفاقیة التنوع 2020- 2011الوطنیة وبما یتسق مع الخطة االستراتیجیة للفترة 
األراضي الجافة وشبه الرطبة من أجل أن تنعكس بصورة أفضل التحدیات المحددة التي تواجهها النظم اإلیكولوجیة 

  ؛ةن الذین یقطنون فیها، وخاصة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیوالسكا
 والمنظمات المعنیة إلى دعم األنشطة المحددة في عملیات األخرى األطراف والحكومات یدعو كذلك  - 7

طني التقییم الذاتیة للقدرات الوطنیة التي توطد أوجه التآزر بین اتفاقیات ریو الثالث على الصعید دون الوطني والو
إدراج هذا الدعم في إطار تنفیذ برنامج العمل المشترك بین اتفاقیات ریو [واإلقلیمي في األراضي الجافة وشبه الرطبة 

  ؛]الثالث
 والمنظمات المعنیة على االستفادة من المعلومات الواردة في األخرى األطراف والحكومات یشجع أیضا  - 8

غیر المناخ وأنشطة التصدي لها ضمن برنامج عمل التنوع البیولوجي في  إدراج تأثیرات تعنمذكرة األمین التنفیذي 
 مع المشاركة الكاملة 9/16، فضال عن المقرر (UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.1)األراضي الجافة وشبه الرطبة 

عمل بشأن التنوع  والمجتمعات المحلیة، في أعمالها القادمة بشأن إدراج تغیر المناخ في تنفیذ برنامج الةللشعوب األصلی
  .البیولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة
  إلى األمین التنفیذيمقدم طلب      - ثانیا

 إلى األمین التنفیذي أن 14/5 إعماال لتوصیتها العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة هیئة الفرعیة للمشورةلا تطلب
المحلیة الستكشاف إمكانیات وضع مقترح بشأن یتشاور مع األطراف، بمشاركة كاملة من جانب المجتمعات األصلیة و

  .األنشطة المشتركة بین اتفاقیات ریو الثالث وأن یرفع تقریرا عن التقدم المحرز لمؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر
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  التعاون مع أمانة منتدى األمم المتحدة الدائم : التنوع البیولوجي للغابات  14/12

  عاون بشأن رصد التنوع البیولوجي للغابات المعني بالغابات وتقریر عن الت
  وبشأن توضیح تعاریف الغابات وأنواع الغابات

 على النسق ً اللجنة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف مقرراتوصي
  :التالي

  إن مؤتمر األطراف
  )ITTO( والمنظمة الدولیة لألخشاب المداریة )UNFF( األمم المتحدة المعني بالغاباتمنتدى  مع التعاون

 بیئة متغیرة،  المتعلق بالغابات في8/1رقم  بقرار منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات یرحب  -1
   القطاعات، والمدخالت اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة؛شتركة بینالتعاون والتنسیق بین السیاسات والبرامج المتعزیز و

 تي اتفاقیة التنوع البیولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتالتفاهم بین أمانمذكرة بیرحب   -2
ٕالتي تهدف، ضمن أمور أخرى، إلى تحدید واعداد و، 2009كانون األول / دیسمبر15الموقعة في  بصیغتها هاویدعم

 إلى دعم األنشطة صلةذات ال األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ویدعو؛  مستهدفةوتنفیذ أنشطة مشتركة
 المانحین إلى توفیر التمویل لوظیفة مسؤول ویدعوالمشتركة الواردة في مذكرة التفاهم حسبما ترد في هذا المقرر؛ 

ُورهنا بتوافر األموال، سیكلف هذا .  مشترك وأموال لألنشطة من خالل الصندوق االستئماني الطوعي لالتفاقیة ً
   في إطار مذكرة التفاهم؛ المسؤول المشترك بتنفیذ األنشطة

 ة اتفاقیة التنوع البیولوجي وأمانة المنظمة الدولیة لألخشاب المداریةمذكرة التفاهم بین أمان بیرحب  -3
 تعزیز تنفیذ برنامج العمل بشأن التنوع إلى التي تهدفو، 2010 آذار/ مارس2 الموقعة في بصیغتها هاویدعم

  تنوع البیولوجي وذلك في الغابات المداریة؛البیولوجي للغابات التابع التفاقیة ال
 بأهمیة التعاون مع جمیع الهیئات اإلقلیمیة والدولیة المكلفة بتعزیز حفظ األنواع المختلفة یحیط علما  -4

للغابات واستخدامها المستدام، بما في ذلك ما یوجد منها في بلدان لدیها غطاء حرجي منخفض ونظم إیكولوجیة 
  حرجیة هشة؛

  ة المشتركة المستهدفة بین أمانتي اتفاقیة التنوع البیولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتاألنشط
  : القیام بما یلي األمین التنفیذيیطلب إلى  -5
 8/1، وخاصة القرار األخیرة ومع مراعاة التطورات 9/15استناد إلى األولویات المحددة في مقرره   )أ(

 ، مع مدیر منتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتشاورذ، بالتأن یحدد وینفني بالغابات، لمنتدى األمم المتحدة المع
 لدعم  بین أمانتي االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتأنشطة مشتركة مستهدفة

 ًاالصك غیر الملزم قانونو وع البیولوجي للغاباتاألطراف، وخاصة البلدان النامیة، في تنفیذ برنامج العمل بشأن التن
  :، بما في ذلك من خاللالغابات بشأن جمیع أنواع

 في التنوع البیولوجي للغابات وتغیر المناخالسبل الكفیلة بمعالجة  بشأنمواصلة بناء القدرات   )1(
خطط العمل الوطنیة السیاسات الوطنیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي والغابات، مثل االستراتیجیات و

، استنادا إلى للتنوع البیولوجي والبرامج الوطنیة للغابات وفي ممارسات اإلدارة المستدامة للغابات



UNEP/CBD/COP/10/3 
Page 132 
 

المعقودة في سنغافورة  17التنوع البیولوجياتفاقیة /حلقة عمل منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات
 اتفاقیة األمم المتحدة اریة في إطارالمناقشات الج، مع مراعاة 2009أیلول / سبتمبر5 إلى 2من 

  اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛
وآلیات التعاون األخرى للغابات ستعادة المناظر الطبیعیة المواصلة التعاون مع الشراكة العالمیة   )2(

   استعادة النظم اإلیكولوجیة للغابات، مع إیالء اهتمام خاص بالتنوع الجیني؛بشأن
 الغاباتالمتعلق ب اإلبالغ لق بالغابات، استنادا إلى فرقة العمل المعنیة بتبسیطتبسیط اإلبالغ المتع  )3(

بما في ذلك تنظیم اجتماع، بالتعاون مع منظمة  ،)CPF(  للشراكة التعاونیة المعنیة بالغاباتةالتابع
األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، لفرقة العمل قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، من 
أجل استكشاف ما إذا كان هناك أي أوجه قصور في اإلبالغ عن التنوع البیولوجي للغابات ورصده، 
ٕواذا كان الحال كذلك، اقتراح وسائل لمعالجة أوجه القصور هذه، بما في ذلك من خالل اقتراح 
تعاریف منقحة للغابات وأنواع الغابات، بهدف مواصلة تحسین عنصر رصد التنوع البیولوجي في 

  التقییم العالمي للموارد الحرجیة والعملیات والمبادرات األخرى ذلك الصلة؛
ُ الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في اجتماع یعقد قبل إلىا عن التقدم المحرز رفع تقریرأن یو

  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
  ذات الصلةوالمنظمات  والزراعةألغذیة ألمم المتحدة لالتعاون مع منظمة ا

لعام في العالم ألغذیة والزراعة في تجمیع تقییم موارد الغابات ألمم المتحدة ل بأعمال منظمة ایرحب  -6
  وفر معلومات محدثة وموسعة عن التنوع البیولوجي للغابات؛سیي ذ، ال2010

ألغذیة ألمم المتحدة ل منظمة اشجعیو، 2010لعام  في العالمتقییم موارد الغابات  بنتائج ًیحیط علما  -7
  لغابات؛ل نحو تحسین رصد التنوع البیولوجي هالاعمأ على مواصلةوالزراعة 

 المستدام، هستخدامحفظ التنوع البیولوجي للغابات وال بالنسبة لغاباتل بأهمیة التنوع الجیني یعترف  -8
؛ وفي  على التحمل النظم اإلیكولوجیة للغاباتةقدرتغیر المناخ والمحافظة على تناول مسألة بما في ذلك في سیاق 

 القائم یة للغابات في العالموراثحالة الموارد ال تقریرلألغذیة والزراعة ألمم المتحدة لمنظمة اإعداد  بیرحبهذا السیاق، 
  ؛على معلومات قطریة

حالة  عن ول دعم إعداد التقریر األ إلىذات الصلةحكومات األخرى والمنظمات ، وال األطرافیدعو  9
 والقائم على معلومات قطریة؛ وقد یشمل ذلك إعداد تقاریر قطریة وتقاریر تقدمها الموارد الجینیة للغابات في العالم

المنظمات الدولیة، مع اإلشارة إلى ضرورة تقدیم المساعدة التقنیة، وأشكال الدعم األخرى إلى البلدان النامیة األطراف 
  لضمان جودة التقریر؛

 في إعداد ألمم المتحدةالتابعة ل منظمة األغذیة والزراعة التعاون مع األمین التنفیذي لب إلىیط  -10
للجنة المعنیة ، بما في ذلك عن طریق المشاركة في الدورات ذات الصلة  حالة الموارد الجینیة للغابات في العالمتقریر

  ؛الموارد الوراثیة الحرجیةب  التابع لها والمعنيي الدولي الحكوموفریق العمل التقني لألغذیة والزراعة الجینیةبالموارد 
                                                      

 :على العنوان التالي CC&FBD-CB-WS/CBD/UNEP/2/1رد تقریر االجتماع بوصفه الوثیقة ی  17
doc.en-02-01-fbdcc-wscb/official/01-fbdcc-wscb/for/tingsmee/doc/int.cbd.www://http.  
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 األمین التنفیذي أن یستكشف، مع أمانة البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض، إمكانیة إلى یطلب  -11

إعداد خطة عمل، بما في ذلك تحدید ووضع وتنفیذ أنشطة مشتركة مستهدفة لدعم األطراف، وال سیما البلدان النامیة 
  لغطاء الحرجي المنخفض، وذلك في تنفیذ برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي للغابات؛ذات ا

   الشراكة التعاونیة المعنیة بالغاباتالتعاون مع
  : ما یلي األمین التنفیذيیطلب إلى  -12

إزالة الغابات وتدهور الغابات، مع أمانة أن یتعاون، فیما یتعلق بخفض اإلنبعاثات الناتجة عن   )أ(
وفریق إدارة المرفق التابع لمرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات في نتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، م

وأمانة برنامج األمم المتحدة التعاوني للحد من  ،بشأن تغیر المناخاإلطاریة البنك الدولي، وأمانة اتفاقیة األمم المتحدة 
واألعضاء اآلخرین في الشراكة التعاونیة ابات وتدهور الغابات في البلدان النامیة، االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغ

من  ، وبالتعاون مع األطراف من خالل نقاط االتصال الوطنیة التابعة التفاقیة التنوع البیولوجي لدیها،المعنیة بالغابات
  أجل

  :1الخیار 
ٕوع البیولوجي وامكانیة إعدادها من أجل رصد التأثیرات المساهمة في المناقشات بشأن إعداد ضمانات وآلیات التن[

؛ ودعم إعداد عند اإلقتضاء ، األصلیة والمحلیةعلى التنوع البیولوجي، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات
  ]إرشادات عن كیفیة إیجاد أوجه التآزر بین تنفیذ األعمال والبرامج الوطنیة المتعلقة بالغابات؛

  2الخیار 
ع إجراء مشاورة فعالة مع األطراف، واستنادا إلى آراء األطراف، استكشاف فرص إلسداء المشورة، عند الطلب، في م[

المناقشات حول هذه المسألة، من أجل تجنب أي آثار سلبیة محتملة على التنوع البیولوجي من جراء هذه األنشطة، 
  ]ند اإلقتضاء؛مع مشاركة كاملة وفعالة للمجتمعات األصلیة والمحلیة، ع

  بشأن االلتزامات الدولیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي للغابات؛ TEMATEA أن یعد نموذج ألداة  )ب(
،  إلى مواصلة تحسین التنسیق والتعاونذات الصلة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات یدعو  -13

 نقاط االتصال الوطنیة التابعة التفاقیة التنوع بین  على الصعیدین الوطني واإلقلیميعلى أساس االحتیاجات المحلیة،
البیولوجي، ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقیة األمم المتحدة 

 ة،ٕ، واشراك القطاعات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة في تنفیذ جمیع المقررات ذات الصلاإلطاریة بشأن تغیر المناخ
  ؛)9/5 و6/22المقرران (بما في ذلك برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البیولوجي للغابات 

التعاونیة المعنیة بالغابات، والمنظمات أعضاء الشراكة  و، والحكومات األخرى، األطرافیدعو  -14
ع البیولوجي للغابات المتفق ذات الصلة إلى التعاون بشكل وثیق في تنفیذ األهداف المتعلقة بالتنواألخرى والعملیات 

  .علیها في الخطة االستراتیجیة المنقحة التفاقیة التنوع البیولوجي
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مواصلة النظر في الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظیمي   14/13
كحیوانات األنواع  ، ال سیما إدخالالدولي بشأن األنواع الغریبة الغازیة

 طعومك و،المائیة وألحواض الكائنات البریةألیفة، وأنواع ألحواض الكائنات 
  وأغذیة حیة، وأفضل الممارسات لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخالها

أنواع ألحواض الكائنات المائیة ككحیوانات ألیفة، و األنواع الغریبة الغازیةإدخال   -ألف 
  وأغذیة حیة طعومكوألحواض الكائنات البریة، و

  ،إن مؤتمر األطراف
  ،9/4 همقرر من 10رة وفقا للفق

األنواع الغربیة الغازیة معالجة إدخال ل التي جمعها األمین التنفیذي یحیط علما بالمعلومات  - 1
 وذلك ،طعوم وأغذیة حیةكوأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات البریة، ككحیوانات ألیفة، و

 لهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةبع عشر لبالصیغة الموجزة في المذكرة التي أعدت لالجتماع الرا
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/16/Rev.1(؛  

عدة ، بما في ذلك  الالزمةالقتراح السبل والوسائلالتقنیین قا مخصصا من الخبراء  فریینشئ  - 2
اتخاذ إجراء استباقي من أجل ولمعالجة  ،]إعداد المعاییر الدولیةبشأن اإلرشادات العملیة  دیمتق[أمور من ضمنها 

أنواع ك الغربیة الغازیة كحیوانات ألیفة، وإدخال األنواعسد الثغرات المحددة ومنع وقوع المخاطر المرتبطة ب
 بهذه ة مع االختصاصات المرفق،طعوم وأغذیة حیةكوألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات البریة، 

  المذكرة ؛
  : القیام بما یليیذي األمین التنفمن یطلب  - 3
المنظمات ، والحكومات األخرى و من األطرافتعلیقاتلى مزید من الللحصول ع أن یسعى  )أ(
أنواع ك الغربیة الغازیة كحیوانات ألیفة، وبشأن أمثلة عن أفضل الممارسات لمعالجة إدخال األنواعالمعنیة 

  ؛أغذیة حیةطعوم وكوألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات البریة، 
فریق ل اجتماعات لأن ینظم، مع مشاركة كاملة للبلدان النامیة،رهنا بتوافر الموارد المالیة،   )ب([

لینظر فیه مرفق بهذه الوثیقة وأن یرفع تقریره الذي یتمتع بصالحیات على النحو الالتقنیین من الخبراء المخصص 
 االجتماع الحادي عشر لمؤتمر قبلیعقد  والتكنولوجیةلهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة لفي اجتماع 

 ]األطراف؛

 قدرات األطراف على معالجة إدخال األنواع من السبل والوسائل لتحسین ا مزیدأن یستكشف  )ج(
طعوم وأغذیة كوأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات البریة، كالغربیة الغازیة كحیوانات ألیفة، و

  .ي ذلك بواسطة التشاور مع أمانات االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي ذات الصلة، بما فحیة
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  مسائل أخرى متعلقة باألنواع الغریبة الغازیة  -  باء

  ،إن مؤتمر األطراف
 باألهمیة الحاسمة للتعاون اإلقلیمي فیما یخص معالجة تهدیدات األنواع الغریبة الغازیة، ال سیما یقر  - 1
  یز قدرة النظم اإلیكولوجیة على تحمل تغیر المناخ؛كوسیلة لتعز
حلقة عمل بشأن العمل اإلقلیمي لمكافحة : مساعدة الجزر على التكیف" بتقریر حلقة العمل یرحب  - 2

رة ، المنعقدة في أوكالند بنیوزیلندا، في الفت"األنواع الغریبة الغازیة في الجزر لحفظ التنوع البیولوجي والتكیف مع تغیر المناخ
  ؛9/21 و9/4المشار إلیها في المقررین  (UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/29) 2010نیسان / أبریل16 إلى 11من 

 بالحاجة إلى معالجة المخاطر الناجمة عن األنواع الغریبة الغازیة المستخدمة كمحاصیل الوقود ٕواذ یقر  - 3[
مواصلة استخدام النهج التحوطي فیما یخص  الحكومات األخرى على ویشجع األطراف یحثالحیوي ولعزل الكربون، 

  ]األنواع الغریبة الغازیة؛
 الحكومات والمنظمات األخرى إلى النظر في السبل والوسائل لزیادة التشغیل ویدعو األطراف یشجع  - 4

ات تقییم المتبادل لموارد المعلومات المتاحة حالیا، بما في ذلك قواعد البیانات والشبكات، الستخدامها في إجراء عملی
  ٕأو اآلثار واعداد نظم اإلنذار المبكر؛/المخاطر و
 بالحاجة إلى زیادة تیسیر تنفیذ ّسلمٕواذ ی ،9/4 و8/27 و7/13 و*6/23المقررات  إلى شیرٕواذ ی  - 5

 األمین التنفیذي إلىیطلب شخاص والبضائع الواردة فیها، القرارات وتعزیز تنفیذها، ال سیما بخصوص مسألة حركة األ
 المتعلقةمتعددة األطراف الخرى األتفاقات ال، وكذلك ا هذه المقرراتم بالمتابعة مع أمانات الهیئات المشار إلیها فيالقیا

 اإلضافیة مثل القنص وممارسة مسارات اإلدخال، مع مراعاة أیضا عند اإلقتضاءیة، قلیمبالتنوع البیولوجي والمنظمات اإل
  ة؛ازیالناجمة عن األنماط الجینیة لألنواع الغتهدیدات لغازیة المحددة بالفعل، والٕریاضة الصید، وادارة األنواع الغریبة ا

  : األمین التنفیذي القیام بما یليإلى  كذلكیطلب  - 6
جمع المعلومات المتاحة حالیا، بما في ذلك أي مبادئ توجیهیة قائمة بشأن األنواع الغریبة الغازیة   )أ(

تغیر المناخ مع بقة الحاجة إلى التكییف التدریجي للتنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة  ذات الصلة، ومطاواستجابات اإلدارة
 والضغوط البیئیة األخرى، مع الحاجة إلى تخفیف آثار األنواع الغریبة الغازیة الموجودة حالیا والمحتملة؛

ارة مخاطر األنواع الغریبة إدراج التقدم المحرز والدروس المستفادة بشأن التعاون الجزري اإلقلیمي إلد  )ب(
ن الجنوب، فیما یخص استعراض برنامج االغازیة، بما في ذلك عملیات التبادل اإلقلیمي واألقالیمي والتعاون فیما بین بلد

  .العمل بشأن التنوع البیولوجي الجزري المقرر لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

                                                      
یستطیع أن  مؤتمر األطراف أنیعتقد   أنه الوأكد هذا المقرر اعتماد إلى المؤدیة خالل العملیة ا رسمیااعتراض أحد الممثلین قدم  *

اإلجراءات إزاء من الممثلین عن تحفظاتهم  عدد قلیل وأعرب. علیه مع وجود اعتراض رسمي ا أو نصیعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا
 ).324-294 الفقرات، UNEP/CBD/COP/6/20 نظرا( هذا المقرر اعتماد إلى المؤدیة
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  مرفق
األنواع معالجة المشاكل المرتبطة بإدخال صص لالخبراء التقنیین المخفریق اختصاصات 

أنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات كالغریبة الغازیة كحیوانات ألیفة، و
 طعوم وأغذیة حیةكالبریة، و

الهدف من إنشاء الفریق المخصص من الخبراء التقنیین هو اقتراح الوسائل والسبل، بما في ذلك ، عدة أمور   -1
لمعالجة واتخاذ اإلجراء االستباقي من أجل سد ] تقدیم اإلرشادات العملیة بشأن إعداد المعاییر الدولیة[ها، من ضمن

الثغرات المحددة والحیلولة دون وقوع المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغریبة كحیوانات ألیفة، وأنواع ألحواض 
  .أغذیة حیةالكائنات المائیة وألحواض الكائنات البریة، وكطعوم و

ویحدد الفریق المخصص من الخبراء التقنیین، بوجه خاص، وینظر في أدوات ذات صلة ومحددة وملموسة،   -2
ٕومدونة ممارسات، ومنهجیات، وارشادات، وأفضل األمثلة والصكوك، بما في ذلك اآللیات التنظیمیة، لمعالجة 

وأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات البریة، المخاطر المتصلة بإدخال األنواع الغریبة كحیوانات ألیفة، 
  :وطعوم وأغذیة حیة، بما في ذلك ما یلي

مراقبة، ورصد، وحظر، كلما كان ذلك مناسبا، وتصدیر، واستیراد، على المستویات المحلي   )أ(
  والوطني واإلقلیمي، ومع مراعاة التشریعات الوطنیة، حیثما یكون ذلك منطبقا؛

  قة االتجار على شبكة االنترنت، وما یتصل به من نقل، والسبل األخرى ذات الصلة؛مرا  )ب(
  ٕإعداد واستخدام عملیات تقییم الماطر وادارة المخاطر؛  )ج(
  صیاغة واستخدام نظم اإلنذار المبكر؛  )د(
انات یرجح تنظیم تصدیر، واستیراد وعبور األنواع الغریبة الغازیة المحتملة المتجر فیها بوصفها حیو  )ه(
  تسریبها؛

  إذكاء الوعي العام ونشر المعلومات؛  )و(
  التعاون العابر للحدود والنهوج اإلقلیمیة؛  )ز(

باإلضافة إلى ذلك، ینظر الفریق المخصص من الخبراء التقنیین في السبل الالزمة لزیادة تبادل تشغیل موارد   -3
أو األثر /، الستخدامها في إجراء عملیات تقییم المخاطر والمعلومات القائمة بما في ذلك قواعد البیانات والشبكات

  .وفي إعداد نظم اإلنذار المبكر
  :یقدم الفریق المخصص من الخبراء التقنیین اقتراحاته استنادا إلى ما یلي  -4

المعلومات المقدمة من عدة جهات من ضمنها، األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات غیر   )أ(
  ع الخاص، والمنظمات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة المعنیة، وأمانات االتفاقیات الدولیة ذات الصلة؛الحكومیة والقطا
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المعلومات المجمعة في حلقات عمل الخبراء بشأن أفضل الممارسات الخاصة بالكشف على   )ب(

عقدة في إندیانا ، المن)UNEP/CBD/COP/9/INF/32/Add.1(الحیوانات الحیة قبل تفتیشها في االتجار الدولي 
  ؛2008نیسان / أبریل11 إلى 9بالوالیات المتحدة األمریكیة، في الفترة من 

   بشأن األنواع الغریبة الغازیة،TEMATEAالنموذج القائم على قضایا   )ج(
  قواعد البیانات الدولیة والوطنیة واإلقلیمیة بشأن األنواع الغریبة الغازیة؛  )د(
ن مذكرة األمین التنفیذي بشأن زیادة العمل بشأن الثغرات وأوج التباین في القسمان األول والثاني م  )ه(

األنواع كحیوانات ألیفة، وأنواع ألحواض إدخال اإلطار التنظیمي الدولي بشأن األنواع الغریبة الغازي، ال سیما 
ة المر المرتبطة إدخالها الكائنات المائیة وألحواض الكائنات البریة، وطعوم وأغذیة حیة، وأفضل الممارسات لمعالج

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/16/Rev.1(؛  
المعلومات األخرى ذات الصلة السلیمة علمیا، ال سیما المعلومات من خبراء العلوم، والجامعات،   )و(

  والمعاهد ذات الصلة؛
لفرعیة الهیئة اُینشئ الفریق المخصص من الخبراء التقنیین وفقا لإلجراءات الواردة في طریقة تشغیل   -5

مع مراعاة الحاجة إلى االعتماد على ) 8/10المرفق الثالث بالمقرر (المعنیة بالمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 
المنظمة العالمیة لصحة الحیوان؛ تجربة المنظمات الدولیة المعنیة، بما في ذلك االتفاقیة الدولیة لحمایة النبات؛ و

اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع تیة التابعة للمنظمة، ومنظمة الطیران المدني الدولي؛ ولجنة تدابیر الصحة والصحة النباو
الحیوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقراض؛ والمنظمة البحریة الدولیة؛ ومنظمة الجمارك العالمیة؛ ومنظمة األمم 

لطبیعیة، والمنظمات التي تدیر قواعد البیانات المتحدة لألغذیة والزراعة؛ واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة والموارد ا
  .بشأن األنواع الغریبة الغازیة، والمنظمات التابعة لقطاع الصناعة والبرنامج العالمي المعني باألنواع الغازیة

یجتمع الفریق المخصص من الخبراء التقنیین إلنجاز مهمته، رهنا بتوافر الموارد المالیة، ویعمل   -6
  .مراسلة وعقد المؤتمرات اإللكترونیةأیضا عن طریق ال

یرفع الفریق المخصص من الخبراء التقنیین تقریرا إلى أحد اجتماعات الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة   -7
 .والتقنیة والتكنولوجیة قبل انعقاد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي
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  منالنتائج والدروس المستفادة : تصنیفالمبادرة العالمیة لل  14/14
 تقییمات االحتیاجات اإلقلیمیة للتصنیف وتحدید األولویات

غرار  على ً اللجنة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف مقرراتوصي
  :ليی ما

  إن مؤتمر األطراف
 یهدد فقط عملیة تولید بیانات تصنیفیة جدیدة، ولكنه إلى أن العائق التصنیفي الجاري ال ر یشیإذ  -1

ًیعرض أیضا للخطر عملیة التحقق من العینات التصنیفیة الموجودة والبیانات المرتبطة بها على النحو الذي أودعت  ّ ُ
  به في مجموعات التاریخ الطبیعي والموارد العلمیة األخرى؛

 یحثحتیاجات التصنیف على الصعید الوطني،  بإحراز تقدم محدود بشأن تقییمات إواذ یعترف  -2
 مع إیالء اهتمام خاص ، حیثما ینطبق ذلك،األطراف والحكومات األخرى على إجراء تقییمات الحتیاجات التصنیف

الحتیاجات طائفة كاملة من المستخدمین النهائیین واحتیاجاتهم للدعم المتعلق بالتصنیف في تنفیذ جمیع المواد وبرامج 
   الصلة في االتفاقیة؛العمل ذات
 التقدم المحرز على الصعید العالمي فیما یتعلق بتحدید أولویات احتیاجات التصنیف إلدارة ٕواذ یدرك  -3

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة على تحدید االحتیاجات التصنیفیة یشجعاألنواع الغریبة الغازیة، 
مواضیعیة والقضایا المتعددة القطاعات لالتفاقیة، مع مراعاة االحتیاجات ذات األولویة في غیرها من المجاالت ال

  الخاصة على الصعید اإلقلیمي بشأن األنواع واالحتیاجات المتعلقة ببناء القدرات المحددة على الصعید اإلقلیمي؛
انات  األطراف والمنظمات األخرى المعنیة على إتاحة البیانات التصنیفیة وغیرها من البییشجع  -4

الضروریة والبیانات الفوقیة المتأتیة من مؤسسات ومنظمات التصنیف وغیرها من المؤسسات والمنظمات المعنیة 
والمجموعات التي بحوزتها استجابة لالحتیاجات من المعلومات المحددة بوصفها أولویات على الصعیدین الوطني 

 منها، المعلومات والخبرات المتعلقة بإدارة األنواع الغریبة واإلقلیمي في التقییمات وفي أماكن أخرى، مثل، جملة أمور
  الغازیة واألنواع المعرضة لالنقراض؛

 بالحاجة إلى ضرورة وجود بیانات أفضل وأشمل عن توزیع األنواع في نطاق المناطق ٕواذ یعترف  -5
ق بحوثها التصنیفیة في  الحكومات والمنظمات األخرى إلى تحسین مستوى تنسییدعو األطراف ویحثالبیولوجیة، 

  بحریة؛ وتعزیز إتاحة المعلومات الجدیدة والقائمة المناطق البیوجغرافیة،
 الحكومات والمنظمات األخرى إلى توسیع قاعدة المعارف المتعلقة یدعو األطراف وًیحث أیضا  -6

لق بالداللة البیولوجیة للصحة بالنطاق اإلیكولوجي لألنواع بغیة تلبیة احتیاجات المستخدمین على نحو أفضل فیما یتع
  اإلیكولوجیة؛
 األمین التنفیذي أن یعقد، بمساعدة آلیة التنسیق التابعة للمبادرة العالمیة للتصنیف یطلب إلى  -7

  وبالتعاون مع المنظمات الدولیة المعنیة، حلقات تدریبیة لبناء القدرات في جمیع األقالیم الفرعیة على حسب الحاجة؛
 والحكومات األخرى على تأیید مقترحات المشاریع المتعلقة بالمبادرة العالمیة  األطرافیحث  -8

للتصنیف ذات الصلة باستراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي المعدة بالتعاون مع منظمات وشبكات 
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لمیة والمانحین اآلخرین ٕوطنیة واقلیمیة وعالمیة شریكة، لتیسیر عملیة تمویل المشاریع من قبل مرفق البیئة العا

  المعنیین؛ 
 الحكومات األخرى إلى تیسیر تطویر القدرات، بالتعاون مع الشبكات العالمیة ویدعواألطراف یحث   -9

  :واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة، على حسب الحاجة، في المجاالت التالیة
طریق تعزیز إدارة واستخدام  والمواد المرتبطة بها، عن بادلاستخدام معارف التصنیف القابلة للت  )أ(

   من االتفاقیة؛15مجموعات العینات المرجعیة داخل البلد، مع مراعاة أحكام المادة 
، مثل ترمیز الحمض النووي باألعمدة التصنیف لتقنیات الجزیئیة التي یشیع استخدامها فيا  )ب(
  المتوازیة؛
الشباب المتخصصین في علم تنظیم دورات تدریبیة لكل من مستخدمي معلومات التصنیف و  )ج(
  التصنیف؛

، بأهمیة تبادل قسائم العینات التصنیفیة ألغراض بحوث التنوع البیولوجي غیر التجاریةٕواذ یعترف [  -10
 األطراف والحكومات والمنظمات األخرى على إیجاد سبل لتیسیر أوجه التعاون العلمي والتقني اإلقلیمیة ودون یشجع

ًا، وفقا للتشریعات الوطنیة ذات الصلة ورهنا بنتائج المفاوضات حول النظام الدولي بشأن اإلقلیمیة واالستفادة منه ً
  ؛]]الحصول وتقاسم المنافع في إطار االتفاقیة

 بأنه من المتوقع أن ینخفض عدد المتخصصین في مجال التصنیف وأن التراكم السریع ٕواذ یعترف  -11
 الخبرات في مجال التصنیف من أجل تحدید األنواع التي تشتق لمعلومات تسلسالت الحمض النووي یتطلب زیادة

ٕمنها األنواع بشكل موثوق به؛ واتاحة االستفادة بأقصى درجة من التكنولوجیات الجدیدة لمجموعة واسعة النطاق من 
نیف  األطراف والحكومات األخرى على تعزیز أنشطة المؤسسات ذات الصلة بالتصیشجعتقییمات التنوع البیولوجي، 

لتوفیر فرص عمل ألخصائیي التصنیف من الشباب وتعزیز القدرات في مجال التصنیف إلجراء تدریب مالئم 
ألخصائیي االستحداث الفهرسي والمستخدمین النهائیین المعنیین بالتصنیف على الصعیدین الوطني واإلقلیمي وعلى 

  الصعید العالمي؛
ً تشكل عنصرا حاسما في تنفیذ جمیع المواد وبرامج العمل  بأن القدرات التصنیفیةًأیضا ٕواذ یعترف[  -12 ً

ذات الصلة في االتفاقیة، وبأن القدرات التصنیفیة الالزمة لجرد التنوع البیولوجي ورصده، بما في ذلك استخدام 
لة، غیر التكنولوجیات الجدیدة، مثل ترمیز الحمض النووي باألعمدة المتوازیة وتكنولوجیا المعلومات األخرى ذات الص

والمانحین اآلخرین إعطاء أولویة أكبر لتوفیر   مرفق البیئة العالمیةیطلب إلىمالئمة في العدید من أنحاء العالم، 
  ؛]التمویل لمقترحات المبادرة العالمیة للتصنیف

 ٕواذ یدرك بالتقدم المحرز في إنشاء صندوق استئماني خاص للمبادرة العالمیة للتصنیف ٕواذ یرحب  -13
 والشبكات والمنظمات واألطراف المعنیة التي تسهم في إعداد وتشجیع  الدولیةBioNETمتنان أعمال مبادرة مع اال

 األطراف والحكومات والمنظمات األخرى إلى االستجابة بوجه عاجل من یدعواستراتیجیة الرعایة والحملة العالمیة، 
  أجل تشغیل الصندوق االستئماني؛

ًلتصنیف باعتباره جزءا من البیان والتوصیة الصادرین عن مؤتمر الیونسكو  بالقسم المعني بایرحب  -14
بشأن العلوم والسیاسات المتعلقة بالتنوع البیولوجي المنعقد بمناسبة السنة الدولیة للتنوع البیولوجي في مقر الیونسكو 
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حكومات األخرى والمنظمات  الیدعو األطراف ویحث، و2010 كانون الثاني/ ینایر29 إلى 25بباریس في الفترة من 
  :المعنیة إلى أن تدعم وتنفذ، حسب االقتضاء، التوصیات التالیة التي انبثقت عن هذا المؤتمر

  دعم المجتمعات األصلیة والمحلیة في االستحواذ على معارفها التصنیفیة والحفاظ علیها؛  )أ(
بتكاریة الكفیلة بتسریع سیر العمل تطبیق التصنیف الحاسوبي والنهج الجزیئیة وغیرها من النهج اال  )ب(

  التصنیفي في مجالي االكتشاف والوصف؛
استخدام أدوات البنیة التحتیة الرقمیة والجزیئیة إلدماج البیانات التصنیفیة مع األنواع األخرى من   )ج(

لیة التحدید والخدمات ًالمعلومات المتعلقة بعلوم الحیاة، ومن ثم القیام أیضا بتوسیع نطاق المنتجات المتاحة لدعم عم
  األخرى؛ 
ًتحدید أولویات الجهود المبذولة في مجال التصنیف وفقا للفجوات المسجلة في المعارف العلمیة   )د(

  واحتیاجات المستخدمین؛
إرساء ممارسة نموذجیة في مجال االتصال والتوعیة، واستخدام منابر وسائط اإلعالم عبر اإلنترنت   )ه(

  غیره من الجهات؛للوصول إلى الجمهور و
تدریب جیل جدید من المتخصصین في مجال التصنیف، یكون بمقدورهم العمل بشكل مرن   )و(

  وتعاوني وتقییم التكنولوجیات واألدوات الجدیدة والناشئة؛
  تقدیر المساهمات القیمة للتصنیف واالعتراف به كفرع من فروع العلم المتقدمة؛  )ز(

ن یضع، بالتشاور مع آلیة التنسیق التابعة للمبادرة العالمیة للتصنیف  األمین التنفیذي أیطلب إلى  -15
ونقاط االتصال الوطنیة المتعلقة بالمبادرة والمؤسسات والهیئات والمنظمات المعنیة، استراتیجیة شاملة في مجال بناء 

  :القدرات للمبادرة العالمیة للتصنیف على الصعیدین العالمي واإلقلیمي مع مراعاة ما یلي
االحتیاجات والقدرات في مجال التصنیف على النحو الذي سبق اإلبالغ به وال سیما فیما یتعلق   )أ(

  بالمنجزات المستهدفة الموجهة نحو تحقیق النتائج؛
  األهداف التي وضعت لألنشطة الفردیة المزمع تنفیذها في برنامج عمل المبادرة العالمیة للتصنیف؛  )ب(
  یون والموارد المطلوبة باإلضافة إلى آلیات التمویل الممكنة؛أصحاب المصلحة المعن  )ج(
احتیاجات وأولویات التصنیف للمجاالت المواضیعیة والقضایا الممشتركة بین القطاعات لالتفاقیة،   )د(

  ًوتحدیدا بالنسبة إلى العمل المتعلق بالمناطق المحمیة واألنواع الغریبة الغازیة؛ 
الهیئة الفرعیة للمشورة  یطلب إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، وإلىرحلي مشروع التقریر الم أن یقدمو

  العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة استعراض مشروع االستراتیجیة قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
ات بغیة  األمین التنفیذي أن یضع صیغة موحدة الحتیاجات التصنیف وتقییمات القدریطلب إلى  -16  

  ِاستخدامها من قبل األطراف؛



UNEP/CBD/COP/10/3  
Page 141 

  
  )11المادة ( التدابیر الحافزة  14/15

   مؤتمر األطرافتوصیة مقدمة إلى  - أوال
 مؤتمر األطراف بأن یعتمد في اجتماعه العاشر  العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةهیئة الفرعیة للمشورةل اتوصي

  :ًمقررا على غرار ما یلي
  إن مؤتمر األطراف

 وافز بشأن إزالة الحوافز الضارة والتخفیف من حدتها، وتشجیع الحبأعمال حلقة العمل الدولیةیرحب   -1
لحكومة إسبانیا یعرب عن تقدیره ؛ و2009تشرین األول / أكتوبر8 إلى 6اإلیجابیة، المنعقدة في باریس في الفترة من 

على استضافة حلقة العمل، ) الیونیب(ة للبیئة على تقدیم الدعم المالي لعقد حلقة العمل هذه، وبرنامج األمم المتحد
  واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة وبرنامج األمم المتحدة للبیئة على دعم إعداد تقاریر حاالت الممارسات الجیدة؛

 بالمعلومات، بما فیها الدروس المستفادة، وبتجمیع حاالت الممارسات الجیدة من مناطق ًیحیط علما  -2
حلقة  الحوافز الضارة أو التخفیف من حدتها، وتشجیع التدابیر الحافزة اإلیجابیة، استنادا إلى تقریر مختلفة بشأن إزالة

عمل الخبراء الدولیة، وحسبما تم استكمالها، بناء على طلب الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في 
  ؛مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشردمة إلى اجتماعها الرابع عشر، في مذكرة األمین التنفیذي المق

 الدروس المستفادة وحاالت الممارسات ، حسب االقتضاء،نشر األمین التنفیذي أن ییطلب إلى  -3
 تبادل  غرفة من خالل آلیة، مع مراعاة القضایا الحالیة مثل تغیر المناخ والتحدیات المالیة، ضمن غیرها،الجیدة

   أخرى؛وسائلومن خالل ة  لالتفاقی التابعةالمعلومات
 األمین التنفیذي، أن یعقد، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة ومع األخذ في الحسبان یطلب إلى  -4

، تحت رعایة برنامج األمم المتحدة للبیئة، (TEEB)أعمال مبادرة اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي 
ني أو اإلقلیمي، مثل المبادرة اإلقلیمیة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فضال عن العمل المماثل على المستوى الوط

بشأن أهمیة التنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة للنمو المستدام واإلنصاف في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر 
ن بشأن إزالة التدابیر الحافزة الكاریبي، أن یعقد حلقات عمل إقلیمیة من أجل تبادل الخبرات العملیة فیما بین الممارسی

الضارة والتخفیف من حدتها، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس الحصر، اإلعانات الضارة، وبشأن التشجیع على 
الحوافز اإلیجابیة، بما في ذلك على سبیل المثال ولیس الحصر، الحوافز القائمة على آلیة السوق، بغیة بناء القدرات 

   الفهم المشترك بین الممارسین؛أو تعزیزها، وتعزیز
 مؤسسات التمویل الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة إلى دعم بناء أو تعزیز القدرات الوطنیة لتقدیر یدعو  -5

قیمة التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة لتحدید أو إزالة التدابیر الضارة أو التخفیف من حدتها وتصمیم 
  بیة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛وتنفیذ تدابیر حافزة إیجا

غیر مجموعة بالضرورة،  ،تكونلممارسات الجیدة امجموعة من حاالت أیة   أنٕواذ یشدد على  -6
 األطراف دعو یممارسة جیدة، ضمنا عدم اعتبارها ال یعني محددة عن مثل هذه المجموعة حالة غیاب وأن ،شاملة

، إلى مراعاة الدروس المستفادة وتجمیع منظمات والمبادرات الدولیة ذات الصلة الفضال عنوالحكومات األخرى، 
ٕ بتحدید الحوافز الضارة وازالتها أو التخفیف من حدتها، وتشجیع التدابیر حاالت الممارسات الجیدة في عملها المتعلق
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األخذ في االعتبار أن اآلثار مع الحافزة اإلیجابیة التي ترمي إلى حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، 
  ً، وفقا للظروف الوطنیة؛ تختلف من بلد إلى بلدقدللتدابیر الحافزة  المحتملة

ًأن الحوافز الضارة تلحق الضرر بالتنوع البیولوجي وأنها كثیرا ما تكون غیر فعالة من ٕواذ یدرك   -7[
 أنها تستخدم في بعض الحاالت األموال العامة أو غیر فعالة للوفاء باألهداف االجتماعیة، في حین/حیث التكلفة و

 األطراف والحكومات األخرى على تحدید األولویات وتحقیق زیادة كبیرة فیما تبذله من جهود نشطة في یحثالنادرة، 
بما في ذلك بالنسبة للزراعة، ومصاید األسماك، (ٕتحدید الحوافز الضارة القائمة وازالتها أو التخفیف من حدتها 

، ومع اإلدراك بأن هذه اإلزالة أو التخفیف یتطلبان إجراء تحلیالت حذرة للبیانات المتاحة وتعزیز )ین والطاقةوالتعد
الشفافیة، من خالل آلیات االتصال الجاریة والشفافة بصدد كمیات الحوافز الضارة المقدمة وتوزیعها، فضال عن 

  ]الیب عیش المجتمعات األصلیة والمحلیة؛عواقب هذه اإلزالة أو التخفیف، بما في ذلك بالنسبة ألس
یشجع الدور الضروري للتنظیم والدور التكمیلي للصكوك القائمة على آلیة السوق،  ٕواذ یالحظ  -8

 على تعزیز تصمیم وتنفیذ تدابیر حافزة إیجابیة، في جمیع القطاعات االقتصادیة األطراف والحكومات األخرى
لوجي واستخدامه المستدام بحیث تكون ناجعة وشفافة وفعالة من حیث التكلفة الرئیسیة، من أجل حفظ التنوع البیو

باإلضافة إلى اتساقها وتجانسها مع االتفاقیة وااللتزامات الدولیة األخرى، وأال تؤدي إلى تولید حوافز ضارة، مع األخذ 
 صانعي السیاسة في مبادرة في الحسبان، حسب االقتضاء، طائفة التدابیر الحافزة اإلیجابیة المحددة في تقریر

مبدأ التكلفة الكلیة "وما یرتبط به من " مبدأ الملوث یدفع الثمن"اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي، و
  ، فضال عن أسالیب عیش المجتمعات األصلیة والمحلیة؛"لالستعادة

ص في إعداد التدابیر الحافزة  بالدور الحیوي لالتصال بین عامة الناس والقطاع الخإواذ یعترف  -9
األطراف والحكومات األخرى على االشتراك مع دوائر األعمال والشركات یشجع التي تساند التنفیذ الوطني لالتفاقیة، 

بشأن السبل والوسائل للمساهمة في التنفیذ الوطني لالتفاقیة، بما في ذلك من خالل القیام، بمشاركتها، بتصمیم وتنفیذ 
  افزة اإلیجابیة المباشرة وغیر المباشرة من أجل حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛التدابیر الح
 األطراف والحكومات األخرى إلى تعزیز، حسب االقتضاء، تنفیذ أنماط االستهالك واإلنتاج یدعو  -10[

 القیاسات وعملیة الشراء المستدامة، بما في ذلك من خالل مبادرة شركات األعمال والتنوع البیولوجي وخطط توحید
والخطط األخرى للحوافز، بما یتسق ویتواءم مع االتفاقیة وااللتزامات ] ومراعاة األثر اإلیكولوجي[العام األخضر 

  ]الدولیة األخرى ذات الصلة؛
تعزیز معایرة التدابیر وخدمات النظم اإلیكولوجیة في لتنوع البیولوجي اتقدیر قیم أهمیة ٕواذ یدرك   -11

ً، وفقا لتشریعاتها الوطنیة، إلى اتخاذ تدابیر، ووضع أو تعزیز  األطراف والحكومات األخرىیدعو، فزة اإلیجابیةالحا
آلیات بغیة مراعاة قیمة التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة مراعاة كاملة في عملیة صنع القرار في 

المتعلقة بالتنوع دیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  تنقیح وتحالقطاعین العام والخاص، بما في ذلك عن طریق
، مستعینا في ذلك بعمل مبادرة اقتصادیات النظم لزیادة إشراك مختلف قطاعات الحكومة والقطاع الخاصالبیولوجي 

 البیولوجي والنظماألمم المتحدة اإلنمائي بشأن أهمیة التنوع  ، والمبادرة اإلقلیمیة لبرنامجاإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي
، والمبادرات األخرى ذات الصلة، للنمو المستدام واإلنصاف في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبياإلیكولوجیة 

   ٕوالى النظر أیضا في إجراء دراسات مماثلة على المستوى الوطني، عند االقتضاء؛
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عمل المنظمات ب رحبیات التقییم الحالیة، ُ القیود المنهجیة للنهج الحالیة، مثل أدوٕواذ یدرك أیضا  -12

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیةو ،)الفاو(ألغذیة والزراعة ألمم المتحدة لالدولیة ذات الصلة، مثل منظمة ا
ات النظم یاقتصاد، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة ومبادرته بشأن )االونكتاد(

 – واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي،لوجیة والتنوع البیولوجي، اإلیكو
االتحاد العالمي للحفظ، باإلضافة إلى منظمات ومبادرات دولیة أخرى ذات صلة، في دعم الجهود المبذولة على 

 ولتشجیع التدابیر ٕلضارة وازالتها أو التخفیف من حدتها، الحوافز االمستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة لتحدید
 من أجل حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، ولتقدیر قیمة التنوع البیولوجي وخدمات النظام الحافزة اإلیجابیة

شجیع الفهم  هذه المنظمات إلى مواصلة هذا العمل وتكثیفه بغیة زیادة التوعیة وتیدعواإلیكولوجي المرتبطة به، و
المشترك إلزالة الحوافز الضارة أو التخفیف من حدتها، والتشجیع على التدابیر الحافزة اإلیجابیة، وتقدیر قیم التنوع 

  البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة؛
، تعمیق تعاونه مع المنظمات والمبادرات ذات الصلةزیادة األمین التنفیذي مواصلة و یطلب إلى  -13
 أعاله ودعمه وتیسیره وضمان تنسیقه بشكل فعال مع برنامج 12 إلى 1العمل المذكور في الفقرات من بغیة حفز 

العمل بشأن التدابیر الحافزة باإلضافة إلى غیره من برامج العمل المواضیعیة وبرامج العمل المشتركة بین القطاعات 
  في إطار االتفاقیة؛

 إلى أن تقدم إلى نظمات والمبادرات الدولیة ذات الصلةالمو ، والحكومات األخرى، األطرافیدعو  -14
 المذكور في الفقرات أعاله والصعوبات التي اعترضتها  تنفیذ العمل في التقدم المحرزعن األمین التنفیذي تقاریر
  والدروس المستفادة منه؛

،  لالتفاقیةة التابع تبادل المعلومات غرفةمن خالل آلیةنشر، أن ی األمین التنفیذي یطلب إلى  -15
ها  تجمیع المعلومات المقدمة وتحلیلباإلضافة إلى عنها في الفقرة السابقة، المعرب ًالمعلومات المقدمة عمال بالدعوة

ٕواعداد تقریر مرحلي لنظر اجتماع للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة یعقد قبل االجتماع الحادي 
  .عشر لمؤتمر األطراف

  طلب مقدم إلى األمین التنفیذي  - ثانیا
 بأن تقریر حلقة العمل لم یعكس النطاق  إذ تعترفإن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة،

 األمین التنفیذي أن یقوم، بالتعاون مع الشركاء المعنیین ومع مراعاة تطلب إلىالكامل للحوافز الضارة واإلیجابیة، 
التي لم تصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي، باستكمال تقریر فریق خبراء باریس بالمعلومات نتائج مبادرة اق

تؤخذ بالكامل في التقریر، بما في ذلك أمثلة عن الحاالت والدروس المستفادة من إزالة الحوافز الضارة أو التخفیف من 
 اإلیجابیة بخالف إنشاء األسواق، وأن یجعل هذه حدتها بخالف اإلعانات الضارة وعن التشجیع على الحوافز

  .المعلومات متاحة لالستعراض من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر
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      القضایا الجدیدة والناشئة14/16
 الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة مؤتمر األطراف بأن یعتمد في اجتماعه العاشر توصي

  :ليغرار ما یى ًرا علمقر
  إن مؤتمر األطراف

 عدم إضافة أي من القضایا الجدیدة والناشئة المقترحة المتعلقة بحفظ التنوع البیولوجي یقرر  -1
  واستخدامه المستدام إلى جدول أعمال الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة؛

 بأن قضایا ٕواذ یقرلقضایا الجدیدة والناشئة،  الذي حدد معاییر بیان ا9/29 المقرر ٕواذ یالحظ  -2
تحمض المحیطات، والتنوع البیولوجي في القطب الشمالي، والضوضاء في المحیطات، وطبقة األوزون األرضیة 

 بأن تحمض المحیطات ٕواذ یقر كذلكتستوفي المعاییر التي حددها مؤتمر األطراف لما یعتبر قضایا جدیدة وناشئة 
 إلى الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة یطلبطات ال تشكل قضایا جدیدة، والضوضاء في المحی

  :القیام بما یلي
 تحمض المحیطات على التنوع البیولوجي البحري والموائل البحریةأن تنظر في اآلثار الناجمة عن   )أ(

 من 4ًولوجي البحري والساحلي، وفقا ألحكام الفقرة كجزء من األنشطة الجاریة في إطار برنامج العمل بشأن التنوع البی
  ؛9/20المقرر 

أن تأخذ في االعتبار، عند تنفیذ برنامجي العمل بشأن المناطق المحمیة وبشأن التنوع البیولوجي   )ج(
البحري والساحلي، أثر الضوضاء في المحیطات على المناطق المحمیة البحریة وأن تنظر في المعلومات العلمیة 

تعلقة بالضوضاء تحت سطح الماء وآثارها على التنوع البیولوجي البحري والساحلي والموائل البحریة والساحلیة، الم
  والتي سیتیحها األمین التنفیذي قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

  مجلس القطب الشمالي إلى تقدیم معلومات وتقییمات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي فيیدعو  -3
القطب الشمالي، وخصوصا المعلومات المولدة من خالل برنامج رصد التنوع البیولوجي في المحیط الجنوبي 

(CBMP) التابع للفریق العامل المعني بحفظ النباتات والحیوانات البریة في القطب الشمالي التابع لمجلس القطب ،
  ة والتكنولوجیة؛الشمالي، وذلك لنظر الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنی

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقدیم معلومات عن البیولوجیا یدعو[  -4
، لنظر الهیئة الفرعیة للمشورة 9/29التركیبیة والهندسة الجیولوجیة وفقا لإلجراءات المنصوص علیها في المقرر 

وطي على اإلطالق المیداني في البیئة للحیاة والخالیا أو الجینوم العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، مع تطبیق النهج التح
  ]التركیبیة؛

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى النظر في القضایا المحددة یدعو[  -5
 للمنافع كقضایا جدیدة وناشئة محتملة متعلقة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام والتقاسم العادل والمنصف

الناجمة عن استخدام الموارد الجینیة، عند تنفیذ برامج العمل والخطوط اإلرشادیة والمبادئ القائمة في إطار االتفاقیة 
  فضال عن تلك القائمة في إطار المحافل والعملیات األخرى؛



UNEP/CBD/COP/10/3  
Page 145 

  
ة تتعلق  إلى األمین التنفیذي، عند طلب تقدیم مقترحات مستقبلیة بشأن قضایا جدیدة وناشئیطلب  -6

بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناجمة عن استخدام الموارد الجینیة، 
 في المقرر المنصوص علیهاأن یشجع األطراف وأصحاب المقترحات اآلخرین على اتباع الشروط واإلجراءات 

  ؛9/29
و المنظمات ذات الصلة إلى تقدیم معلومات تقنیة عن أثر  األمین التنفیذي أن یدعیطلب كذلك إلى[  -7

الهیئة لهذه المعلومات وأن یرفع تقریرا إلى ] ویجري تحیال[ّطبقة األوزون األرضیة على التنوع البیولوجي وأن یجمع 
 لمیةتیسیر النظر في المعلومات العلوذلك  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف یعقد قبلالفرعیة في اجتماع 

  .] فیما یتعلق بأثر طبقة األوزون األرضیة على التنوع البیولوجيالمتاحة
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  السبل والوسائل لتحسین فاعلیة الهیئة الفرعیة  14/17
  للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

  والتكنولوجیة والتقنیة العلمیة للمشورة الفرعیة الهیئة إن
 من اتفاقیة التنوع البیولوجي، 25، مع مراعاة المادة لعاشر في اجتماعه ا مؤتمر األطرافتطلب إلى  -1

 همقررترد في المرفق الثالث بوطریقة التشغیل الموحدة للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة حسبما 
 13لوجیة في الفقرة  والتكنو، أن یقدم مزیدا من التوضیح بشأن اختصاص الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة8/10

، بخصوص النظر في الموارد المالیة واإلرشاد الموجه لآللیة المالیة حتى ال تتعرقل بعد ذلك الهیئة 4/16 همقررمن 
الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في معالجة القضایا وحتى تتمكن باستمرار من تحسین نوعیة المشورة 

  لوجیة التي تقدمها إلى مؤتمر األطراف؛العلمیة والتقنیة والتكنو
 األمین التنفیذي أن یقدم تحلیال للمقررات السابقة الصادرة عن مؤتمر األطراف، تطلب إلى  -2

، من أجل تحدید أوجه عدم االتساق واإلزدواجیة المحتملة المتضمنة في التوصیات، التي 8/10وخصوصا المقرر 
  ؤتمر األطراف؛سیتم معالجتها في االجتماع العاشر لم

  : مؤتمر األطراف بأن یعتمد في اجتماعه العاشر مقررا على غرار ما یليتوصي  -3
  ،إن مؤتمر األطراف

والتكنولوجیة الواردة في المرفق  والتقنیة العلمیة للمشورة الفرعیة هیئة إلى طریقة التشغیل الموحدة للإذ یشیر
باستمرار إلى تحسین نوعیة  الفرعیة  على أن تسعى الهیئة، التي تنص4 وبوجه خاص، الفقرة 8/10الثالث بالمقرر 

مناقشات وأعمال في البتحسین المدخالت العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة والتكنولوجیة  والتقنیة مشورتها العلمیة
  ،اجتماعاتها

نوات لالتفاقیة  االعتماد القادم للخطة االستراتیجیة المنقحة وبرنامج العمل المتعدد السٕواذ یضع في اعتباره
ٕخالل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي واذ یالحظ التطورات العالمیة األخرى في مجال 
حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، بما في ذلك خدمات النظم اإلیكولوجیة، وخاصة المقترحات المتعلقة 

  لثالث،بتعزیز التآزر بین اتفاقیات ریو ا
  نقاط االتصال التابعة للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

 للمشورة العلمیة الفرعیة لهیئة األمین التنفیذي تشجیع األطراف على تحدید نقاط اتصال لإلى یطلب  -1

الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة والتقنیة والتكنولوجیة، مع مراعاة الحاجة إلى تعزیز دور نقاط االتصال هذه عند تنفیذ 
واالتصال مع نظرائها في االتفاقیات واآللیات األخرى ذات الصلة بالتنوع البیولوجي لتحسین االتساق بین العملیات 

  المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وخاصة المقترحات المتعلقة بتعزیز التآزر بین اتفاقیات ریو الثالث؛
یذي ضمان أن تنظر األمانة فورا في المعلومات المتعلقة بنقاط األمین التنف یطلب أیضا إلى  -2

الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة حتى یمكن إرسال خطابات إلى  لهیئةاالتصال الوطنیة المحدثة التابعة ل
  جهات االتصال المالئمة على الصعید الوطني؛
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لهیئة الفرعیة لیمكن لنقاط االتصال الوطنیة التابعة  األمین التنفیذي صیاغة نموذج یطلب كذلك إلى  -3[

 القضایا العلمیة والتقنیة الناشئة عن تنفیذ بشأنللمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة أن تستعمله لتقدیم تقاریر طوعیة 
بالغ وتجنب االزدواجیة الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة بطریقة تتواءم مع التقاریر الوطنیة من أجل تجنب زیادة أعباء اإل

في اإلبالغ إلجراء استعراض مجد لتنفیذها مما سیشكل أسسا متینة لإلجراءات التي ینبغي اتخاذها على المستویات 
  ]الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة؛

  أو
 القضایا عن األمین التنفیذي صیاغة نموذج یمكن لألطراف أن تستعمله لإلبالغ یطلب كذلك إلى  -3[

  ]والتقنیة الناشئة عن تنفیذ الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة والسماح بإجراء استعراض فعلي لتنفیذها؛العلمیة 
 حشد الموارد البشریة والمالیة لتقدیم التقاریر الوطنیة وخصوصا من أجل دعم البلدان یحث على  -4[

نها، فضال عن البلدان ذات االقتصاد النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بی
  ]18؛االنتقالي، بما في ذلك لتعزیز آلیة غرفة تبادل المعلومات

 األمین التنفیذي، بالتعاون مع الشراكات المعنیة، ورهنا بتوافر األموال، أن ینظم یطلب كذلك إلى  -5
ة والتكنولوجیة استنادا إلى تقییم احتیاجاتها حلقات عمل لنقاط االتصال التابعة للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنی

  من حیث التدریب، لمساعدة األطراف في تنفیذها لألهداف الثالثة لالتفاقیة؛
  األعمال التحضیریة الجتماعات الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

 هیئة الفرعیةور اجتماعات ال األمین التنفیذي ضمان إصدار اإلخطارات والدعوات لحضیطلب إلى  -6

والتكنولوجیة مبكرا بما یسمح بوجود وقت كاف لألعمال التحضیریة وعملیة إصدار تأشیرات  والتقنیة العلمیة للمشورة
  الدخول؛

 األمین التنفیذي، رهنا بتوافر األموال، دعم االجتماعات اإلقلیمیة قبل اجتماعات یطلب كذلك إلى  -7
ون مع الهیئات والعملیات اإلقلیمیة ذات الصلة، وذلك بمجرد إتاحة الوثائق، أو تنظیم اجتماع الفرعیة، بالتعا هیئةلا

  تحضیري لمدة یومین في نفس مكان انعقاد اجتماع الهیئة الفرعیة قبل افتتاح االجتماع؛
  األطراف والحكومات األخرى إلى تشجیع ودعم أعضاء مكتب الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیةیدعو  -8

والتقنیة والتكنولوجیة ونقاط االتصال التابعة لها عند تنظیم وتنسیق المشاورات اإللكترونیة لتیسیر المشاورات اإلقلیمیة 
  بشأن المسائل التي سیتم مناقشتها في االجتماعات القادمة للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة؛

 العلمیة والتقنیة للمشورة الفرعیة هیئةال بالتعاون مع أعضاء مكتب األمین التنفیذي،یطلب كذلك إلى   -9

 العلمیة والتقنیة للمشورة الفرعیة هیئةللمرجعي یعمل كإرشادات لنقاط االتصال التابعة والتكنولوجیة، إعداد دلیل 

لوثائق على تجمیع لالمرجعي والوفود، وینبغي أن یشتمل هذا الدلیل  الفرعیة هیئةال وأعضاء مكتب ،والتكنولوجیة

                                                      
تالحظ الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة اآلثار المالیة التي ستترتب على هذه التوصیة، وبالتالي، رهنا بإصدار    18

طراف، ترغب الهیئة الفرعیة أیضا في اإلشارة إلى قائمة جمیع التوصیات التي یترتب علیها آثار مالیة والتي أعدتها مقرر من مؤتمر األ
 .8/10 من المقرر 12 و11األمانة وفقا للفقرتین 
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، ومهام نقاط االتصال )بما في ذلك إجراء للقضایا الجدیدة والناشئة(طریقة التشغیل المحدثة : الحالیة، ومن بینها
العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة وأعضاء مكتب الهیئة الفرعیة، وعملیة الستعراض النظراء  للمشورة الفرعیة هیئةلالتابعة ل

والتكنولوجیة وطریقة عمل اجتماعات الهیئة الفرعیة  العلمیة والتقنیة للمشورة الفرعیة هیئةال عمل للتحضیر لورقات
ٕومنتجاتها وما إلى ذلك، واتاحتها من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات ومن خالل نقاط االتصال التابعة التفاقیة 

  ؛بانتظامالتنوع البیولوجي لتحدیثها 
 الفرعیة للمشورة هیئةالألخرى إلى تشجیع ودعم المشاركة في اجتماعات  األطراف والحكومات ایدعو  -10

والتكنولوجیة، بطریقة مناسبة، من قبل البلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا، والدول الجزریة  العلمیة والتقنیة
  الصغیرة النامیة فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛

، رهنا بتوافر األموال، على عقد  للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةلفرعیةا لهیئةامكتب  یشجع  -11[
اجتماعات مشتركة مع مكاتب الهیئات الفرعیة التابعة التفاقیات ریو الثالث فضال عن االتفاقیات ذات الصلة المتعلقة 

  ]19؛ات الصلةبالتنوع البیولوجي لتعزیز أوجه التآزر والتعاون وفقا لمقررات اتفاقیات ریو ذ
والتكنولوجیة مع  العلمیة والتقنیة للمشورة الفرعیة هیئةال أن تقدم طلبات مؤتمر األطراف إلى یقرر  -12

  توفیر الموارد المالیة الكافیة؛
 للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة للهیئة الفرعیة 20 أمریكیاا دوالرXXXXX تخصیص مبلغ یقرر  13[

  ]لخبراء خالل فترة السنتین؛من أجل عقد اجتماعین ل
  والتكنولوجیة العلمیة والتقنیة للمشورة الفرعیة هیئةالوثائق 

 األمین التنفیذ تبسیط نصوص المشاریع یطلب إلى، 9/29 من المقرر 5 الفقرة ٕواذ یشیر إلى  -14
على جعل هذه التوصیات والتكنولوجیة ویشجع األطراف  للمشورة العلمیة والتقنیة الفرعیة هیئةالالمقترحة لتوصیات 

  قصیرة قدر اإلمكان، بحیث تكون اإلجراءات المطلوبة واضحة؛
األمین التنفیذي، رهنا بتوافر األموال، أن یوزع الوثائق مثل السلسلة التقنیة، یطلب كذلك إلى   -15[

م المتحدة على أساس دوري والنشرات اإلعالمیة والوثائق اإلعالمیة األخرى التفاقیة التنوع البیولوجي بجمیع لغات األم
وبمجرد إعدادها للنشر، فضال عن توزیع الوثائق اإلعالمیة الجتماعات الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة 

، من أجل تیسیر نشر المعارف، فضال عن ضمان هذه االجتماعاتوالتكنولوجیة بجمیع لغات األمم المتحدة قبل 
  ]هذه الوثائق التقنیة؛إجراء استعراض علمي أكثر شموال ل

 األمین التنفیذي أن یتیح ملخصات تنفیذیة للمذكرات اإلعالمیة المقدمة في إطار یطلب كذلك إلى  -16
  والتكنولوجیة؛ العلمیة والتقنیة للمشورة الفرعیة هیئةالبنود جدول أعمال 

 هیئةالالنظراء لوثائق  األطراف والحكومات األخرى إلى المشاركة بفعالیة في عملیة استعراض یدعو  -17

  والتكنولوجیة؛ العلمیة والتقنیة للمشورة الفرعیة
                                                      

 2والمرفق ؛ COP.5/7  من المقرر5التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛ والفقرة  CP.8/13  من المقرر2الفقرة    19
  .التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر COP.6/15 من المقرر

  .تطلب الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة إلى األمین التنفیذي أن یقدم تقدیرا لتكالیف هذه االجتماعات   20
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  والتكنولوجیة العلمیة والتقنیة للمشورة الفرعیة والیة الهیئة
 الهیئة الفرعیة إبقاء حالة التنوع البیولوجي قید االستعراض وفقا لوالیتها ورفع توصیات یطلب إلى[  -18[

، بما في ذلك دوافع فقدان التنوع 2020-2011 بتنفیذ الخطة االستراتیجیة للفترة تقنیة وعلمیة وخصوصا فیما یتعلق
لتوفیر أساس علمي وتقني متین لتنفیذ ] ضمن أمور أخرى منها، تغیر المناخ واألنواع الغریبة الغازیة،[البیولوجي 

  ]الخطة االستراتیجیة المحدثة؛
 القضایا المعروضة أمامها، على الرغم من الطابع  الهیئة الفرعیة، لدى النظر فيیطلب أیضا إلى  -19[

  ]المشترك بین القطاعات لبعض القضایا، ضمان أن تظل اتفاقیة التنوع البیولوجي في حدود والیتها؛
والتكنولوجیة مراعاة الحاجة إلى تركیز،  العلمیة والتقنیة للمشورة الفرعیة هیئةال لب كذلك إلى  -20

 العلمیة والتقنیة في الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة وفي برنامج العمل المتعدد وخصوصا أعمالها على الجوانب
  السنوات؛

 األمین التنفیذي، بالتشاور مع المكتب، تقدیم إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي یطلب إلى  21[
الحكومي والتكنولوجیة والمنبر  ةالعلمیة والتقنی للمشورة الفرعیة هیئةالعشر، مشروع طریقة التشغیل بشأن العالقة بین 

 عند إنشائه وفي حالة (IPBES) دولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي
  ]إنشائه لضمان التكامل وتجنب االزدواجیة في العمل؛

  أو
لمیة والتقنیة والتكنولوجیة،  األمین التنفیذي، بالتشاور مع مكتب الهیئة الفرعیة للمشورة العیطلب إلى  21[

أن یقدم إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، طریقة التشغیل المحدثة استنادا إلى المقرر الحالي بما في 
سنوات والمقرر الصادر عن ذلك آثار عمل الهیئة الفرعیة الناشئة عن الخطة االستراتیجیة وبرنامج العمل المتعدد ال

الهیئات واآللیات و الفرعیة هیئةالقیة فضال عن العالقة بین جتماعه العاشر بشأن عملیات االتفافي امؤتمر األطراف 
  ]العلمیة ذات الصلة؛

  والتكنولوجیة العلمیة والتقنیة للمشورة الفرعیة الصالت بین مؤتمر األطراف والهیئة
 العلمیة والتقنیة للمشورة عیةالفر هیئةال محاولة خفض عدد بنود جدول األعمال التي تنظر فیها یقرر  -22

والتكنولوجیة، أو في حالة وجود حاجة إلى توسیع نطاق جدول أعمالها، ضمان توفیر الموارد المالیة من میزانیة 
  21االتفاقیة؛

على تقدیم الرسائل الرئیسیة عن حالة  للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةالفرعیة  هیئةال یشجع  -23
البیولوجي وخدماته والتهدیدات التي یتعرض لها لنظر مؤتمر األطراف، وفي حالة التوصیة بخیارات واتجاهات التنوع 

مختلفة للتدابیر التي یتعین اتخاذها، تقدیم المبرر التقني والعلمي الكامن وراء هذه الخیارات، بما في ذلك موجز عن 

                                                      
اآلثار المالیة التي ستترتب على هذه التوصیة، وبالتالي، رهنا بإصدار تالحظ الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة    21

مقرر من مؤتمر األطراف، ترغب الهیئة الفرعیة أیضا في اإلشارة إلى قائمة جمیع التوصیات التي یترتب علیها آثار مالیة والتي أعدتها 
  .8/10 من المقرر 12 و11األمانة وفقا للفقرتین 
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ها بصورة فردیة لإلجراءات المقترحة في المناظر الطبیعیة المعلومات األساسیة والنتائج واآلثار المتوقعة التي تم تقییم
الفرعیة، إدراج  هیئةال األمین التنفیذي، بالتشاور مع مكتب ویطلب إلىاألرضیة والبحریة والقطاعات األوسع نطاقا، 

  هذه المعلومات في الوثائق المعدة الجتماعات الهیئة الفرعیة؛
والتكنولوجیة لمشورة مالئمة وفي  العلمیة والتقنیة للمشورة الفرعیة هیئةالمن أجل ضمان إسداء   -24[

] اجتماعین[ اتخاذ الترتیبات الالزمة لتنظیم یقرر أیضا، 2020-2011التوقیت المناسب للخطة االستراتیجیة للفترة 
  .]بین اجتماعات مؤتمر األطراف الفرعیة هیئةلعادیین ل

----  




