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  2020- 2011إطار المؤشرات للخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي   15/1

  جيوأهداف أيشى للتنوع البيولو
 ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 االستراتيجية للخطة االستراتيجية للتنوع غايات للالمؤقتة المحدثةبالمبررات التقنية ط علما تحي - 1
 UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1  للتنوع البيولوجي الواردة في الوثيقتينييشأ وأهداف 2020- 2011البيولوجي 

  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/15/3و
مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع المعني بنيين المخصص تق بتقرير فريق الخبراء الترحب - 2
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6( 2020-2011البيولوجي 
 التابعة للفريق المعني برصد شبكة رصد التنوع البيولوجي بالمساهمة المقدمة من أيضا ترحب - 3

 التابع لبرنامج األمم المتحدة حفظ الطبيعة والمركز العالمي لرصد الحفظدولي ل بالتعاون مع االتحاد ال،األرض
 2020ة نظم رصد التنوع البيولوجي لدعم أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي لعام مالءمللبيئة بشأن مدى 

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8(؛ 

ف العالمية للتنوع  والرصد واإلبالغ عن األهدا، المؤشرات الوطنيةدراسة بكذلك ترحب - 4
 حفظ المملكة المتحدة المركز العالمي لرصد اليئة واألغذية والشؤون الريفية فى إدارة البكلفتي تالبيولوجي ال

 ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/9(  القيام بهاالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

التقنيين المخصص التى نظمت ها فريق الخبراء حددالتى اإلرشادية  بقائمة المؤشرات تحيط علما - 5
هذه التوصية والتى  للتنوع البيولوجي الواردة فى المرفق األول بييشأ الخطة اإلستراتيجية وأهداف غاياتوفقا ل

 :تتضمن ما يلى

 التنوع بسياسات المعلومات ذات الصلة الخاصة بتقديممجموعة من المؤشرات الرئيسية   )أ(
 ؛يشي للتنوع البيولوجيأدة في أهداف  لتغطية الطموحات الوار،البيولوجي

الفئة ألف الجاهزة لالستخدام مؤشرات : لمؤشرات التشغيلية على النحو التاليمن اثالث فئات   )ب(
مزيد من نها تحتاج إلى ولك العالمي صعيدالفئة باء التي يمكن استخدامها على المؤشرات و.  العالميصعيدعلى ال

 الوطني أو صعيدنظر في استخدامها على اليالفئة جيم التي مؤشرات و. امتطوير لكي تكون جاهزة لالستخدال
من المؤشرات هي تلك التي ينبغي استخدامها لتقييم ) باء(و ) ألف(والمجموعتان . األصعدة دون العالمية األخرى

ة ضافية المتاح من المؤشرات بعض المؤشرات اإل)جيم( المجموعة بينما تمثل ، العالميصعيدالتقدم المحرز على ال
 الوطنية؛ها  وظروفهاولوياتتخدام على الصعيد الوطني وفقا أللألطراف لالس

 على أساسها يمكن لتوفير نقاط مرجعية ينبغي إنشاء خطوط أساس أولية للمؤشرات التشغيلية  )ج(
 ؛ األداء)اتجاهات( تقييم

 يمكن أن تكيفهرا مرنا يشي للتنوع البيولوجي وإطار المؤشرات المقترح إطاأتوفر أهداف   )د(
مقاييس  ومن المرجح أن تستعمل األطراف. ، مع األخذ في الحسبان األولويات والظروف الوطنيةاألطراف

  المتاحة؛ساليب األهداف الوطنية والبيانات واأللىعادا عتم ا،ومنهجيات مختلفة لمؤشراتها
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 إلى البيانات استنادامؤشرات التطبيق  وإلعدادمحدودة التي لديها قدرات وموارد تحتاج البلدان س  )ه(
 أنشطة تطبيق هذه المؤشرات، فضال عن تصميم وتنفيذ وعداد إلى موارد مالية ودعم تقني إل، ستحتاجالوطنية
ألعضاء الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع أن يكون ويمكن .  الوطنيصعيدعلى الالالزمة  ذات األولويةالرصد 

  في توفير المساعدات التقنية حسب مقتضى الحال؛ دور، ضمن آخرين،البيولوجي

 األخرى التي توصل إليها فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن ستنتاجات باالكذلك ط علماتحي - 6
 على النحو الوارد في المرفق الثاني بهذه ،2020- 2011إطار المؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

كيف تتغير حالة التنوع : الجامعةالتالية معلومات التنوع البيولوجي حول األسئلة  توصيل والتي تدعم ،التوصية
الضغوط على التنوع البيولوجي وأسبابها ( ؟لتنوع البيولوجيا لماذا نفقد ؛)حالة التنوع البيولوجي(البيولوجي؟ 

 ؟ هذا الوضعا يمكن عمله إزاء وماذ؛)المنافع من التنوع البيولوجي( ؟اآلثار المترتبة على ذلكهي   وما؛)الكامنة
  ؛)االستجابات لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي على جميع المستويات(

 التيلخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي امؤشرات لاإللكترونية بيانات ال بإعداد قاعدة ترحب - 7
واصل، بالتعاون مع  إلى األمين التنفيذي أن يوتطلب ،تتضمن نتائج عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص

تطويرها وصونها وتحديثها بصورة من الشركاء المعنيين، ة بمؤشرات التنوع البيولوجي وغيرها المعنيالشراكة 
   تحقيق أقصى استفادة من منافعها لألطراف وغيرها من أصحاب المصلحة؛يةدورية بغ

المفتوح العضوية امل الع الصادرة عن االجتماع السابع للفريق 7/7 بالتوصية كذلك ط علماتحي - 8
واألحكام المتصلة بها بشأن وضع مؤشرات ذات صلة بالمعارف التقليدية واالستخدام ) ي(8لمادة لالمخصص 

  ؛)، المرفق األولUNEP/CBD/COP/11/7(المستدام المألوف 
 العمل بشأن المهام المذكورة في يباشر إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، أن تطلب - 9

  أدناه؛) ح(10و) ز(10رتين الفق
 :وفقا للخطوط التاليةمقررا  ، في اجتماعه الحادي عشر،مؤتمر األطرفبأن يعتمد  توصي - 10

  إن مؤتمر األطراف،
نيين المخصص تقفريق الخبراء الإلى التحاد األوروبي لما قدمه من دعم مالي  ليعرب عن امتنانه  )أ (
 ووكالة البيئة ،حكومة كنداإلى  و2020-2011وجي مؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولالمعني ب
من  التي عقدت الدوليةالخبراء وه من دعم لحلقة عمل  لما قدم، والمملكة المتحدة، وسويسرا، والنرويج،األوروبية

نيين تقفريق الخبراء الل ادعموذلك  ،المملكة المتحدةب في هاي ويكومب، 2011حزيران /و يوني22 إلى 20
 ؛2020- 2011مؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي  بالمعنيالمخصص 

 الخطة غايات تحقيق نحو لتقييم التقدم المحرز اإلرشادية المتاحةبقائمة المؤشرات ط علما يحي  )ب (
 على النحو الوارد في المرفق ،يشي للتنوع البيولوجيأوأهداف  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 فضال عن العمل الذي 1،ه فريق الخبراء التقنيين المخصصأعدية، وإطار المؤشرات الذي األول بهذه التوص
ها بشأن وضع مؤشرات واألحكام المتصلة ب) ي(8للمادة اضطلع به الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 

                                                
  UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6  انظر   1
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تقييم التقدم المحرز بدء في النقطة أن هذه توفر ب قروي، المألوف المستدامذات صلة بالمعارف التقليدية واالستخدام 

 على مختلف المستويات؛ 2020-2011 الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي إلنجاز

 أساسا مرنا لألطراف انوفرييشي للتنوع البيولوجي وإطار المؤشرات المقترح أ بأن أهداف قري  )ج (
 عطاء األطراف على إحثيو  مختلف الظروف والقدرات الوطنية،حسبان مع األخذ في ال،امهتكييفحيث يمكن 

 على ،اناسبممكنا ومذلك  حيثما يكون ، العالميصعيداألولوية لتطبيق تلك المؤشرات الجاهزة لالستخدام على ال
ضمن  لى النظر في استخدام اإلطار المرن وقائمة المؤشرات اإلرشادية،عأيضا األطراف ويحث ،  الوطنيصعيدال

 بما في ذلك ،، وفي عمليات اإلبالغ للتنوع البيولوجيت وخطط العمل الوطنية في تحديثها لالستراتيجياجملة أمور
 ؛، إلى أقصى قدر ممكن، وفي التقارير الوطنية الالحقةمن خالل التقرير الوطني الخامس

وتحديث هذه  الوطنية ذات الصلة أن تسهم بالبيانات األطراف والحكومات األخرى على شجعي  )د (
 وتنسيق طوير في تكإسهامذلك و ،عالميةالقليمية واإلبيانات ال في مجموعات  وحفظهاالبيانات والتحقق من صحتها

 توافر البيانات على المستوى العام؛وأن تعزز  ،إعداد المؤشرات للرصد واإلبالغ على مختلف المستويات

صة إتاحة الفر يةبغ ، إبقاء إطار المؤشرات الخاص بالخطة االستراتيجية قيد االستعراضقرري  )ه(
االتفاقيات والعمليات األخرى، وتتعلق بالخطة األطراف وعها التي تضصلة المؤشرات ذات للقيام مستقبال بإدماج ال

 ؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 وتطبيق عدادالحاجة إلى تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية وتعبئة موارد مالية كافية إلب ّقري  )و(
الصغيرة  والدول الجزرية ،ألقل نمواا السيما البلدان ،ألطراف من البلدان الناميةلدى ا خصوصا و،المؤشرات

 ؛ذات االقتصاد االنتقاليالبلدان فضال عن  ،النامية

ية بمؤشرات التنوع  بالتعاون مع الشراكة المعن،يلي  األمين التنفيذي أن يقوم بماطلب إلىي  )ز(
 حسب مقتضى الحال ورهنا بتوافر ،ة وغيرها من المنظمات ذات الصلةاإلقليمياالمتياز مراكز البيولوجي، و

 :الموارد

 إعدادمواصلة من أجل  تقنية لبناء القدرات وتوفير الدعم لألطراف يةتجميع مواد إرشاد )1(
 بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفقات بالوثيقة ،المؤشرات ونظم الرصد واإلبالغ

UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6، لى المواد إ استنادا ، أدواتوإتاحتها في شكل حزمة
لشراكة المعنية بمؤشرات التنوع الموقع الشبكي لة بالفعل على صفحات احالمت

 البيولوجي؛

أو التي لم /والمحدودة  الموارد والقدرات ذاتاألطراف  وخصوصا ،مساعدة األطراف )2(
رسمية، والبدء، بناء على تستخدم بعد المؤشرات المعدة بصورة منهجية في تقاريرها ال

 التكلفة وسهلة الفعالة من حيث المؤشرات البسيطة ووتطبيق بعضطلبها، في وضع 
 التطبيق بشأن القضايا ذات األولوية؛

 حسب ، إطار المؤشرات في حلقات العمل اإلقليميةعلىبناء القدرات مسألة إدراج  )3(
 تحديثاألطراف من من خالل تمكين المؤشرات إطار ، لدعم تنفيذ مقتضى الحال
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 فضال عن مجاالت ،وتبادل المعلومات والدروس المستفادةالمحرز المعلومات عن التقدم 
 التآزر والتعاون؛

دعم استعراض استعمال إطار المؤشرات لتحديد الفجوات واألولويات في المؤسسات  )4(
م المالي من  والدعم التقني والدع،الخاصة ببناء القدرات في المستقبلالوطنية واإلقليمية 

 ؛جانب الجهات المانحة والمنظمات الشريكة

 بالتعاون مع الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع ،يلي األمين التنفيذي أن يقوم بماإلى طلب ي  )ح(
ومنظمة األمم ، (GEO-BON) رصد األرضبلفريق المعني لتابعة لاشبكة رصد التنوع البيولوجي  و،البيولوجي

 بما في ذلك الفريق العامل ، وغيرها من الشركاء، الطبيعةحفظواالتحاد الدولي لاعة، المتحدة لألغذية والزر
، حسب مقتضى الحال ورهنا  المعني بالتنوع البيولوجيالتابع للمنتدى الدولي للشعوب األصليةالمؤشرات المعني ب

  :بتوافر الموارد
هذه المؤشرات ية لاألساس بما في ذلك المبررات ،إعداد معلومات عملية عن المؤشرات )1(

وحالة تطورها، والمدى الذي وصل إليه تطبيقها والمعلومات عن مصادر البيانات 
 ؛ من المؤشراتوالمنهجيات للمساعدة في تطبيق كل مؤشر

 ضمان إمكانية غيةة في المرفق األول أدناه بمحددمواصلة تطوير المؤشرات العالمية ال )2(
 من خالل مؤشر عالمي واحد على وجي للتنوع البيوليشيأرصد كل هدف من أهداف 

 بالفعل ها المؤشرات التي تستخدمحسبان مع األخذ في ال،2014األقل بحلول عام 
  أو ذات الصلة بها؛،االتفاقيات واالتفاقات والعمليات اإلقليمية األخرى

 التكلفة فعالة من حيثالسهلة التطبيق والبسيطة و عدد محدود من المؤشرات اقتراح )3(
 ن أن تطبقها جميع األطراف؛والتي يمك

واستخدامها بين مواصلة تحقيق التجانس بين المؤشرات العالمية لخيارات الاستكشاف  )4(
، وتعزيز واالتفاقات والعمليات اإلقليمية األخرى، واالتفاقياتاتفاقية التنوع البيولوجي 

التنوع  بما في ذلك من خالل فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة ب،التعاون
 ؛البيولوجي وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو

 حراجة رصد التنوع البيولوجي والمؤشرات مع قطاعات الحول التعاون تعزيز )5(
 العالمية واإلقليمية صعدةوالزراعة ومصايد األسماك والقطاعات األخرى على األ

 ؛والوطنية

شرات الخطة االستراتيجية مؤبشأن مواصلة تطوير وصون قاعدة البيانات اإللكترونية  )6(
 ؛2020-2011للتنوع البيولوجي 

 بما ،يشي للتنوع البيولوجيأية لكل هدف من أهداف تفسيرة أدوات عملية حزمإعداد  )7(
 ؛صوب تحقيق هذه األهدافالمحرز في ذلك الخطوات الممكنة لقياس التقدم 

قبل االجتماع الثاني عشر يعقد  والتكنولوجية لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيةلوتقديم تقرير إلى اجتماع 
 لمؤتمر األطراف؛
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إلى مواصلة عملها لفريق المعني برصد األرض لتابعة لاشبكة رصد التنوع البيولوجي  دعوي  )ط(

 على النحو الوارد في المرتبطة بهابيانات البشأن تحديد متغيرات التنوع البيولوجي األساسية ووضع مجموعات 
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ل، وتقديم تقرير إلى اجتماع CBD/SBSTTA/15/INF/8الوثيقة 

  ؛قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافيعقد 
 إلى تشجيع ودعم عملية وضع ، بما في ذلك هيئات التمويل، المنظمات ذات الصلةدعوي  )ي(

  ؛2020- 2011 الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي نفيذ تالمؤشرات واإلبالغ عن التقدم المحرز في
ن إعداد واستخدام المؤشرات إلى ع األمين التنفيذي أن يقدم تقارير مرحلية دورية إلىطلب ي - 11

ألطراف امؤتمر اجتماع من اجتماعات يعقد قبل كل للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لهيئة الفرعية لاجتماع 
 فضال عن الخبرات في ،منتصف المدة للخطة االستراتيجيةل ا وينبغي أن يتضمن ذلك تقييم.2020حتى عام 

المية للتنوع التوقعات العنشرة ة الرابعة من طبعاستخدام المؤشرات في التقارير الوطنية الخامسة وفي ال
وتقييم مدى كفاية في وضع واستخدام المؤشرات، المحرز  ذلك فرصا الستعراض التقدم وسوف يهيئ. البيولوجي

 تحقيق الخطة االستراتيجية نحو صعيدين الوطني والعالميعلى الالمحرز وفعالية إطار المؤشرات في رصد التقدم 
  .2020-2011للتنوع البيولوجي 
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  المرفق األول
المعني اقترحها فريق الخبراء التقنيين المخصص اإلرشادية التي مؤشرات قائمة ال

  2020-2011تيجية للتنوع البيولوجي لخطة االسترابمؤشرات ا
 ثالث 2020-2011ستراتيجية للتنوع البيولوجى مؤشرات الخطة االالمعني بحدد فريق الخبراء التقنيين المخصص 

ويشير الحرف . إلى المؤشرات الجاهزة لالستخدام على الصعيد العالمى) ألف(ويشير الحرف . فئات للمؤشرات التشغيلية
نها تحتاج الى مزيد من التطوير لتكون جاهزة أ التى يمكن استخدامها على الصعيد العالمى إال إلى المؤشرات) باء(

األصعدة األخرى قيد البحث لالستخدام على الصعيد الوطنى أو اإلضافية الى المؤشرات ) جيم(ويشير الحرف . لالستخدام
هى المؤشرات التى ينبغى استخدامها لتقييم ) باء(و) ألف(ومجموعة المؤشرات . بالحروف المائلة، ويظهر يةدون العالم

المتاحة لألطراف اإلضافية توضح بعض المؤشرات ) جيم(التقدم المحرز على الصعيد العالمى، فى حين أن المؤشرات 
  .لالستخدام على الصعيد الوطنى وفقا ألولوياتها وظروفها الوطنية

  
 وأهم المؤشرات التشغيلية ذات الصلة )بالحروف الداكنة(المؤشرات الرئيسية  أهداف أيشي

 في جميع التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي :  ألفة االستراتيجيالغاية
  الحكومة والمجتمعقطاعات

 كحد أقصى، يكون 2020  بحلول عام :1الهدف 
لخطوات الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي، وبا

التي يمكن اتخاذها لحفظه واستخدامه على نحو 
 .مستدام

االتجاهات في التوعية والمواقف والمشاركة العامة في دعم التنوع البيولوجي 
 وخدمات النظم االيكولوجية

 )جيم(  لبيولوجيا االتجاهات في التوعية والمواقف إزاء التنوع •
 ) جيم(بيولوجي االتجاهات في إشراك الجمهور العام في التنوع ال •
مسؤولية لاإلجراءات الرامية إلى الترويج لاالتجاهات في برامج التواصل و •

 )جيم(للشركات االجتماعية 
 كحد أقصى، تُدمج قيم 2020  بحلول عام :2الهدف 

التنوع البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية والمحلية 
للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري 

ها، حسب االقتضاء، في نظم الحسابات القومية وإدماج
 .ونظم اإلبالغ

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد
 المنافع في التخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها والحوافز

االتجاهات في عدد البلدان التي تدرج الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي  •
 )باء(ية قومت النظم االيكولوجية في نظم المحاسبة الوقيم خدما

االتجاهات في عدد البلدان التي أجرت تقييما لقيم التنوع البيولوجي وفقا  •
 )جيم(لالتفاقية 

 )جيم(االتجاهات في المبادئ التوجيهية وتطبيقات أدوات التقييم االقتصادي  •
م االيكولوجية في اج التنوع البيولوجي وقيم خدمات النظماالتجاهات في إد •

 )جيم(السياسات القطاعية واإلنمائية 
االتجاهات في السياسات التي تأخذ التنوع البيولوجي وخدمات النظم  •

 والتقييم البيئي االستراتيجي لوجية في االعتبار في تقييم األثر البيئيااليكو
 )جيم(

 كحد أقصى، تُلغى 2020  بحلول عام :3الهدف 
عانات، الضارة بالتنوع الحوافز، بما فيها اإل

البيولوجي، أو تزال تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو 
تجنب التأثيرات السلبية، وتوضع وتُطبق حوافز 

إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 
بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية 

األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف 
 .االقتصادية الوطنية-تماعيةاالج

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد
   والحوافز، وصياغة السياسات وتنفيذها،المنافع في التخطيط

االتجاهات في عدد وقيم الحوافز، بما في ذلك اإلعانات، الضارة بالتنوع  •
 )باء( إزالتها تدريجيا ها أو إصالحها أوإلغاؤالبيولوجي التي تم 

االتجاهات في تحديد وتقييم ووضع وتعزيز الحوافز التي تكافئ المساهمة  •
االيجابية في التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتفرض عقوبات 

 )جيم(على اآلثار الضارة 
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ايد األسماك وتربية  ومصحراجةاالتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة وال
 األحياء المائية غير المستدامة

) ألف(أو المفاهيم ذات الصلة / االيكولوجية وبصمةاالتجاهات في ال •
 )8/15 و7/30المقرران (

 بما في ذلك األنواع المتداولة في ،االتجاهات في أعداد األنواع المستخدمة •
 االتجار الدولي اتفاقيةتستخدمه أيضا () ألف(التجارة ومخاطر انقراضها 

 )(CITES) بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض
 )جيم( اإلنتاج واالستهالك المستدامين منظورالحدود االيكولوجية المقيمة من  •

 ، واألنواع الغازية، والتلوث،االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل
 الدوافع الكامنة وراءها و المفرطاالستغاللو ،وتغير المناخ

  )10/22المقرر ) (جيم(االتجاهات في التنوع البيولوجي للمدن  •

 كحد أقصى، تكون 2020  بحلول عام :4الهدف 
مصلحة على الحكومات وقطاع األعمال وأصحاب ال

جميع المستويات قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو 
تكون قد نفذت خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج 

واالستهالك المستدامين وتكون قد سيطرت على 
تأثيرات استخدام الموارد الطبيعية في نطاق الحدود 

 .اإليكولوجية المأمونة

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد
  المنافع في التخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها والحوافز

نظم االيكولوجية اج قيم التنوع البيولوجي وخدمات الماالتجاهات في مدى إد •
  )باء(للمنظمات  نظم اإلبالغة ويالمحاسبالنظم في 

 خفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدام:  الغاية االستراتيجية باء
  والمناطق األحيائية والموائل النظم االيكولوجيةاالتجاهات في مدى وظروف وضعف 

ألنواع المعتمدة على الموائل في كل نوع االتجاهات في مخاطر انقراض ا •
 )ألف(رئيسي من الموائل 

 والنظم االيكولوجية والموائل المختارة المناطق األحيائيةاالتجاهات في مدى  •
 )8/15 و7/30المقرران ) (ألف(

 )باء(االتجاهات في نسبة الموائل المتدهورة أو المعرضة للخطر  •
 )8/15 و7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في تفتيت الموائل الطبيعية  •
 )جيم(يكولوجية االتجاهات في ظروف وضعف النظم اال •
 )جيم(االتجاهات في نسبة الموائل الطبيعية التي جرى تحويلها  •

 ومصايد األسماك وتربية الحراجةاالتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة و
  األحياء المائية غير المستدامة

 )جيم(االتجاهات في اإلنتاجية الرئيسية  •
تستخدمه أيضا ) (جيم (االتجاهات في نسبة األراضي المتأثرة بالتصحر •

 )(UNCCD) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

، يخفَّض معدل فقدان 2020  بحلول عام :5الهدف 
جميع الموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى 

لى األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب النصف ع
من الصفر، ويخفض تدهور وتفتت الموائل الطبيعية 

 .بقدر كبير

 ، واألنواع الغازية، والتلوث،االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل
   واإلفراط في االستغالل والدوافع الكامنة وراءها،وتغير المناخ

ع من أنواع ألنواع المعتمدة على الموائل في كل نوفي عدد ااالتجاهات  •
  )ألف(الموائل الكبرى 

، يتم على نحو مستدام 2020 عام   بحلول:6الهدف 
إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات 

والنباتات المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق النُهج 
القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد 

ع األنواع المفرط، ووضع خطط وتدابير انعاش لجمي
المستنفدة، وال يكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة 

كبيرة على األنواع المهددة باالنقراض والنظم 
اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد 
األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظم 

 .اإليكولوجية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة

 ومصايد األسماك وتربية حراجةط الناشئة عن الزراعة والاالتجاهات في الضغو
  األحياء المائية غير المستدامة

ألنواع المائية المستهدفة والمصيد الثانوي االتجاهات في مخاطر انقراض ا •
 )ألف(

 )ألف(االتجاهات في أعداد األنواع المائية المستهدفة والمصيد الثانوي  •
 الحدود البيولوجية خارج المستخدمة رصدة السمكيةاالتجاهات في نسبة األ •

 )ألهداف اإلنمائية لأللفيةمن ا 4.7المؤشر ) (ألف(اآلمنة 
 )جيم(االتجاهات في المصيد بحسب جهد الوحدة  •
 )جيم(االتجاهات في قدرات جهد الصيد  •
 )جيم(أو كثافتها /االتجاهات في مناطق ممارسات الصيد المدمرة ووتيرتها و •
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التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم اج ماالتجاهات في إد
   والحوافز، وصياغة السياسات وتنفيذها،المنافع في التخطيط

االتجاهات في نسبة األنواع المستهدفة والمصيد الثانوي المستنفدة بعد تنفيذ  •
 )باء(خطط االنتعاش 

 ومصايد األسماك وتربية حراجةاالتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة وال
  األحياء المائية غير المستدامة

االتجاهات في أعداد األنواع المعتمدة على الغابات والزراعة في نظم اإلنتاج  •
 )باء(

 )باء(تاج بحسب المدخالت االتجاهات في اإلن •
المقرران ) (جيم(االتجاهات في نسبة المنتجات المشتقة من مصادر مستدامة  •

 )8/15 و7/30

، تدار مناطق الزراعة 2020  بحلول عام :7الهدف 
المائية والحراجة على نحو مستدام، وتربية األحياء 

 .لضمان حفظ التنوع البيولوجي

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد
  والحوافز، وصياغة السياسات وتنفيذها،المنافع في التخطيط

الحرجية والزراعية والنظم يكولوجية االتجاهات في مساحة النظم اال •
) باء(تربية األحياء المائية التي تخضع لإلدارة المستدامة اإليكولوجية ل

 )8/15 و7/30المقرران (
، يخفَّض التلوث، بما 2020  بحلول عام :8الهدف 

في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى 
ة وبالتنوع مستويات ال تضر بوظيفة النظم اإليكولوجي

 .البيولوجي

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل والتلوث واألنواع الغازية 
  والدوافع الكامنة وراءها المفرطاالستغاللووتغير المناخ 

االتجاهات في حدوث المناطق التي تعاني من نقص األوكسجين وازدهار  •
 )ألف(الطحالب 

المقرران ) (ألف(م االيكولوجية المائية االتجاهات في نوعية المياه في النظ •
 )8/15 و7/30

 ) باء(آثار التلوث على اتجاهات مخاطر االنقراض  •
 )8/15 و7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في معدل ترسب التلوث  •
 )باء(االتجاهات في معدل انتقال الرواسب  •
يئة االتجاهات في انبعاث الملوثات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي في الب •

 )جيم(
 )جيم( في الحياة البرية االتجاهات في مستويات الملوثات •
 )جيم(االتجاهات في بصمة النيتروجين نتيجة ألنشطة االستهالك  •
 )جيم(االتجاهات في مستويات األوزون في النظم االيكولوجية الطبيعية  •
 )جيم( المياه العادمة التي تطلق بعد المعالجة  نسبةاالتجاهات في •
 )جيم(ت في مستويات األشعة فوق البنفسجية االتجاها •

 ، واألنواع الغازية، والتلوث،ي الضغوط الناشئة عن تحويل الموائلاالتجاهات ف
 والدوافع الكامنة وراءهاالمفرط االستغالل و ،وتغير المناخ

مخاطر االنقراض اتجاهات األنواع الغريبة الغازية على أثر االتجاهات في  •
 )ألف(

 )باء(االتجاهات في اآلثار االقتصادية ألنواع غريبة غازية مختارة  •
 7/30المقرران ) (باء(التجاهات في أعداد األنواع الغريبة الغازية ا •

 )8/15و
االتجاهات في إصابة الحياة البرية باألمراض الناشئة عن األنواع الغريبة  •

 )جيم(الغازية 

، تعرف األنواع الغريبة 2020  بحلول عام :9الهدف 
الغازية ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية، 

وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء 
عليها وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها 

 .وانتشارها

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد
   والحوافز،ات وتنفيذها وصياغة السياس،المنافع في التخطيط

ومنع  والتشريعات وخطط اإلدارة لمكافحة ،االتجاهات في استجابة السياسات •
 )باء(األنواع الغريبة الغازية انتشار 
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 )جيم(ات األنواع الغريبة الغازية ساراالتجاهات في إدارة م •

، تُخفَّض إلى أدنى حد 2015  بحلول عام :10الهدف 
لى الشعب المرجانية، الضغوط البشرية المتعددة ع

والنظم اإليكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير 
المناخ أو تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على 

 .سالمتها ووظائفها

 ، واألنواع الغازية، والتلوث،االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل
   وراءهاوالدوافع الكامنةالمفرط  واالستغالل ،وتغير المناخ

 )ألف(عب ب المرجانية وأسماك الشُاتجاهات مخاطر االنقراض في الشع •
 )باء( تغير المناخ على خطر االنقراض آثاراالتجاهات في  •
 )باء(ب المرجانية االتجاهات في أحوال الشع •
االتجاهات في مدى ومعدل التحوالت في الحدود في النظم االيكولوجية  •

 )باء(ة ضعيفال
 )جيم( المناخية على تكوين المجموعات ثاراالتجاهات في اآل •
 )جيم( المناخية على اتجاهات األعداد االتجاهات في اآلثار •

 تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم اإليكولوجية، واألنواع والتنوع الجيني:  الغاية االستراتيجية جيم
 في 17، يتم حفظ 2020  بحلول عام :11الهدف 

 األقل من المناطق األرضية ومناطق المياه المئة على
 من المناطق الساحلية  في المئة10الداخلية و

والبحرية، وخصوصا المناطق ذات األهمية الخاصة 
للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، من 
خالل نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط 

ة وتدابير الجيد، وممثلة إيكولوجياً للمناطق المحمي
الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة، وإدماجها 

في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية 
 .البحرية األوسع نطاقا

االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق 
  وحالتها وتمثيلية وفعالية هذه المناطق

 وتغطية مناطق التنوع ،االتجاهات في مساحة المناطق المحمية البحرية •
 )ألف(وفعالية اإلدارة الرئيسية البيولوجي 

أو فعالية اإلدارة بما في ذلك /االتجاهات في أحوال المناطق المحمية و •
 )10/31المقرر ) (ألف(اإلدارة األكثر إنصافا 

حمية والنهج األخرى المعتمدة االتجاهات في التغطية التمثيلية للمناطق الم •
 ، بما في ذلك المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي،على المناطق

 7/30المقرران ) (ألف(والنظم األرضية والبحرية والخاصة بالمياه الداخلية 
 )8/15و

 المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق ترابطاالتجاهات في  •
 7/30المقرران ) (باء(المناظر الطبيعية األرضية والبحرية والمدرجة في 

 )8/15و
ة من المناطق منصفاالتجاهات في تسليم خدمات النظم االيكولوجية والمنافع ال •

 )جيم(المحمية 
، منع انقراض األنواع 2020  بحلول عام :12الهدف 

ض وتحسين وإدامة حالة المعروفة المهددة باالنقرا
 .لنسبة لألنواع األكثر تدهوراسيما باحفظها، ال

   ومخاطر انقراض األنواعتوزيعهاواألنواع وفرة اتجاهات في 
) 8/15 و7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في وفرة األنواع المختارة  •

 )(UNCCD) مؤشر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر(
) 8/15 و7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع  •

حفظ اتفاقية تستخدمه أيضا ) (نمائية لأللفيةألهداف اإلمن ا 7-7المؤشر (
 )(CMS)الحيوانات البرية المهاجرة أنواع 

) 8/15 و7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في توزيع أنواع مختارة  •
 )(UNCCD) تستخدمه أيضا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر(

  اتجاهات في التنوع الجينى لألنواع
حيوانات المزرعة نوع الجيني للنباتات المزروعة واالتجاهات في الت •

 )8/15 و7/30المقرران ) (باء(المستأنسة وأقاربها البرية الحيوانات و
 )جيم(االتجاهات في التنوع الجيني ألنواع مختارة  •

، الحفاظ على التنوع 2020  بحلول عام :13الهدف 
الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع 

والحيوانات األليفة والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما 
في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية 

واالقتصادية فضال عن القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ 
استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني وصون تنوعها 

 .الجيني

مات النظم االيكولوجية وتقاسم اج التنوع البيولوجي وخدماالتجاهات في إد
   والحوافز،المنافع في التخطيط وصياغة السياسات وتنفيذها

االتجاهات في عدد آليات السياسات الفعالة المنفذة للحد من التآكل الوراثي  •
  )باء(ية النباتية والحيوانية وراث بالموارد الالمرتبطوحماية التنوع الجيني 
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 تعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية:  الغاية االستراتيجية دال

 وظروف واستدامة خدمات النظم االيكولوجية لرفاهة توزيعاالتجاهات في 
  ةمنصفالبشر ال

 5-7المؤشر ) (ألف(ة المستخدمة كلي الائيةموارد المالاالتجاهات في نسبة  •
 )ألهداف اإلنمائية لأللفيةمن ا

محسنة شرب للمياه مصادر االتجاهات في نسبة السكان الذين يستخدمون  •
 )ألهداف اإلنمائية لأللفيةمن ا 9-7 و8-7 انالمؤشر) (ألف(

خدمات النظم االيكولوجية تمدها البشر من االتجاهات في المنافع التي يس •
 )ألف(المختارة 

أعداد األنواع التي توفر خدمات النظم االيكولوجية في تجاهات الا •
 )ألف(اهات في مخاطر انقراضها تجالوا

 )باء(االتجاهات في تسليم خدمات النظم االيكولوجية المتعددة  •
خدمات النظم االيكولوجية لاالتجاهات في القيم االقتصادية وغير االقتصادية  •

 )باء(المختارة 
ت التي تعتمد بصورة مباشرة على ة المجتمعاياالتجاهات في صحة ورفاه •

 )8/15 و7/30ران المقر) (باء(خدمات النظم االيكولوجية المحلية سلع و
االتجاهات في الخسائر البشرية واالقتصادية الناشئة عن الكوارث ذات الصلة  •

 )باء(ذات الصلة أو الموارد الطبيعية ائيةالمالموارد ب
) باء(األغذية  تكوينات: يةفي التغذاالتجاهات في مساهمة التنوع البيولوجي  •

 )8/15 و7/30المقرران (
 )جيم(مراض الحيوانية الناشئة االتجاهات في اإلصابة باأل •
 )جيم(االتجاهات في الثروة الخالصة  •
) جيم(استهالك األغذية : االتجاهات في مساهمة التنوع البيولوجي في التغذية •

 )8/15 و7/30المقرران (
االتجاهات في عدد األطفال الناقصي الوزن الذين تقل أعمارهم عن خمس  •

 )إلنمائية لأللفية من األهداف ا8-1المؤشر ) (جيم(سنوات 
 )جيم(االتجاهات في النزاعات بشأن الموارد الطبيعية  •
 )جيم(االتجاهات في حالة خدمات النظم االيكولوجية المختارة  •
 )جيم(االتجاهات في القدرات البيولوجية  •

، استعادة وصون 2020  بحلول عام :14الهدف 
النظم اإليكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في 

ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة 
وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء 

 .ت األصلية والمحلية والفقراء والضعفاءوالمجتمعا

االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق 
 وفعالية هذه المناطقتمثيلية مدى وحالتها و

ها أو استعادتالتي تم حة النظم االيكولوجية المتدهورة االتجاهات في مسا •
 )باء(ها استعادتيجري 

من أجل  ته واستدامهخدمات النظم االيكولوجية وظروفتوزيع االتجاهات في 
  لمنصفة للبشرة ايرفاهال
أحوال الموائل التي توفر مخازن للكربون الحالة واالتجاهات في مدى و •

 )ألف(

، إتمام تعزيز قدرة 2020  بحلول عام :15الهدف 
النظم اإليكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع 

البيولوجي في مخزون الكربون، من خالل الحفظ 
 على  في المئة15في ذلك استعادة واالستعادة، بما 

األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة، مما يسهم 
بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه 

 .ومكافحة التصحر

االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق 
 تمثيلية وفعالية هذه المناطقمدى وحالتها و

التي يجري الغابات في الغابات  األنواع التي تعتمد على  أعداداالتجاهات في •
 )جيم( استعادتها
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، يسري مفعول 2015بحلول عام   :16الهدف 
بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية 

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع 

 .الوطني

  االتجاهات في الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل لمنافعها
م المنافع من خالل عملية الحصول وتقاسم تحديد مؤشر الحصول وتقاس •

 )باء(المنافع 

 تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدرات:  الغاية االستراتيجية هاء
، يكون كل طرف قد 2015  بحلول عام :17الهدف 

أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، 
 عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث استراتيجية وخطة

 .تكون فعالة وتشاركية ومحدثة

اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ماالتجاهات في إد
   والحوافز، وصياغة السياسات وتنفيذها،المنافع في التخطيط

 ،لتنوع البيولوجيلاالتجاهات في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  •
 )باء(ها واعتمادها وتنفيذها يتا في ذلك وضع هذه الخطط وشمولبم

م اج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسماالتجاهات في إد
   والحوافز، وصياغة السياسات وتنفيذها،المنافع في التخطيط

االتجاهات في التغير في استخدام األراضي، وحيازة األراضي، في المناطق  •
 )10/43المقرر ) (باء(التقليدية الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية 

  )10/43المقرر ) (باء( التقليدية مهناالتجاهات في ممارسة ال •
  هاالتقليدية وتطبيق/التقنية/إمكانية الوصول إلى المعارف العلميةات في االتجاه

من التي تحظى باالحترام المعارف والممارسات التقليدية في االتجاهات  •
 الكاملة والفعالة للمجتمعات المشاركةالضمانات و الكامل، وهااجمخالل إد

  )باء(في التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية األصلية والمحلية 

، احترام المعارف 2020  بحلول عام :18الهدف 
واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية 

والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي 
واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف 

ة، رهنا بالتشريع الوطني للموارد البيولوجي
وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس 

بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة والفعالة 
للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك على جميع 

 .المستويات ذات الصلة

  هاالتقليدية وتطبيق/التقنية/إمكانية الوصول إلى المعارف العلميةاالتجاهات في 
) باء(االتجاهات في التنوع اللغوي وأعداد المتحدثين باللغات األصلية  •

  )8/15 و7/30المقرران (
، إتمام تحسين 2020بحلول عام   :19الهدف 

ة المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلق
بالتنوع البيولوجي، وقيمه، ووظيفته، وحالته 

واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه 
المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على 

 .نطاق واسع

  هاالتقليدية وتطبيق/التقنية/إمكانية الوصول إلى المعارف العلميةاالتجاهات في 
 بما ة الشاملة المتعلقة بالسياسات، دون العالمياتيمتغطية التقيات في االتجاه •

 باإلضافة إلى ، المتعلقة ببناء القدرات ونقل المعارفالتقييماتفي ذلك 
 )باء(اج في السياسات ماالتجاهات في اإلد

 )جيم(عدد قوائم جرد األنواع المصانة التي تستخدم في تنفيذ االتفاقية  •

قصى، ينبغي ، كحد أ2020بحلول عام   :20الهدف 
إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد 

الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية 
 من جميع المصادر، 2020-2011للتنوع البيولوجي 

وفقا للعملية الموحدة والمتفق عليها في استراتيجية 
ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا . حشد الموارد
ت االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها على تقييما

 .األطراف وتبلغ عنها

 االتجاهات في تعبئة الموارد المالية
 )باء (10/3المؤشرات الموافق عليها في المقرر  •
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 المرفق الثاني

نموذج مفاهيمي إلبالغ مختلف أنواع المؤشرات لتقييم التقدم صوب تحقيق الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
، 2010استنادا إلى حلقة العمل الدولية للخبراء بشأن مؤشرات التنوع البيولوجي لعام  (2020-2011لفترة ل

  ) 2009تموز /و يولي8 إلى 6المملكة المتحدة من ب التي عقدت في ريدنج، 2010ووضع مؤشرات ما بعد 

  

  
  

  

 الضغوط وأسبابھا الرئیسیة

مؤشرات تتعلق بصفة عامة 
 بالھدفین االستراتیجیین ألف وباء

 

 الحالة
ات تتعلق بصورة عامة مؤشر

 بالھدف االستراتیجي جیم

 اإلستجابة
 

مؤشرات تتعلق بجمیع األھداف 
 اإلستراتیجیة

 المنافع
مؤشرات تتعلق بصورة عامة 

 بالھدف االستراتیجي دال

ماذا نفعل حیال فقدان التنوع 
 البیولوجي؟

 یولوجي؟ماھي انعكاسات فقدان التنوع الب كیف تتغیر حالة التنوع البیولوجي؟

 لماذا نفقد التنوع البیولوجي؟
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  م اإليكولوجيالسبل والوسائل لدعم استعادة النظا  15/2

  ، والتقنية والتكنولوجيةالعلميةإن الهيئة الفرعية للمشورة 
إلرشادات العملية المتاحة بشأن استعادة النظام االيكولوجي الواردة لقائمة اإلرشادية لباتحيط علما   - 1

جي  من مذكرة األمين التنفيذي بشأن السبل والوسائل لدعم استعادة النظام االيكولوالثالثفي القسم 
)UNEP/CBD/SBSTTA/15/4(؛  

 إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر التمويل، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة تطلب  - 2
  :ما يليوالشركاء اآلخرين، أن يبدأ العمل في

 ،تجميع المعلومات عن اإلرشادات العلمية أو المبادئ التوجيهية التي وضعتها الوكاالت الحكومية  )أ(
 األكاديمية والبحثية  والمؤسسات، والمجتمعات األصلية والمحلية، والقطاع الخاص،ظمات غير الحكوميةوالمن

 واقتراح سبل ، إن وجدت، وتحديد الثغرات؛ ومكوناتها؛موائل و،يكولوجيةإونظم  محددة، طبيعيةالستعادة مناظر 
  سد هذه الثغرات؛

 مثل ،مختلف المستخدمين النهائيين المستهدفين لمعالجة احتياجاتفرة تجميع اإلرشادات المتو  )ب(
، وإعداد  بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية،الميدانيين والممارسين ، والوكاالت المنفذة،صانعي السياسات
  ؛مواد إرشادية لهم

 بما في ذلك الدروس المستفادة ،تجميع المعلومات عن جميع األدوات والتكنولوجيات ذات الصلة  )ج(
ة وإتاحة محدد، ولنظم إيكولوجية ات المكانيةنطاق والخبرات المستخدمة على مختلف ال،)يجابية منها والسلبيةإلا(

  : ما يليهذه المعلومات لدعم
  ؛وتشريعات وأنظمة استعادة النظم االيكولوجيةصنع القرار المستنير بشأن سياسات   )1(
   الوكاالت المنفذة؛فيما بينولوجي استعمال أفضل الممارسات الستعادة النظام االيك  )2(
لنظام االيكولوجي على أرض ستعادة افعالة البرامج /مشروعاتوتنفيذ ورصد تصميم   )3(

  ؛الواقع
 ضمن ]يةتخليقمثل البيولوجيا ال[ع المعلومات عن استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة جم  )د(

  التكنولوجيات األخرى الستعادة النظام االيكولوجي؛
 14 بالهدفين ها وإبراز صالت،لمصطلحات الرئيسيةاألكثر استعماال لاألوصاف /ع التعاريفجم  )ه(

 لحفظ  العالمية من االستراتيجية8 و4 والهدفين 2020-2011 من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 15و
  النباتات؛

 فيلنظر مؤتمر األطراف  أعاله تنفيذ األنشطة المشار إليهاتقديم تقرير عن التقدم المحرز في   )و(
 اجتماعه الحادي عشر؛

 مؤتمر األطراف بأن ينظر، في ضوء دراسته للتقرير المرحلي الذي أعده األمين توصي  - 3
 إنشاء فريق إمكانيةالتنفيذي، في مدى الحاجة إلى أي أعمال أخرى بشأن استعادة النظام االيكولوجي فضال عن 

  ؛ا الغرضنيين لهذالتقخبراء مخصص من ال
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  :وفقا للخطوط التالية مقررا ، في اجتماعه الحادي عشر، مؤتمر األطراف بأن يعتمدتوصي كذلك  - 4
 األطراف،إن مؤتمر 

 من مذكرة األمين التنفيذي بشأن السبل والوسائل لدعم الرابعالواردة في القسم الرئيسية الرسائل يالحظ  إذ
تماع الخامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية استعادة النظام االيكولوجي التي أعدها لالج

 حفظ، أن استعادة النظام االيكولوجي ليست بديال عن الخصوصا و،)UNEP/CBD/SBSTTA/15/4(والتكنولوجية 
خير ن استعادة النظام االيكولوجي هي الملجأ األأبل  .أو أنها مسار يتيح التدمير المتعمد أو االستخدام غير المستدام

   األرض،سطح جميع أشكال الحياة على صالحلتحسين النظم االيكولوجية المتدهورة ل
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011 أن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يؤكدوإذ 

جميع القضايا ، وينبغي أن يوجها العمل في المستقبل ل2020الخاصة بها تقدمان اإلطار الشامل لالتفاقية نحو عام 
  المشتركة بين القطاعات والمجاالت المواضيعية لالتفاقية؛

 الحكومات األخرى والمنظمات المعنية على بذل جهود منسقة لتحقيق ويشجع األطراف يحث  )أ(
 من االستراتيجية 8 و4، والهدفين 2020- 2011 من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 15 و14الهدفين 

يشي األخرى للتنوع البيولوجي من خالل استعادة أظ النباتات، واإلسهام بكفاءة في تحقيق جميع أهداف العالمية لحف
  : ما يليالنظام االيكولوجي عن طريق

التنفيذ الفعال لألحكام المتعلقة باستعادة النظام االيكولوجي الواردة في المقررات السابقة   )1(
   والمشتركة بين القطاعات؛لمؤتمر األطراف وبرامج العمل المواضيعية

تحديد وتحليل ومعالجة األسباب الكامنة والمباشرة لتدهور النظام االيكولوجي أو تجزئته   )2(
واستخدام المعارف المكتسبة في منع أو تخفيف األنشطة التي تتسبب في المزيد من 

 التدهور أو التدمير للنظام االيكولوجي؛التآكل أو 

  ؛ على التحملهاقدرتيكولوجية وتحسين حالة النظم اال  )3(
دعم المجتمعات األصلية والمحلية في األنشطة المالئمة الستعادة النظام االيكولوجي وفقا   )4(

  من اتفاقية التنوع البيولوجي؛) د(و) ج(10للمادة 
 بتعزيز المنافع التي تعود على الجميع من ة دال الخاصغاية االستراتيجية المراعاة  )5(

 بتخصيص تتعلققررات ولوجية لدى اتخاذ ولوجي وخدمات النظم االيكالتنوع البي
  الموارد الستعادة النظام االيكولوجي؛

 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، وجمعية االستعادة يدعو  )ب(
راكة العالمية بشأن إعادة الغابات إلى ية، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومعهد الموارد العالمية، والشيكولوجاإل

 مثل شبكة التقييم ،المعنيةوالمبادرات هيئتها األصلية، والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية، وغيرها من المنظمات 
  : تنفيذ استعادة النظام اإليكولوجي، وذلك من خالل ما يليفي حسب االقتضاء، إلى دعم البلدان ،دون العالمية

  ألدوات مثل برامج التعلم اإللكتروني؛إتاحة ا  )1(
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لمعلومات عن  وا، والدروس المستفادة،تجميع ونشر دراسات الحالة، وأفضل الممارسات  )2(

  ق تقييم نجاح مشروعات االستعادة؛ائ وطر،االقتصاديةالجوانب االجتماعية 
مع مراعاة تيسير تقاسم المعارف والمعلومات المتاحة للجميع ودعم الشبكات القائمة،   )3(

  لتشريع الوطني لألطراف؛ا
  أو تنسيق حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات؛/دعم و  )4(
  دون إقليمية حول موضوعات رئيسية؛/إقليميةتدريبية تقنية عقد دورات   )5(
تعزيز الشراكات وبرامج التبادل بين الوكاالت والممارسين العاملين في مجال االستعادة   )6(

  ؛عود عليهم من منافع متبادلةبما يفيما بينهم 
وضع وتنفيذ برامج االتصال التي تسلط الضوء على المنافع االقتصادية واإليكولوجية   )7(

واالجتماعية الستعادة النظام اإليكولوجي، بما في ذلك زيادة التوعية بين عامة الناس، 
لذي تلعبه وصانعي السياسات ومديري الشؤون البيئية، ليس فحسب حول الدور الحاسم ا

النظم اإليكولوجية في توفير خدمات النظام اإليكولوجي، بل أيضا حول التكاليف 
ونفقات اإلنتاج والتعويضات، المرتبطة بتدهور النظام اإليكولوجي، والدخل الضائع، 

 والمنافع والحلول المحتملة التي يمكن لالستعادة أن ، وحول وفورات التكاليف؛الزائدة
  ؛التحديات السياسية المشتركةهة مواجفي بها تسهم 

دعم وضع وتنفيذ الخطط أو البرامج اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو الوطنية الستعادة   )8(
 نهج النظام اإليكولوجي وإدماج استعادة النظام األخذ في الحسبانالنظم اإليكولوجية مع 

  ني؛اإليكولوجي في عمليات التخطيط األوسع نطاقا، مثل التخطيط المكا
 والبرامج التي تنفذ توصيات البحوث المتعلقة روعاتدعم التكرار واسع النطاق للمش  )9(

  ، بما في ذلك رصدها؛ام اإليكولوجيباستعادة النظ
 فيما بين نشطة واستخدام األ،، رهنا بتوافر التمويل القيام بما يليإلى األمين التنفيذييطلب   )ج(

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية الصادرة عن ا 15/2وصية  من الت2 في الفقرة ةالدورات المبين
  :والتكنولوجية

، وحلقات تدريبية واجتماعات عقد حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن بناء القدرات  )1(
  ؛للخبراء

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية تهاطلبالمعلومات التي  استنادا إلىالقيام،   )2(
 تطوير طائفة من أدوات تسهيل مواصلةب، 15/2 من توصيتها 2تكنولوجية في الفقرة وال

 الستعادة النظام اإليكولوجي، وإتاحتها من خالل آلية غرفة  واإلرشادات العمليةالتنفيذ
 وترجمتها بجميع لغات األمم ،تبادل المعلومات، على أن تكون موجهة إلى فئات مختلفة

  المتحدة؛
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اد صفحة شبكية مركزية شاملة وسهلة االستخدام بشأن استعادة النظام تيسير إعد  )3(
  ؛ المعنيينشركاءالاإليكولوجي، وذلك بالتعاون مع 

تجميع جميع المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف واإلجراءات المرتبطة بها ذات   )4(
   األطراف؛بينالصلة باستعادة النظام اإليكولوجي للتوسع في نشرها 

 بشأن قضايا على تيسير إعداد وتحديث نموذج قائم على ال،مل، بالتعاون مع الشركاءالع  )5(
  ؛نماذج أخرى ضمن ،TEMATEA  نموذجاستعادة النظم اإليكولوجية، مثل

 واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ،تحديد فرص التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي  )6(
 ،(UNFCCC) حدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المت،(UNCCD) التصحر

 وغيرها من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ،واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة
من أجل تعزيز وتنسيق الجهود المبذولة الستعادة النظام االيكولوجي وتجنب 

  االزدواجية؛
ميع وعرض معلومات خط  على تيسير وضع أداة لتج،العمل بالتعاون مع الشركاء  )7(

 من أهداف 15هدف ال من أجل تيسير تقييم ام االيكولوجي ومداهاألساس عن حالة النظ
يشي ومساعدة األطراف على تحديد النظم االيكولوجية التي تسهم استعادتها بأكبر قدر أ

  يشي للتنوع البيولوجي؛أممكن في تحقيق أهداف 
 والمنظمات والجهات المانحة التي هي في وضع ، الحكومات األخرىويدعو ، األطرافيحث  )د(

  :يسمح لها بذلك على
من توفير الدعم التقني والمالي وغير ذلك من أنواع الدعم بصورة كافية لألمين التنفيذي   )1(

  ؛ التنفيذمبادراتوتنمية القدرات أجل مبادرات 
يكولوجي لتخفيف دعم تنفيذ استعادة النظام االالظواهر الجوية القصوى، مراعاة مع   )2(

  .وإدارة آثار الكوارث الطبيعية
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  ستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيفمشروع إ  15/3

 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     توصيات الهيئة-أوال

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي  أن الخطة تؤكد - 1

، 2020يقدمان اإلطار الشامل لالتفاقية نحو عام )  الصادر عن مؤتمر األطراف10/2المرفق بالمقرر (ها التابعة ل
، لمواضيعية لالتفاقيةجميع القضايا المشتركة بين القطاعات والمجاالت احول وينبغي أن يوجها العمل في المستقبل 

المرفق (، في هذا السياق، بأهمية مشروع إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف وتقر
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/5 بالوثیقة

  ؛2020-2011ستراتيجية دعما للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  بمشروع اإلترحب - 2
  :ما يليلقيام ا إلى األمين التنفيذي تطلب - 3
منظمات والمجتمعات األصلية والمحلية، الهيئات وال و،مؤسساتالمراقبين من الدعوة األطراف و  )أ(

   بشأن مشروع االستراتيجية؛قديم مزيد من المدخالتإلى ت
 مع األخذ في الحسبان التعليقات التي قدمتها األطراف في االجتماع ،تنقيح مشروع االستراتيجية  )ب(

 واإلسهامات األخرى المقدمة من األطراف ،لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةر لالخامس عش
   والهيئات والمنظمات والمجتمعات األصلية والمحلية؛، والمؤسسات،والمراقبين
 نتهاءاال ولهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةنظر االمنقحة لإتاحة االستراتيجية   )ج(

  .يمها بعد ذلك إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافدمن إعدادها في اجتماعها السادس عشر لتق
 إلى مؤتمر األطرافموجهة  ةتوصي    -ثانيا

  :وفقا للخطوط التالية مقررا ، في اجتماعه الحادي عشر،بأن يعتمد مؤتمر األطرافتوصي   - 4
  إن مؤتمر األطراف،

يشي للتنوع أ وأهداف 2020- 2011ستراتيجية الجديدة للتنوع البيولوجي  أن الخطة االيؤكد - 1
، وينبغي أن يوجها العمل في المستقبل لجميع 2020ها يقدمان اإلطار الشامل لالتفاقية نحو عام التابعة لالبيولوجي 

أهمية مشروع ، في هذا السياق، بقروي، القضايا المشتركة بين القطاعات والمجاالت المواضيعية لالتفاقية
 إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف؛

ستراتيجية المنقحة لبناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف دعما للخطة اإل بيرحب - 2
 2؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

بإدراج  الوقت المناسب،  وفي،، حسب االقتضاءالقيام األطراف والحكومات األخرى إلى يدعو - 3
ستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية إستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف في إأنشطة 

ات، بما في تخصصتطلب مشاركة متعددة الي أن بناء القدرات التصنيفية مالحظةلتنوع البيولوجي، مع المنقحة ل
  ية، حسب االقتضاء؛ذلك مشاركة المجتمعات األصلية والمحل

                                                
 . في اجتماعها السادس عشرالوثيقةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  ستستعرض  2
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، بما فيها ضمن آخرين،  ذات الصلةالمنظمات المعنية بالتصنيف والمنظمات األخرىيدعو  - 4
 وغيرها من المؤسسات العلمية والشركاء الذين يساهمون في ، ومتاحف التاريخ الطبيعي،شبكات التصنيف

بالحصول على نواتج مام بصفة خاصة  إلى االهت،استراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف
 ؛9/22برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف المرفق بالمقرر لتنفيذ فعلية موجهة نحو النتائج 

ة لتدريب الموارد البشرية والمحافظة خاص هذه المنظمات واألطراف إلى بذل جهود يدعو كذلك - 5
المزيد من المعلومات التصنيفية، فضال عن توفير ووجي  ورصد التنوع البيولقوائم جرد،عداد إل ،عليها وتعزيزها

التشريع الوطني مع مراعاة  ،عات البيولوجيةوجممنظم معلومات متاحة للجمهور ومرافق للوحفظ إعداد 
 ؛االقتضاءلألطراف، حسب 

 التعاون بين يشجعات لدراسة التنوع البيولوجي، تخصص بأهمية النهج المتعدد القرإذ يو - 6
تطبيق منهجيات وتقنيات جديدة لتحقيق الهدف على لمنظمات المعنية بالتصنيف والمنظمات األخرى والمؤسسات وا

 أيشي للتنوع البيولوجي؛ من أهداف 9

 وتعزيز الخبرة في مجال التصنيف، وخاصة ، للبحوث التصنيفيةة العلميمكانة الزيادة بأهمية قري - 7
 الطلب على المعلومات التصنيفية توليدأن ب ومعلومات كثيرة، بشأنها دراسات أو بشأن المجموعات التي ال يوجد

على استحداث فرص عمل  -  ضمن جملة أمور -  ، الذي يشجع10/39يمثل خطوة مهمة لالستجابة للمقرر 
  في مجال التصنيف؛من الشباب لمتخصصين لوحوافز 

 ؛بدرجة أكبر  المجتمع العلمي على االعتراف بالمطبوعات التصنيفيةيشجع - 8

فعالية جهودها في مجال بناء القدرات لدعم تنفيذ المبادرة مدى  إلى األطراف اإلبالغ عن بيطل - 9
 إلى األمين التنفيذي اإلبالغ ويطلب من خالل تقاريرها الوطنية الخامسة والسادسة إلى االتفاقية، ،العالمية للتصنيف

 إلى ، من األطرافةمستلمى التقارير الوطنية العن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف، استنادا إل
  األطراف ذات الصلة؛اجتماعات مؤتمر

 إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية، أن ينظم وييسر، بقدر المستطاع، يطلب - 10
وجي والمنظمات  بالتنوع البيولالمتعلقةواالتفاقات البيئية المتعددة األطراف المنظمات األكاديمية، وبالشراكة مع 
 :الدولية المعنية

 الوطنية المعنية بالمبادرة العالمية هاحلقات عمل إقليمية لمساعدة األطراف ونقاط اتصال  )أ(
استعمال على  ونقاط االتصال األخرى التفاقية التنوع البيولوجي وأصحاب المصلحة اآلخرين ،للتصنيف

ة للتصنيف في إدماج التصنيف في االستراتيجيات وخطط العمل ستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالميإ
 الشركاء في حلقات العمل هذه أصحاب المصلحة اآلخرين ضمويمكن أن ي. لتنوع البيولوجيلة نقحالوطنية الم

  المعنيين مثل المجتمعات األصلية والمحلية؛
ة العالمية للتصنيف والشركاء، حلقات عمل، بالتعاون مع نقاط االتصال الوطنية المعنية بالمبادر  )ب(

توعية طائفة زيادة لموارد البشرية ولدى التوفير أدوات عملية لتحسين المهارات التصنيفية والمهارات ذات الصلة 
 واالستخدام ،أوسع من أصحاب المصلحة بشأن فائدة المعلومات التصنيفية في سياق حفظ التنوع البيولوجي

  عادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية؛ والتقاسم ال،المستدام لعناصره
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حزمة أدوات عملية بإعداد ، بالتعاون مع آلية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف والشركاء، القيام  )ج(

ادرة  لتعزيز هذه المب،المبادرة العالمية للتصنيفواتفاقية التنوع البيولوجي لنقاط االتصال الوطنية لكل من للتعلم 
 جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، لتعزيز مشاركة اتصالهم معوتيسير 

  ستراتيجية بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف؛إ ودعم إجراءات ذات الصلةجميع القطاعات 
 دعم برامج التدريب طويل  والمؤسسات األكاديمية والمنظمات المعنية إلى، األطرافيدعو - 11

 ومستوى الدراسات العليامستوى الجامعي على التدريب ال و، والمنح الدراسية،األجل، بما في ذلك التدريب الداخلي
 لتحسين مهارات الموارد البشرية ذات الصلة بالتصنيف والمهارات المتعلقة بها؛

 والحصول ،ارد الجينية بين البلدانلموا انتقالأن البحوث التصنيفية يمكن أن تشتمل ب قروإذ ي - 12
أحكام الحصول وتقاسم على نحو يتفق مع  على الحاجة إلى االضطالع بهذه األنشطة يشددتقليدية، المعارف العلى 

 بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل ،المنافع لالتفاقية، وحسب االقتضاء
  التنظيمية؛هامتطلبات وأ الوطني هاتشريعومع مراعاة عن استخدامها، والمنصف للمنافع الناشئة 

لمجتمعات األصلية والمحلية في سياق المبادرة العالمية لأهمية المعارف التصنيفية التقليدية بنوه ي - 13
 للتصنيف؛

14 - الموجهة إلى ة وحدبالحاجة إلى موارد مالية لبناء القدرات، بما في ذلك اإلرشادات الم وإذ يقر
 الحكومات األخرى، والمنظمات والجهات المانحة إلى تقديم دعم مالي وتقني ويدعواألطراف، يحث آللية المالية، ا

 األولوية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع تعطي واألنشطة التصنيفية التي لتنفيذ المشروعاتكاف إلى األطراف 
 ؛2020-2011البيولوجي 

 آللية التنسيق للمبادرة العالمية للتصنيف ات المنقحةصالحي باليحيط علما - 15
(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/5)،  فضال عن االستبيانات المتعلقة باالحتياجات التصنيفية وتقييمات القدرات

)(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/4 التي ستكون مفيدة في وضع أولويات بناء القدرات التصنيفية في ،
  .تنوع البيولوجيللة نقحالماالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
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 األنواع الغريبة الغازية  15/4

  توصية موجهة إلى مؤتمر األطراف  -أوال
وفقا الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا توصي 

  :للخطوط التالية
  إن مؤتمر األطراف،

 كحيوانات أليفة،  المدخلةمعايير الدولية بخصوص األنواع الغريبة الغازيةالسبل والوسائل لمعالجة الفجوات في ال
  وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية

لتصدي للمخاطر المرتبطة بشأن ا بتقرير اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص يحيط علما -1
انات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم بإدخال األنواع الغريبة كحيو

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1( حي وأغذية حية

 همعلى عملء فريق الخبراء التقنيين المخصص  للرئيسين المشاركين وأعضايعرب عن امتنانه - 2
   المالي؛دعمهماولحكومتي إسبانيا واليابان على 

أن يؤكد من جديد طابع المتعدد القطاعات للمسائل المرتبطة باألنواع الغريبة الغازية، الب يسلموإذ  - 3
للتصدي للمخاطر المرتبطة ذات صلة  ال تزال توفر إرشادات *6/23المبادئ التوجيهية المعتمدة في المقرر 

الكائنات األرضية، وكطعم بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض 
  حي وأغذية حية؛

 على الصعيد الوطني، بين ،على ضمان التعاون الفعالاألخرى  األطراف والحكومات يشجع - 4
 اية النباتاتوقاالتفاقية الدولية لونقاط االتصال التي تتعامل مع اتفاقية التنوع البيولوجي والسلطات الوطنية 

(IPPC)،يوان والمنظمة العالمية لصحة الح (OIE)،واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن ائي،غذدستور الالة هيئ و 
 بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة جار الدوليت واتفاقية اال،تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية

تهديدات الناشئة عن األنواع ل، من أجل التصدي لغذية والزراعةمم المتحدة لأل ومنظمة األ،(CITES) باالنقراض
 عند التصدي للمخاطر المرتبطة  كامالاستخدامام المعايير القائمة استخداالغريبة الغازية، وحسب االقتضاء، 

بإدخال أنواع الحيوانات الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات األرضية، 
  وكطعم حي وأغذية حية؛

أعضاء فريق الخبراء  طراف، وكذلكمزيد من المدخالت من األمع ،  إلى األمين التنفيذيبيطل - 5
،  المشترك بين الوكاالتبالتعاون مع أعضاء فريق االتصال، خرين حسب الحاجة والخبراء اآلالتقنيين المخصص

 التعاوني للسلطات الوطنية ومع البناء على العملالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، مع و
مقترحات عن إرشادات أكثر تفصيال لألطراف بشأن صياغة وتنفيذ تدابير وطنية ومجموعات الصناعة، أن يعد 

بإدخال أنواع الحيوانات الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنات ترتبط 
                                                

ستطيع يمؤتمر األطراف قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن   *
وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء . أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه

 .)UNEP/CBD/COP/6/20  من324-294انظر الفقرات (اإلجراءات المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 
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 الهيئة وذلك لنظر، 10/38أجل إتمام المهام الواردة في المرفق بالمقرر األرضية، وكطعم حي وأغذية حية، من 

  ؛الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
 بأن التجارة والتغيرات في أنماط التجارة المعاصرة بوصفها من المسارات المتزايدة قروإذ ي - 6

لغازية وخاصة النمو السريع لألسواق الدولية على اإلنترنت، بما في ذلك بيع وشراء أنواع لألنواع الغريبة ا
  : القيام بما يلي إلى األمين التنفيذييطلبالحيوانات الحية، 

والجمارك ووكاالت التفتيش  ،منهجيات وأدوات تستخدمها وكاالت إنفاذ القانونونشر  جمع  )أ(
لغريبة المدخلة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض  باألنواع ااالتجارلرصد ومراقبة 

   وتحركاتها عبر الحدود؛،الكائنات األرضية، وكطعم حي أو أغذية حية
تجار ال إرشادات على وتوزيع عامةتوعية الزيادة الجمع معلومات عن أفضل الممارسات ل  )ب(

  اإلنترنت؛ين على ملالعا
من حدائق الغازية أنواع الحيوانات الغريبة إدخال وانتشار  المحتملة من  بالمخاطروإذ يسلم - 7

وإطالق الحيوانات  ، عن هروب الحيواناتةالناتج ، واالتجارتربيةومراكز ال ،الحيوان وحدائق السفاري التجارية
أو / لتجنب وتجميع معلومات والعمل مع الخبراء إلى األمين التنفيذي يطلبكأغذية حية وهروبها، المستخدمة 

  الخاصة بهذه المسارات المستقلة؛خفض المخاطر 
المرتبطة باإلطالق أو الهروب عن قصد أو غير قصد المخاطر المحتملة إزاء  يشعر بالقلقوإذ  - 8
أنواع أحواض الكائنات المائية و ،ليفةاألحيوانات التي هي من الالحبيسة وأنواع الجينات الغريبة لسالالت لفرادى ا

التي تؤثر على التنوع الجيني األصلي،  ،طعم حي وأغذية حيةاألنواع المستخدمة كوائنات األرضية، وأحواض الك
 إلى األمين التنفيذي جمع يطلب الحاجة إلى توثيق وإعداد إرشادات بشأن كيفية التصدي لهذه المخاطر، وإذ يالحظ

   بشأن كيفية التصدي لهذه المخاطر؛الصلة مع المنظمات الدولية ذات تعاوندراسات الحالة واستكشاف تدابير بال
  األنواع الغريبة الغازيةالمتعلقة بفي المعايير الدولية  السبل والوسائل لمعالجة الفجوات

   ألف،9/4 من المقرر 6- 2 إلى الفقرات إذ يشير
 ،ةلمنظمة التجارة العالميالتابعة  األعضاء في لجنة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية يشجع - 9

مواصلة التصدي، بما في ذلك عن طريق وأعضاء المنظمات المعترف بها لديها المعنية بوضع المعايير على 
  تهدد التنوع البيولوجيللمخاطر الناشئة عن إدخال األنواع الغريبة الغازية التيإعداد وتحسين المعايير الدولية، 

أو تضر بصحة ، ات توثر على الحيوانات األليفة أو مسببات أمراض أو طفلي،ال تعتبر آفات نباتاتولكنها 
مع مالحظة أن المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة يمكن أن تتضمن آثارا على عمل النظم اإلنسان، 

ويمكن أن تعرض .  على مستوى النظم اإليكولوجية واألنواع والجينات، وعلى التنوع البيولوجياإليكولوجية
وجي على اللجنة المعنية بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية أن تتعاون معها بشأن هذه اتفاقية التنوع البيول

  المسألة؛
  : ما يليلىعاية النباتات وق االتفاقية الدولية لشجعي - 10

اية النباتات في وقالنباتية لالصحة تدابير وة يتوسيع نطاق تدابيرهم الصحإلى ة أعضائها دعو  )أ(
  ؛ة خاصة، فضال عن البيئة األرضية وبيئة المياه العذبةالبيئات البحرية بصف
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صحة النباتات الطحلبية وأنواع  ليشملاية النباتات وقتوسيع نطاق تطبيق االتفاقية الدولية ل  )ب(
  ؛الطحالب

، بغية تحديد الفجوات إلى صحة الفطريات وحمايتهاأيضا تمتد تها ما إذا كانت واليتوضيح   )ج(
  ؛ معالجتها، األمر وإذا تطلب،المحتملة

 على مواصلة جهودها  المنظمةويشجع، المنظمة العالمية لصحة الحيوان بأهمية مساهمات ّيقر - 11
المتعلقة بالنظر في آثار األنواع الغريبة الغازية على النظم اإليكولوجية وصحة الحيوان، وتحديث المدونة المائية 

توفير إرشادات بشأن تقييم خطر غزو األنواع الغريبة على للمنظمة والمدونة األرضية للمنظمة، وإسداء مشورة و
  النظم اإليكولوجية؛

 في الفقرات منصوص عليها إلى األمين التنفيذي مواصلة السعي إلى تنفيذ المهام الكذلكيطلب  - 12
في المحرز  فيما يتعلق بالتقدم صوصا، وخ10/38 من المقرر 13والفقرة  ألف 9/4المقرر  من 13 و12 و11

  ة مع منظمات وضع المعايير التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمنظمات األخرى المعنية؛العالق
 بصلة وأهمية ومدى تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية القائمة وإذ يسلم - 13

تحقيق من أجل  وإدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة،
 إلى األمين التنفيذي إعداد، بما يتسق مع  يطلب،2020-2011 من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 9الهدف 
 مع المنظمات الدولية ذات الصلة المعنية بوضع معايير ومبادئ عاون وبالت،10/38  المقرر من)ج(3الفقرة 

تعلق بتطبيق المعايير والمبادئ تلألطراف  وغير ملزمة حزمة أدوات عمليةإعداد توجيهية وتوصيات دولية، 
ضمن وسائل ، ونشرها من خالل غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، التوجيهية والتوصيات الدولية القائمة

  : ما يلي علىحزمة األدواتوينبغي أن تشتمل . في موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافأخرى، 
 كيف يمكن لألطراف استخدام عناصر اإلطار التنظيمي الدولي حولمشورة عملية غير ملزمة   )أ(

  ؛للتصدي للتهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية
  األدوات والمعلومات ذات الصلة بتحليل المخاطر؛  )ب(
وقامت غريبة الغازية ستراتيجيات وطنية متعلقة باألنواع الالاألطراف كيفية إعداد معلومات عن   )ج(

  لوطنية؛ا اتهاسياسبتعزيزها وإدماجها في 
لقوائم األنواع الغريبة لجميع أصحاب المصلحة، وإدارتها الدروس المستفادة من استخدام البلدان   )د(
 والتجار والمستهلكون، والتي تنظم ما إذا كان يجوز أو ال يجوز استيراد أنواع ، موظفو مراقبة الحدودبمن فيهم

  ؛والقيود النسبية ألنظمة القوائم بها؛ فضال عن معلومات عن نقاط القوة تجار واال، وتربيتها،ة واالحتفاظ بهاعينم
  ؛ محددةاالتي تتناول ظروفالتدابير الطوعية أمثلة على   )ه(
 الغريبة الغازية المحتملة وتقييم المسارات ذات معلومات عن تنمية القدرات لتحديد األنواع  )و(

  ؛الصلة
بشأن كيف يمكن للسلطات الوطنية والصناعة إقامة تعاون وثيق لضمان االمتثال للوائح معلومات   )ز(

  الوطنية المتعلقة باستيراد األنواع الغريبة؛
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سياسة إدخال األنواع الغريبة كحيوانات أن ينسق لتعاون اإلقليمي معلومات بشأن كيف يمكن ل  )ح(

  ؛مائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية وكأنواع ألحواض الكائنات ال،أليفة
 إلى األمين التنفيذي إعادة تجديد طلب اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن منح االتفاقية  مركز يطلب  -14[

 بغية تعزيز تبادل منظمة التجارة العالميةالتابعة للجنة التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية المراقب لدى 
معلومات بشأن المداوالت والتطورات الحديثة في الهيئات المعنية باألنواع الغريبة الغازية، في ضوء زيادة أهمية ال

  ]مسألة النظم اإليكولوجية عند وضع المعايير المناسبة؛
   أخرىشؤون

 المعلومات توليد وتشجيع التعليم و، إلى األمين التنفيذي استكشاف منهجيات لحفز التوعيةيطلب - 15
 وعامة الجمهور ، األنواع الغريبة لطائفة عريضة من الجمهور، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحليةنع

  وأصحاب المصلحة اآلخرين؛
المعنية المحلية  والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، بما في ذلك المؤسسات ، األطرافيشجع - 16

بما يتماشى مع استراتيجية ضمن جملة أمور، البيولوجي، بالتصنيف على تنمية قدرات األطراف في اتفاقية التنوع 
 من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 9بناء القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف، لتحقيق الهدف 

الحدود والسلطات مراقبة وينبغي التشديد على إعداد أدوات لتعزيز قدرات السلطات المعنية ب. 2020- 2011
ألخرى في مجال تحديد األنواع الغريبة الغازية أو األنواع الغريبة الغازية المحتملة، لتقييم المخاطر المختصة ا

  واتخاذ خطوات إلدارة هذه المخاطر وخفضها إلى الحد األدنى؛
 بعمل المرفق العالمي لمعلومات التنوع يرحب، 10/38 من المقرر 7 إلى الفقرة وإذ يشير - 17
 وتيسير استخدام المعلومات ، التشغيل البيني لقواعد البيانات والشبكات على اإلنترنتحسينت ل،(GBIF) البيولوجي

 والحكومات والمؤسسات والمنظمات ، األطرافويشجعاألثر، تقييمات أو /الالزمة إلجراء تقييمات المخاطر و
مبكر الكشف الاد أنظمة  على المشاركة في إعداد أنظمة معلومات للتشغيل البيني يمكن استخدامها في إعدالمعنية

  ؛االستجابة السريعةو
ية عند زن األنواع الغريبة الغاع باألهمية الحيوية للحصول على معلومات صحيحة موإذ يسلّ - 18

 2020-2011 من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 9تحقيق الهدف التقدم المحرز في إعداد مؤشرات لرصد 
المقترح آزر بين خدمات المعلومات القائمة، يرحب ببرنامج العمل المشترك والحاجة إلى تحقيق أقصى قدر من الت

 للتنوع يشيأ من أهداف 9لتعزيز خدمات المعلومات المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية كمساهمة في تحقيق الهدف 
األطراف  ويدعو ، إلى األمين التنفيذي تيسير تنفيذهويطلب، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/14(البيولوجي 

  وخدمات المعلومات والمنظمات األخرى إلى المساهمة في هذا العمل؛
  اعتبارات بشأن العمل المستقبلي

 باألنواع الغريبة الغازية بوصفها أحد الدوافع الرئيسية وراء فقدان التنوع البيولوجي، موإذ يسلّ - 19
 يشدد اإلنسان، يةتي تؤثر سلبيا على رفاهوأثرها المتزايد على التنوع البيولوجي وعلى القطاعات االقتصادية، ال

 من الخطة االستراتيجية للتنوع 9على الحاجة إلى مواصلة العمل بشأن هذه المسألة، من أجل تحقيق الهدف 
  ؛2020-2011البيولوجي 
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  : إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، القيام بما يلييطلب - 20
نفيذ مقررات مؤتمر األطراف المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية، بما في تقييم التقدم المحرز في ت  )أ(

  ؛8/27ذلك المقررات التي تتناول الفجوات وأوجه عدم االتساق في اإلطار التنظيمي الدولي المحددة في المقرر 
بل أخرى  واقتراح معايير أو س،إعداد قائمة أولية بأكثر المسارات شيوعا لألنواع الغريبة الغازية  )ب(

 وتحديد مجموعة من األدوات التي يمكن استخدامها إلدارة المخاطر المرتبطة بهذه ،يمكن بموجبها ترتيب أولويتها
  المسارات أو خفضها إلى أدنى حد؛

وتقديم تقرير عن ذلك إلى أحد اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع 
  . النظر في الحاجة إلى العمل المستقبليلالسترشاد به لدى عشر لمؤتمر األطراف الثاني

  طلب موجه إلى األمين التنفيذي  - ثانيا
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،إن 

 المشترك بين الوكاالت ، بالتعاون مع أعضاء فريق االتصالأن يعدإلى األمين التنفيذي  تطلب  - 1
وثيقة إعالمية بشأن كيف يمكن للمعايير واإلرشادات واألنشطة ذات الصلة في ، المعني باألنواع الغريبة الغازية

التصدي للمخاطر الناشئة عن إدخال األنواع  أعاله أن تدعم األطراف في 4المنظمات المشار إليها في الفقرة 
ت المائية وألحواض الكائنات األرضية، وكطعم حي كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائناالغازية الغريبة 

  . وإتاحتها قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف،وأغذية حية
 إلى األمين التنفيذي إعداد تقرير يقدم إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف تطلب كذلك  - 2

  .منظمة التجارة العالميةبشأن طلب منح أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مركز المراقب لدى 
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  التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية  15/5

  استنتاجات الهيئة الفرعية   -أوال 
  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011 أن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تؤكد - 1
 القضايا، وينبغي أن يوجها العمل المستقبلي لجميع 2020تقدمان اإلطار الشامل لالتفاقية نحو عام الخاصة بها 

  ؛ لالتفاقيةمواضيعيةالمجاالت الالمشتركة بين القطاعات و
 ؛UNEP/CBD/SBSTTA/15/8(  التقارير التي أعدها األمين التنفيذيمع التقدير تالحظ - 2

 UNEP/CBD/SBSTTA/15/11و ؛UNEP/CBD/SBSTTA/15/10و ؛UNEP/CBD/SBSTTA/15/9و

  : بعد بحث هذه التقارير إلى ما يليوتخلص، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/11/INF/15و
أن آثار دورة المياه وموارد المياه العذبة، في تنفيذ جميع برامج العمل المواضيعية والمشتركة   )أ(

 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011نوع البيولوجي بين القطاعات لالتفاقية والخطة االستراتيجية للت
  :الواردة فيها، تعتبر بعيدة المدى، بما في ذلك ما يلي، ضمن جملة أمور

أن دورة المياه عملية بيولوجية فيزيائية ترتكز على نظم إيكولوجية، وأن التغيرات في   )1(
بة، ورطوبة التربة، والنتح وفرة المياه ونوعيتها، بما في ذلك ضمن جملة أمور الرطو

الكلي للنبات، تؤثر على التنوع البيولوجي، ووظائف النظم اإليكولوجية وإيصال خدمات 
  النظام اإليكولوجي؛

أن هناك آثارا عديدة ومتباينة لطريقة عمل دورة المياه، مما يجعل من الضروري النظر   )2(
  ج النظام اإليكولوجي؛في إطار نه" مشترك بين القطاعات"إلى المياه كموضوع 

أن دورة المياه تشكل روابط قوية بين مختلف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وتظل   )3(
مهمة لتغطية جوانب دورة المياه ذات الصلة، من خالل اإلطار الجاري تطويره لرصد 

  ؛)10/7المقرر (الخطة االستراتيجية 
وجية لضمان الدعم الذاتي للنظم  اإليكولللنظميعتبر التنوع البيولوجي ضروريا   )4(

اإليكولوجية والوفاء باحتياجات البشر لخدمات النظام اإليكولوجي المرتبطة بالمياه على 
  نحو فعال من حيث التكاليف؛

يلعب التنوع البيولوجي دورا مهما في توفير المياه على نحو مستمر لخدمة األنشطة   )5(
  األسماك، ضمن أنشطة أخرى؛البشرية، مثل الزراعة، والحراجة ومصايد 

مع مراعاة أن مسائل المياه وحلولها قد تكون مرتبطة إلى حد كبير بكل حالة، وبكل   )6(
منطقة محلية وال يمكن تقرير نوع األولويات ومدى شمولها بشكل قاطع، يمكن تحديد 

لى دور النباتات في الحفاظ ع: بعض المجاالت الرئيسية إلعطائها اهتماما إضافيا، مثل
ين المحلي واإلقليمي؛ وأهمية التنوع البيولوجي صعيدهطول األمطار والرطوبة على ال

للتربة فيما يتعلق برطوبة التربة وتوازنات المياه وبالتالي، في الحفاظ على الدور 
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الوظيفي لألراضي؛ وأهمية دورة المياه في الحفاظ على مستويات مرغوبة النتقال 
خصوصا (ات الكبيرة للنظم اإليكولوجية التي ترتكز عليها الرواسب والترسيبات والخدم

؛ ودور التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في تنظيم الحاالت )في المناطق الساحلية
؛ وأهمية )بما في ذلك الجفاف والفيضانات على حد سواء(المتطرفة المتعلقة بوفرة المياه 

غذيات والطاقة بين الغابات، والتربة والمياه، دورة المياه في تبادل المادة العضوية، والم
ذلك التبادل الذي يحدث على أساس موسمي على سبيل المثال، السيما في نظم 

  إيكولوجية معينة، مثل منطقة األمازون؛
أن المياه الجوفية ومستودعات المياه الجوفية مكونات مهمة لدورة المياه وتتطلب عناية   )7(

تنفاد خطير في مناطق كثيرة، وأن المياه الجوفية والموارد أكبر ألنها تعاني من اس
المائية السطحية متشابكة، بما في ذلك من خالل األراضي الرطبة ووظيفة غطاء 

  األراضي، بما في ذلك من خالل تسهيل تشبع التربة بالماء؛
 مصب النهر يمكن أن يؤثر استخدام المياه ألغراض مختلفة على النظم اإليكولوجية في اتجاه  )ب(

  وإمدادات المياه الجوفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار الحقة على النظم اإليكولوجية األرضية؛
أن المبادرات اإلقليمية التي تنص على إنشاء أطر بموجب القانون ووسائل أخرى فعالة لإلدارة   )ج(

  م مستجمعات المياه عبر الحدود الوطنية؛المتكاملة للمياه يمكن أن تعمل كنماذج لمناطق أخرى لتعزيز فاعلية نظ
ينبغي تطبيق النتائج واألدوات والطرائق الموجودة بالفعل على المستويات المحلية أو الوطنية أو   )د(

  اإلقليمية من أجل معالجة التهديدات التي تواجه النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، ووظائفها وخدماتها؛
 (TEEB)اسة بشأن اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي إن العمل في إطار الدر  )ه(

وتطبيق أساليب التقييم االقتصادي على الموارد اإليكولوجية يوفر فرصا جديدة للتأثير على السياسات وصنع 
 التي تنطوي  التقييمات االقتصادية تقييما تقريبيا أوليا ومحدودا للقيمة الماليةوتقدم.  الوطنيصعيدالقرار على ال

ينبغي أال تعتبر قيما قاطعة لمورد معين، بل يسترشد بها فحسب في وعليها النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، 
  سياق صنع قرار التخطيط اإلنمائي؛

تقدم النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، بما في ذلك مستجمعات المياه الموجودة فيها، خدمات   )و(
الستدامة التنوع البيولوجي ورفاهية اإلنسان، ولذلك، فمن الضروري تعزيز القدرات مهمة  الالنظم اإليكولوجية

الجزرية سيما أقل البلدان نموا والدول التقنية والمالية والقدرات األخرى في األطراف من البلدان النامية، ال
  ؛ اإلدارة المستدامة للمياهمن أجل تعزيزالبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، فضال عن ، الصغيرة النامية

أن النساء هن أصحاب مصلحة رئيسيين في الحفاظ على رفاهية األسرة، ويستعملن عناصر   )ز(
التنوع البيولوجي لخدمات النظم اإليكولوحية المتعلقة بالمياه، وتعتبر معارفهن المتعلقة بالمياه عنصرا رئيسيا في 

  لوجي للمياه الداخلية؛ التنوع البيوالمتعلق بتنفيذ برنامج العمل 
أن المجتمعات األصلية والمحلية التي تحافظ على عالقة ثقافية وروحية وثيقة وشاملة مع عناصر   )ح(

 يظهر في كثير من األنشطة الثقافية، بما في ذلك من خالل كماة بدورة المياه، طالتنوع البيولوجي األساسية المرتب
  دارة المستدامة للمياه استنادا إلى معارفها التقليدية؛اللغات األصلية، يمكن أن تشجع على اإل
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أن تحميل المغذيات، بما في ذلك من اإلنتاج الزراعي غير المستدام واألنشطة القطاعية األخرى،   )ط(

يعتبر من التهديدات الرئيسية على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي الساحلي، ويرتبط ارتباطا 
داف أخرى من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ـ، ضمن أه14 و11 و8 و7را بتحقيق األهداف مباش

وينبغي إعطاء أهمية أكبر للتشبع بالمغذيات في المياه العذبة وكذلك في النظم اإليكولوجية . 2020- 2011
  الساحلية حول العالم؛

بب التغيرات العالمية، يحتاج األمر إلى فهم نظرا إلى الضغوط المتزايدة على المياه الداخلية بس  )ي(
أفضل لتأثيرات هذه التغيرات على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية وكيفية تأثير ذلك على وظائف النظم 

  اإليكولوجية؛
على النحو الوارد وصفه في التقرير المرحلي (إن العمل العلمي الجاري بشأن هذا الموضوع   )ك(

 رئيسية ذات  المتعلقة باستعراض المعلومات، وإصدار رسائل10/28 من المقرر 41 إلى 39ن معالجة الفقرات ع
 ، بشأن الحفاظ على قدرة التنوع البيولوجي على مواصلة دعم دورة المياهصلة بالسياسات

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/11 وUNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/15(  سيكون أساسا مفيدا للهيئة الفرعية للمشورة
ية والتقنية والتكنولوجية للنظر في هذا الموضوع في عملها في مجاالت كثيرة بشأن هذه الموضوعات في العلم

  المستقبل، بما في ذلك تنفيذ واستعراض برامج عمل االتفاقية في المستقبل؛
، 2012آذار / في مارسيليا، بفرنسا، في مارسهأن المنتدى العالمي السادس للمياه، المقرر عقد  )ل(

  . فرصة لزيادة التوعية بالتنوع البيولوجي وقضايا المياهيمثل
       طلبات موجهة إلى األمين التنفيذي–ثانيا 

 أمانة اتفاقية وتدعو الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى األمين التنفيذي، تطلب
  :رامسار لألراضي الرطبة، القيام بما يلي

إلى المناقشة مع الشركاء وأصحاب المصلحة المحتملين، بإدراج تقييم لفرص ، استنادا القيام  )أ(
،  بشأن األراضي الرطبةالتعاون معزز بشأن حلول لمشاكل المياه في خطة العمل المشتركة مع اتفاقية رامسار

  ولوجي؛واإلبالغ عن الخيارات المتاحة إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البي
إتاحة تقرير فريق الخبراء بشأن الحفاظ على قدرة التنوع البيولوجي في مواصلة دعم دورة   )ب(

وذلك لعلم االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، ) 10/28 من المقرر 39حسبما نصت عليه الفقرة (المياه 
  باإلضافة إلى النظر في تقرير موجز عن نتائجه؛

يتين من أجل تحسين استعمال الموارد المتاحة ومواصلة بحث إمكانية إدماج ترشيد أنشطة االتفاق  )ج(
برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي ذات الصلة، من أجل تحقيق أكبر قدر من جميع عمل االتفاقيتين في أكبر ل

  .ي عشر لمؤتمر األطرافاالجتماع الحاد واإلبالغ عن الخيارات إلى عقد اجتماعات مشتركة،التآزر، بما في ذلك إمكانية 
      توصيات موجهة إلى مؤتمر األطراف-ثالثا 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر توصي
  :بما يلي
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1 -  2011 بأهمية دورة المياه بالنسبة لمعظم مجاالت الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يقر -
 في زيادة التوعية بهذا الشأن، وبالتالي تعزيز تنفيذ وينظر ولتحقيق معظم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 2020

الخطة االستراتيجية، من خالل جملة أمور من بينها إضافة التنوع البيولوجي والمياه كقضية مشتركة بين 
  القطاعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 بالحفاظ على قدرة التنوع البيولوجي في مواصلة دعم دورة بشأنج فريق الخبراء  في نتائينظر  - 2
  ؛)10/28 من المقرر 39حسبما نصت عليه الفقرة (المياه 

فته اتفاقية رامسار، يقدم مجاال مرنا للتفسير ، حسبما عر"األراضي الرطبة"أن المصطلح يالحظ   - 3
 البيولوجي المتعلقة بالروابط اإليكولوجية المتبادلة بين مناطق المياه الوطني لمعالجة التحديات التي تواجه التنوع

 األطراف والحكومات األخرى إلى النظر في اعتماد أوسع للمصطلح ويدعوالداخلية والمناطق الساحلية والبحرية، 
البيولوجي  من الخطة االستراتيجية للتنوع 11في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، وخصوصا لتحقيق الهدف 

  ؛2020- 2011
 ستكون السنة الدولية لألمم المتحدة للتعاون في مجال المياه وأن ذلك 2013 بأن سنة يحيط علما  - 4

الجاري، فرصة لعرض القضايا المتعلقة " 2015- 2005" الماء من أجل الحياة"العقد الدولي للعمل "سيوفر، بجانب 
  .ر بشكل أكبربالمياه والتنوع البيولوجي على انتباه الجمهو
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   للتنوع البيولوجياالستخدام المستدام  15/6

      توصية موجهة إلى مؤتمر األطراف-أوال 
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف باعتماد مقرر وفقا للخطوط توصي 

  :التالية
  إن مؤتمر األطراف،

 البيولوجي يعتبر شرطا مسبقا لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  أن االستخدام المستدام للتنوعإذ يؤكد
  ،2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي من 

 بالحاجة إلى بناء القدرات ولدعم مالي وتقني مالئمين للبلدان النامية لمواصلة تعزيز وإذ يحيط علما
  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي،

 اإلرشادات الموجودة بشأن االستخدام المستدام التي أعدت بالفعل في اتفاقية التنوع  إلىوإذ يشير
البيولوجي، وخصوصا مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية، ونهج النظام اإليكولوجي، فضال عن العناصر ذات 

ظ النباتات، والتوصية الصلة في برامج العمل المواضيعية، واألهداف المختارة من االستراتيجية العالمية لحف
الصادرة عن فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، والعمل الجاري بشأن االستخدام المألوف المستدام 

واألحكام ) ي(8، بما في ذلك العمل الذي قام به الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة ))ج(10المادة (
  ، بهاصلةمتال

ل بشأن تطبيق االستخدام المستدام الذي تقوم به المنظمات الدولية، وخصوصا منظمة  بأهمية العموإذ يقر
األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والمنظمة الدولية لألخشاب المدارية، فضال عن العمل في إطار االتفاقيات 

  واالتفاقات الدولية ذات الصلة،
يذي عن كيفية تحسين االستخدام المستدام  باإلرشادات الواردة في مذكرة األمين التنفيحيط علما - 1

 واإلرشادات بشأن تطبيق مبادئ (UNEP/CBD/SBSTTA/15/13)للتنوع البيولوجي من زاوية المناظر الطبيعية 
 األطراف إلى النظر يدعوو، (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/34)أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية على الزراعة 

  تكماالت مفيدة لإلرشادات الموجودة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛في هذه اإلرشادات باعتبارها اس
 األطراف على تعزيز تطبيق مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية، ونهج النظام يشجع - 2

اإليكولوجي في جميع سياسات التخطيط المكاني والتخطيط القطاعي التي تتعلق بالمناظر الطبيعية والمناظر 
 ؛ ومكوناتهاة األوسع نطاقاالطبيعية البحري

بخطة العمل المشتركة بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية يرحب  - 3
كإطار ) 2020- 2011 (2والزراعة وهيئة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التابعة لها، المرحلة 

 ات االهتمام المشترك؛إلحراز تقدم في مبادرات التنوع البيولوجي ذ

واألحكام المتصلة ) ي(8برنامج العمل المنقح المتعلق بالمادة   بالعنصر الرئيسي الجديد فييرحب - 4
 والذي سيستند إلى مبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية؛) ج(10 الذي يركز على المادة ،بها
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 في تخطيط وتنفيذ أنشطة األطراف والحكومات األخرى إلى تطبيق نهج النظام اإليكولوجييدعو  - 5
أو التخفيف من حدتها، بما في ذلك نقل /التكيف مع تغير المناخ من أجل تجنب آثارها على التنوع البيولوجي و

 الضغوط على التنوع البيولوجي من منطقة إلى منطقة أخرى؛

غابات، إلى المنظمات الحكومية الدولية المعنية، بما فيها أعضاء الشراكة التعاونية بشأن اليدعو  - 6
 القائمة بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي التي أعدت في إطار االتفاقية، وذلك في برامج اإلرشاداتإدماج 
 عملها؛

 فريق األمم المتحدة لإلدارة البيئية، من خالل مجموعة إدارة القضايا المعنية بالتنوع يدعو - 7
لمعنية األخرى، إلى تعزيز اإلرشادات القائمة بشأن االستخدام البيولوجي التابعة له، بالتعاون مع المنظمات ا

المستدام في القطاعات الرئيسية حسبما تتعلق بالمنظمات التي تشارك في فريق اإلدارة البيئية، والخطة 
 االستراتيجية وكل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

 كمنبر إلقامة أوجه التآزر ساتويامالمبادرة ] المحتملة[ بالفائدة  يسلّم، 10/32 إلى مقرره إذ يشير - 8
 التابع (MAB)بين مختلف مبادرات المناظر الطبيعية القائمة، بما في ذلك برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي 

لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والشبكة الحرجية النموذجية الدولية، والمبادرات األخرى التي تتضمن 
 األطراف، والحكومات يدعووق الحفظ المجتمعية التي تقيمها وتديرها المجتمعات األصلية والمحلية، مناط

 ؛ساتويامااألخرى، والمنظمات المعنية إلى االنضمام إلى الشراكة الدولية لمبادرة 

 األطراف على االعتراف بالدور المهم للمجتمعات األصلية والمحلية في االستخدام المستدام يحث - 9
ين صعيدلتنوع البيولوجي، وعلى تسهيل مشاركتها الكاملة والفعالة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج على الل

 الوطني ودون الوطني، وفقا للتشريع الوطني؛

 إلى األمين التنفيذي أن يوفر تحديثات دورية، إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية يطلب - 10
م المحرز في االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي من جانب المجتمعات األصلية والتكنولوجية، عن التقد

 واألحكام المتصلة بها؛) ي(8والمحلية، الذي قام به الفريق العامل المخصص للمادة 

 بالدعم المقدم إلى عمل فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال من يحيط علما مع التقدير - 11
اقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض، وأمانة اتفاقية حفظ أنواع أمانة اتف

واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة األمم المتحدة ، لجنة غابات أفريقيا الوسطىالحيوانات البرية المهاجرة، و
دها برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة التي يقو (بقاء القردة العليالألغذية والزراعة، وشراكة 

البرية والنباتات ومركز البحوث الحراجية الدولية، وشبكة رصد االتجار بالحيوانات ، )للتربية والعلم والثقافة
(TRAFFIC)؛المجلس الدولي لحماية حيوانات الصيد والحياة البرية و  
المرفقة بالمقرر (لمعني بلحوم حيوانات األدغال  بالتوصيات المنقحة لفريق االتصال ايرحب - 12

باعتبارها استكماال محتمال لمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية بشأن االستخدام المستدام للتنوع ) الحالي
 ؛في البلدان المدارية وشبه المداريةالبيولوجي المتصل باإلدارة المستدامة للحياة البرية 

 في (CBNRM)أهمية اإلدارة المجتمعية للموارد الطبيعية "لدولية بشأن  بنتائج الندوة ايحيط علما - 13
حفظ األنواع الواردة على قائمة اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض 



UNEP/CBD/COP/11/2 
Page 56 

 
الحاجة إلى  على ويعيد التأكيد، (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/12) "واستخدامها المستدام في البلدان المصدرة

تعزيز التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة 
لالنقراض لتعزيز االستخدام المستدام لألنواع ومنافع سبل العيش المرتبطة ببرامج الحفظ المجتمعية، مع إمكانية 

 ألغذية وإدرار الدخل؛إعداد بدائل صغيرة الحجم إلنتاج ا

  : والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى القيام بما يلي، األطرافيدعو - 14
تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، حسبما ترد في المرفق بهذا   )أ(

خذ في الحسبان أحكام المقرر، عند االقتضاء، وكاستكمال محتمل لمبادئ أديس أبابا وخطوطها اإلرشادية، مع األ
  من االتفاقية فضال عن التشريعات الوطنية؛) ج(10المادة 

   التوصيات من أجل التنفيذ في بلدان أخرى، حسب مقتضى الحال؛إعداد وتكييفمواصلة   )ب(
إعداد وترويج طرائق ونظم، وبناء القدرات لتقرير مستويات الحصاد المستدام للحياة البرية على   )ج(

دارة المستدامة للحياة البرية واستخدامها المألوف إلاني ومستويات أخرى، بغية رصد وتحسين  الوطصعيدال
  المستدام، بما يتمشى مع التشريع الوطني؛

إعداد وترويج بدائل إلدارة الحصاد غير المستدام للحياة البرية واستخدامها غير المستدام، استنادا   )د(
ك مع المجتمع العلمي والمنظمات األخرى المعنية العاملة في مجال التنمية شتراإلى السياق المحلي والوطني، واال

  المستدامة في القطاعات ذات الصلة، مثل الزراعة والحراجة ومصايد األسماك، في تحسين االستخدام المستدام؛
 المنظمات المعنية، وخصوصا أعضاء الشراكة التعاونية بشأن الغابات، إلى مساعدة البلدان يدعو - 15

  ؛نات األدغال، حسب سياقها الوطنيلمدارية وشبه المدارية في تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيواا
  : إلى األمين التنفيذي القيام بما يلييطلب - 16

دعم مبادرات بناء القدرات في إدارة الحياة البرية من أجل االستخدام المألوف المستدام، مع   )أ(
   للمجتمعات األصلية والمحلية؛المشاركة الكاملة والفعالة

في االتفاقية واالستخدام المألوف المستدام ) ج(10مواصلة إعداد الروابط بين العمل بشأن المادة   )ب(
  للحوم حيوانات األدغال؛

  تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين األطراف بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البرية؛  )ج(
ماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، استنادا إلى تعليقات األطراف تقديم تقرير إلى االجت  )د(

 ومع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، عن التقدم المحرز في تنفيذ ،والمنظمات المعنية
  .توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، وعن المتطلبات المتعلقة ببناء القدرات

      طلبات موجهة إلى األمين التنفيذي-ثانيا 
  : الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى األمين التنفيذي أن يقوم بما يليتطلب

اإلبالغ عن قضية لحوم حيوانات األدغال أثناء المناقشات في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر   )أ(
، )ج(10 مع التركيز على المادة 10العنصر الجديد المقترح بشأن المادة فيما يتعلق ب) ي(8األطراف بشأن المادة 
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ية التي أعدها الفريق العامل المفتوح دشارمن أجل أخذ هذه القضية في االعتبار عند مناقشة خطة العمل اإل
  واألحكام المتصلة بها؛) ي(8العضوية المخصص للمادة 

ن اإلدارة المستدامة للحياة البرية، لتعزيز التعاون استكشاف خيارات إلقامة شراكة تعاونية بشأ  )ب(
والتنسيق حول تنفيذ توصيات فريق االتصال المعني بلحوم حيوانات األدغال، واإلبالغ عن ذلك إلى مؤتمر 

  .األطراف في اجتماعه الحادي عشر
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  مرفق

  توصيات منقحة لفريق االتصال المعني بلحوم حيوانات الغابات
  تنوع البيولوجيالتفاقية ال التابع

  الصعيد الوطني    -أوال 
تعزيز القدرة على إجراء تقييم كامل لمسألة لحوم حيوانات األدغال ووضع سياسات ونظم إدارة  - 1

ينبغي للحكومات الوطنية، بالمشاركة التامة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، أن تجري تقييما لدور : مالئمة
ا من المنتجات الحيوانية البرية في االقتصادات والثقافات الوطنية والمحلية، فضال لحوم حيوانات األدغال وغيره

عن الخدمات االيكولوجية التي توفرها األنواع المحصودة وغيرها من مكونات التنوع البيولوجي، وذلك كخطوة 
  :ا يليويمكن أن يتحقق ذلك من خالل م. أساسية نحو حفظ هذا المصدر واستخدامه على نحو مستدام

زيادة القدرة على رصد مستويات محصول لحوم حيوانات األدغال واستهالكها في شكل   ) أ(
  إحصاءات وطنية لالسترشاد بها نحو تحسين السياسات والتخطيط؛

إدماج تقييم واقعي وعلني الستهالك الحياة البرية ودورها في سبل العيش والثقافات، وذلك في   )ب(
  يسية؛وثائق السياسات والتخطيط الرئ

إنشاء آليات لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في هذه العملية   )ج(
ضمانا إلدماج آرائهم حول دور لحوم حيوانات األدغال في غذائها وثقافاتها، وتأثيرات االستخدام غير المستدام 

ليدية والقوانين العرفية في عمليتي صنع السياسات للحوم حيوانات األدغال على سبل عيشها، وإلدماج المعارف التق
  .والتخطيط

ينبغي أن تكون إدارة الحياة البرية، بما في ذلك إدارة : إشراك القطاع الخاص والصناعات االستخراجية  - 2
النفط (أنواع لحوم حيوانات األدغال جزءا أساسيا من خطط إدارة أو خطط أعمال صناعات الموارد الطبيعية 

العاملة في النظم اإليكولوجية للغابات المدارية أو شبه المدارية، واألراضي )  والمعادن واألخشاب، وغيرهاوالغاز
وينبغي، عند اإلمكان، تحديد وتطبيق الضمانات والمعايير القائمة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، . الرطبة والسافانا

مثل الضمانات الخاصة باإلدارة المستدامة (االستخراجية ضمن المبادئ التوجيهية والسياسات الخاصة بالصناعات 
بالنص (وينبغي أن يوفر القطاع الخاص بدائل غذائية للعاملين في مناطق امتيازات قطع األخشاب ). للغابات

  ).عليها، مثال، في العقود المبرمة بين الحكومات والصناعات االستخراجية
 ينبغي أن تنقل حقوق الحصول وغيرها من الحقوق وما يرتبط بها :الحقوق، والحيازة والمعارف التقليدية  - 3

من مساءلة، فضال عن مسؤولية اإلدارة المستدامة لموارد الحياة البرية، أن تنقل كلما كان ذلك ممكنا، إلى 
المجتمعات األصلية والمحلية، وغيرها من أصحاب المصلحة المحليين الذين تكمن مصالحهم الذاتية في الحفاظ 

وينبغي بناء قدرات المجتمعات األصلية . لى الموارد والذين بمقدورهم إيجاد حلول مستدامة ومرغوب فيهاع
وسيعزز حفظ موارد الحياة البرية . والمحلية المتمكنة هذه وتعزيزها لضمان قدرتها على ممارسة هذه الحقوق

المألوف المستدام في نظم اإلدارة والرصد، واستخدامها المستدام من خالل إدماج المعارف التقليدية واالستخدام 
أي التي تنصب على (وكذلك من خالل التشجيع على استخدام طرق الصيد األكثر صداقة من الوجهة اإليكولوجية 

  .واألكثر كفاءة من منظور التكلفة، وطرق الصيد اإلنسانية) األنواع ذاتها
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ي تشجيع الدول التي توجد فيها أنواع لحوم حيوانات ينبغ: استعراض السياسات واألطر القانونية الوطنية  - 4
األدغال، بشدة على استعراض السياسات واألطر القانونية القائمة المرتبطة بحفظ الحياة البرية واستخدامها 

وباإلضافة إلى تقييد الحصاد في المناطق المحمية وحصاد األنواع المعرضة لالنقراض، طبقا للتشريعات . المستدام
ة، فمن الموصى به أن تضع الدول االستراتيجيات والسياسات والقدرات ونظم اإلدارة التي تدعم الصيد القائم

  :وينبغي أن يضمن االستعراض ما يلي. القانوني والمستدام ألنواع مستهدفة
أن تأخذ األطر التنظيمية الوطنية في االعتبار الحقوق الثابتة للمجتمعات األصلية والمحلية حسبما   )أ(

  تتعلق باالستخدام المألوف المستدام ألنواع حيوانات األدغال؛
تماسك أطر السياسات واألطر القانونية من خالل تعميم حفظ الحياة البرية واستخدامها المستدام   )ب(

  3في مختلف العمليات القطاعية وعمليات التخطيط الوطنية؛
للحصاد، فضال عن األنواع التي هي في أن تكون خطط اإلدارة عملية وممكنة لألنواع القابلة   )ج(

  ؛)مثل األنواع المعرضة لالنقراض(حاجة إلى حماية صارمة 
  نُهج واقعية لإلنفاذ تتمشى فيها إجراءات المكافحة مع القدرة المتاحة؛  )د(
أن تعكس النصوص القانونية والتنظيمية الممارسات الجارية دون النيل من أهداف الحفظ   )ه(
  الرئيسية؛
النهوض بالحصاد المستدام لألنواع المعرضة لخطر منخفض واإلجراءات الرامية إلى تعزيز   )و(

  حماية األنواع المعرضة ألخطار عالية؛
المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية وإدماج آرائها واقتراحاتها استنادا إلى   )ز(

  ة؛المعارف التقليدية والممارسات والقوانين العرفي
  .أن يكون للعقوبات والجزاءات أثر رادع  )ح(

من الضروري إنشاء شبكة متماسكة ومدارة على نحو فعال من : اإلدارة على مستوى المناظر الطبعيية  - 5
وينبغي لحفظ أعداد الحياة . المناطق المحمية من أجل حفظ الحياة البرية، بما في ذلك األنواع المعرضة لالنقراض

  .اطق المحمية أن تنظر اإلدارة في مستوى المناظر الطبيعيةالبرية خارج المن
ينبغي اتخاذ القرارات اإلدارية استنادا إلى أفضل التقنيات : العلم والمعارف التقليدية واألصلية والرصد  - 6

. ةالعلمية المتاحة والمطبقة، وإلى النهج التحوطي والممارسات والمعارف التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلي
وينبغي إعداد نظم رصد مالئمة . وتعد مواصلة البحوث أمرا حاسما، وهناك حاجة إلى تحسين إدارة المعلومات

لحصاد لحوم حيوانات األدغال واالتجار بها ولموائل الحياة البرية وذلك استنادا إلى إدماج المعارف التقليدية 

                                                
3

، وخطط إدارة الغابات، واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع (PRSP)قر بما في ذلك ورقات استراتيجيات الحد من الف  
، وبرامج (NAMAs)، وإجراءات التخفيف المالئمة على المستوى الوطني (NFP)، وبرامج الغابات الوطنية (NBSAP)البيولوجي 

، وخطط (REDD-plus)ة الغابات وتدهورها ، والخطط المتعلقة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزال(NAPA)العمل الوطنية للتكيف 
العمل الوطنية بشأن لحوم حيوانات األدغال، والخطط واللوائح الوطنية إلدارة الحياة البرية، وخطط اإلدارة والحفظ الوطنية بشأن أنواع 

 .محددة



UNEP/CBD/COP/11/2 
Page 60 

 
إمكانية المقارنة بين حصاد لحوم حيوانات األدغال واألصلية والعلمية وتنفيذها على الصعيد الوطني، وتوفير 

وينبغي تقديم الدعم واإلرشاد الدوليين من أجل تحقيق التجانس في أنشطة . واالتجار بها على الصعيد اإلقليمي
وينبغي إتاحة بيانات . وينبغي إعداد وتنفيذ طرائق قياسية لتقييم ورصد حالة أعداد الحياة البرية. الرصد واإلبالغ

ديدة ومحدثة وإضافية وموثوقة عن أعداد األنواع المحصودة وعن مستويات االستخدام واالتجار، وذلك للنظر ج
فيها ضمن إطار الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك 

مي التفاقية حفظ األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية ، والمجلس العلCITESلجنة الحيوانات التابعة التفاقية 
(CMS)التي يقودها برنامج األمم المتحدة للبيئة  بقاء القردة العلياشراكة، واالتفاقيات الدولية المعنية األخرى، و 

(UNEP-GRASP)وعملية القائمة الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  ؛(IUCN).  
يعتبر إيجاد مصادر بديلة لألغذية والدخل تكون مقبولة من : ابير التخفيف األخرىتدابير اإلحالل وتد  - 7

الوجهة الثقافية ومجدية اقتصاديا تعتبر ضرورية عندما ال يمكن استخدام الحياة البرية وحدها على نحو مستدام 
دخل تحتاج إلى أن تأخذ في غير أن المصادر البديلة لألغذية وال. لدعم احتياجات المعيشة الحالية أو المستقبلية

الحسبان الوقائع، والثقافات واألفضليات المحلية وينبغي تطويرها وتنفيذها مع المجتمعات المحلية، أو أن تدعم 
دورا ) الفالحة، الرعي، التربية في المزارع، وخالفه(ويمكن أن تلعب تدابير التخفيف . مشاريع الدخل المجتمعية

  .ةفي حفظ موارد الحياة البري
من أجل تحقيق حفظ موارد الحياة البرية واستخدامها : بناء القدرات، والتدريب، والتعليم وزيادة التوعية  - 8

المستدام، يجب القيام بأنشطة كافية لبناء القدرات وزيادة التوعية العامة تستهدف الجماهير المعنية ويجب في 
ة والوطنية والمحلية عبر طائفة من الموضوعات، تشمل الحاالت المناسبة وضع هذه األنشطة على األصعدة الدولي

  :ما يلي
  الحوكمة وإنفاذ القانون بما في ذلك القوانين العرفية؛  )أ(
  رصد وإدارة الحياة البرية، بما في ذلك استنتاجات سبل عدم اإلضرار بها؛  )ب(
  رصد وإدارة حصاد لحوم حيوانات األدغال واالتجار بها؛  )ج(
  ت األصلية والمحلية؛دور المجتمعا  )د(
آثار الصيد غير المستدام للحوم حيوانات األدغال واالتجار بها على المجتمعات األصلية والمحلية   )ه(

  وعلى سبل معيشتهم؛
  بدائل سبل العيش؛  )و(
التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاعين الخاص والعام، ومؤسسات التدريب التعليمي   )ز(

  .المحليةوالمجتمعات األصلية و
في الحاالت التي يخضع فيها صيد الحياة البرية واالتجار بلحوم حيوانات ) أ: (الصحة وعلم األوبئة  - 9

األدغال للتنظيم الحكومي، ينبغي تنفيذ استراتيجية وطنية لمراقبة األمراض، بما في ذلك مراقبة األمراض المنقولة 
ت الصحة العامة المناسبة وبناء القدرات على منع األمراض وينبغي أن تركز معلوما. من خالل الحيوانات البرية

وعالوة على ذلك، يتعين رصد الحياة البرية والماشية المحلية . وحماية صحة اإلنسان والحيوان على السواء
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وصحة اإلنسان وإصدار تشريعات ولوائح بشأنها، وينبغي أن يعد إنفاذها وتنفيذها من أجل خفض خطر األوبئة 
ومن الضروري وضع تدابير لمراقبة الشؤون ) ب(ة من أنواع العدوى الناشئة، وذلك بطريقة صديقة بيئيا؛ الحيواني

الصحية واألمن األحيائي في مناطق االتجار بلحوم حيوانات األدغال، لمنع بيع اللحوم الملوثة أو المنتجات 
  .ةالحيوانية الملوثة التي قد تؤدي إلى انتشار مسببات األمراض المؤذي

ينبغي عند إعداد البرنامج المعزز لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في : تغير المناخ  - 10
 على الصعيد الوطني بما في ذلك ضمانات التنوع البيولوجي، ينبغي مراعاة أهمية 4(REDD-plus)البلدان النامية 

 والخدمات اإليكولوجية، والستمرار مخزونات كربون الغابات الحياة البرية للحفاظ على النظم اإليكولوجية الصحية
  .وقدرة الغابات على التكيف

ينبغي تعيين مناطق محددة في الحاالت التي ال توجد فيها بالفعل، إلدارة الحياة : مناطق اإلدارة الخاصة  - 11
صلية والمجتمعات المحلية، ومع البرية على الصعيدين الوطني والمحلي، مع المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األ

الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  7/528تمشيا مع المقرر (الكامل لحقوقها االحترام 
 بشأن الحوكمة، والمشاركة واإلنصاف 2وبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية، وخصوصا عنصر البرنامج 

ويمكن أن تمتد هذه إلى نظم . ابات الدائمة المعينة إلدارة الموارد الخشبية، على غرار مزارع الغ)وتقاسم المنافع
  ).مثل مواقع أو مناطق إدارة حيوانات الصيد(المناطق المحمية القائمة والمناظر الطبيعية المتعددة االستخدامات 

  :إنفاذ القانون  - 12
لمراقبة والتفتيش والتوقيف، بما تعزيز القدرة على إجراء التحقيقات، وتعزيز إجراءات وطرائق ا  )أ(

  في ذلك على الصعيد المحلي وعلى مستوى نقاط عبور الحدود؛
تحسين معارف وقدرات المدعين العامين والقضاة على مقاضاة حاالت الصيد غير المشروع   )ب(

بالكامل واإلعالن للحوم حيوانات األدغال واالتجار بها، وإصدار األحكام بشأنها، والتأكد من أن استيفاء األحكام 
  عن حاالت التوقيف والمقاضاة واألحكام الصادرة؛

تعزيز التعاون والتنسيق بين ضباط إنفاذ تشريعات االتجار بالحياة البرية والمسؤولين والمدعيين   )ج(
  العامين والقضاة والموظفين اآلخرين المعنيين، وذلك في تنفيذ القانون المعني؛

، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، على دراية بالقوانين الوطنية التأكد من أن المواطنين  )د(
  .واإلقليمية والمحلية

دعم وتعزيز اإلرادة ) أ: (استراتيجيات وخطط عمل وطنية لمعالجة مسألة لحوم حيوانات األدغال  - 13
ألة لحوم حيوانات األدغال السياسية الوطنية على تخطيط وتنفيذ اإلجراءات بشأن التزامات الحفظ الرئيسية لمس

                                                
4

 REDD-plusخ، يتكون برنامج  الصادر عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناCP.16/1باإلشارة إلى المقرر   
من خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية؛ ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزونات 

 .كربون الغابات في البلدان النامية
وما يتصل بها ) ي(8ة والمحلية وفقا للمادة  بالتزامات األطراف نحو المجتمعات األصلييذكّر: "7/28 من المقرر 22الفقرة   5

أن إنشاء وإدارة ورصد المناطق المحمية ينبغي أن يتم بمشاركة كاملة وفعالة من تلك المجتمعات وباحترام كامل  ويالحظمن أحكام، 
 ".لحقوقها بما يتمشى والقانون الوطني وااللتزامات الدولية الواجبة التطبيق
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وينبغي أن تعد الحكومات أو تعزز عمليات تشاركية ومشتركة بين القطاعات في ) ب(والتزامات الحفظ القائمة؛ 

  .وضع وتنفيذ اإلدارة والحصاد المستدامين للحياة البرية
      الصعيد الدولي-ثانيا 

يمكن أن تشمل هذه : مسألة لحوم حيوانات األدغالاالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والدولية لمعالجة   - 14
  :االستراتيجيات ما يلي

دعم وتعزيز اإلرادة السياسية على اتخاذ اإلجراءات لتنفيذ االلتزامات الرئيسية بشأن لحوم   )أ(
  حيوانات األدغال على الصعيد اإلقليمي وعبر الحدود؛

ولية القائمة والتشجيع على وضع االلتزامات دعم وتعزيز ورصد تنفيذ االلتزامات واالتفاقات الد  )ب(
  واالتفاقات الجيدة بشأن، حفظ موارد الحياة البرية المشتركة والموجودة عبر الحدود واستخدامها المستدام؛

الدمج الفعال الستراتيجيات حفظ الحياة البرية في برامج المساعدة اإلنمائية ذات الصلة، مثل   )ج(
  ؛استراتيجيات الحد من الفقر

إنشاء أفرقة عمل إقليمية أو دون إقليمية لمسألة لحوم حيوانات األدغال بالتعاون مع الكيانات   )د(
  .اإلقليمية ذات الصلة، على أن تدعمها األمانة من الوجهة التقنية

ينبغي أن يدعم المجتمع الدولي الحكومات الوطنية في إعداد أو تعزيز عمليات : العمليات التشاركية  - 15
ية أو مشتركة بين القطاعات لوضع وتنفيذ آليات اإلدارة والصيد المستدامين ألنواع لحوم حيوانات األدغال، تشارك

  .وخصوصا مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية والقطاع الخاص
ينبغي أن تتخذ عمليات السياسة الدولية والمؤسسات الدولية : آثار االتجار الدولي بالموارد الطبيعية  - 16
مثل (تعلقة بالتجارة والتنمية خطوات لتقييم آثار استخراج الموارد الطبيعية واالتجار بها واإلبالغ عنها الم

والتخفيف من تأثيراتها على الحياة البرية، والمجتمعات التي تعتمد على الحياة ) األخشاب والمعادن والزيوت
 من أجل تأمين قيام االتجار الدولي على أساس البرية، وما ينتج عن ذلك من طلبات على لحوم حيوانات األدغال

  .مبادئ مستدامة
ينبغي للمجتمع الدولي في ضوء القلق إزاء التهديد المحتمل : االتجار الدولي بلحوم حيوانات األدغال  - 17

لبرية، لالتجار الدولي المتنامي في لحوم حيوانات األدغال على األعداد البرية والمجتمعات التي تعتمد على الحياة ا
ينبغي أن يتخذ إجراءات لردع االتجار بلحوم حيوانات األدغال المحصودة بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك من 

وينبغي أن يقدم المجتمع الدولي وسائل لتنفيذ هذه اإلجراءات والنجاح في . خالل الرصد الوثيق لهذا االتجار
تعاون وثيق حول هذا الموضوع بين األطراف، بما في ذلك ومن المطلوب إقامة . إيصالها إلى جهات إنفاذ القانون

ما يتعلق بإنفاذ القانون، وبين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية 
  .(CITES)المعرضة لالنقراض 

عم المجتمع الدولي إجراءات متكاملة من أجل تعظيم الصيد المستدام، ينبغي أن يد: بيئة السياسة الدولية  - 18
  :محلية ووطنية وعبر الحدود إلقامة شراكات بين المنظمات والمؤسسات المعنية من أجل ما يلي

  بناء القدرات على إنفاذ القانون والرصد؛  )أ(
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  إعداد وتنفيذ بدائل للبروتين والدخل؛  )ب(
  غال واالتجار بها؛زيادة التوعية والتثقيف بخصوص صيد لحوم حيوانات األد  )ج(
اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع : التعاون بين االتفاقيات المعنيةزيادة   )د(

، ومنظمة الصحة (CMS)، واتفاقية األنواع المهاجرة (CITES)الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض 
  .، والمنظمات المعنية األخرى(OIE)لحيوان ، والمنظمة العالمية لصحة ا(WHO)العالمية 

وتقدم هذه اإلجراءات إذا اتخذت معا إمكانية دعم المجتمعات في اإلدارة المستدامة لموارد الحياة البرية 
  .لديها وتقليل الطلب على لحوم حيوانات األدغال

قتصاديات والعلوم ينبغي أن تضمن البحوث إدراج ودمج علم البيئة والصحة والتنمية واال: العلم  - 19
  .االجتماعية، إلرشاد السياسات في المستقبل

ينبغي أن يضمن المجتمع الدولي أن تراعي اآلليات المالية والمدفوعات لقاء خدمات النظام : الحوافز  - 20
اإليكولوجي، مثل البرنامج المعزز لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية 

(REDD-plus) تراعي أهمية أداء النظام اإليكولوجي ودور حيوانات الغابات في صحة الغابات وقدرتها على ،
  .البقاء، بما في ذلك رفاهية المجتمعات األصلية والمحلية المعتمدة على الغابات

 دور حفظ ينبغي أن تأخذ نظم إصدار تراخيص الغابات ومعاييرها في الحسبان: إصدار تراخيص الغابات  - 21
الحياة البرية واستخدامها المستدام في الحفاظ على النظم اإليكولوجية الصحية للغابات، فضال عن رفاهية 

  .المجتمعات األصلية والمحلية المعتمدة على الغابات
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  التنوع البيولوجي في القطب الشمالي  15/7

   العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورةإن 
 حفظالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي الذي أعده الفريق العامل المعني بعن  بالتقرير رحبت  - 1

هيئة الفرعية لل نظر االجتماع الخامس عشر لنباتات وحيوانات القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي،
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/14( العلمية والتقنية والتكنولوجية للمشورة

 بيولوجياً أو إيكولوجياً مةمهال المناطقب المتعلقة وثائقال يدرج في أن التنفيذي األمين لىإ تطلب  - 2
 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية للهيئة عشر السادس لالجتماع يتم إعدادها التيو البحرية المناطق في

 األطلسي المحيط شرق لشمال حريةالب البيئة حماية اتفاقيةالمضطلع به في إطار  العمل والتكنولوجية إشارة إلى
(OSPAR)،؛الموضوع هذا بشأن األطلسي المحيط شرق األسماك في شمال مصايد  ومن طرف لجنة  
  :وفقا للخطوط التاليةبأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر مقرراً  توصي  - 3

  إن مؤتمر األطراف،
 نباتات وحيوانات حفظلفريق العامل المعني بوا لبيولوجيا تفاقية التنوعا بين التعاونقرار إذ يشير إلى 

تفاقية التنوع البيولوجي والفريق  على استمرار التعاون بين ا يشجعالقطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي،
   واالتجاهات وكذلك عناصر إجهاد التنوع البيولوجي؛ات الحالةالعامل، بما في ذلك فيما يتعلق برصد وتقييم

 حفظالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي الذي أعده الفريق العامل المعني بعن بالتقرير يرحب   - 1
 هيئة الفرعية للمشورةلل نباتات وحيوانات القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي لالجتماع الخامس عشر

   الرئيسية؛هلى وجه التحديد بنتائج عيحيط علماً؛ و)UNEP/CBD/SBSTTA/15/14(العلمية والتقنية والتكنولوجية 
  :ما يلييالحظ   - 2
ة واسعة للتنوع البيولوجي، بما في ذلك العديد من مجموعات طائفيستضيف القطب الشمالي   )أ(

  مهمة؛الالعالمية  ات والنباتاتالحيوان
 ألطرافا ومن ثم فإن العديد من الشمالي أنواعاً مهاجرة؛ القطب في األنواع من كبيرة نسبة تعد  )ب(

  لصيانتها؛ غير القطبية والحكومات األخرى تتقاسم هذه المجموعات ويعد تعاونها ضرورياً
 المعيشية سبلتوفر النظم اإليكولوجية في القطب الشمالي خدمات أساسية بما فيها توفير   )ج(

 للمجتمعات األصلية والمحلية؛

  نوع البيولوجي في القطب الشمالي؛ ينشأ تغير المناخ باعتباره أوسع وأهم أسباب إجهاد الت  )د(
 عالمية، بالنظر تداعياتتنطوي التغيرات الحاصلة في التنوع البيولوجي في القطب الشمالي على   )ه(

 في التوازن الفيزيائي والكيميائي ا رئيسيادورتلعب إلى أن عمليات النظام اإليكولوجي في القطب الشمال 
  والبيولوجي لكوكب األرض؛

لتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في القطب الشمالي في تنفيذ الخطة افظ حيساهم   )و(
  ؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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واالتفاقات  الدولية والمنظمات ،األخرى  والحكومات،األطراف غير القطبية ذات الصلة يدعو  - 3
 أو/و الشمالي المهاجرة خالل فترة من حياتها بالقط أنواع تستضيف  التي،األطراف المتعددة البيئية والعمليات

 نباتات وحيوانات القطب حفظالفريق العامل المعني باألنواع، إلى التعاون مع  هذه حالة عن المعلومات تجمع
 البيولوجي التنوع رصد برنامج من خالل سبل من بينها المساهمة في ،الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي

االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة التي مع بالمنطقة القطبية، ضمن قدراته المتاحة، والمحيطة  للمناطق
  أو تقييم هذه األنواع؛/تعنى بصون أنواع القطب الشمالي المهاجرة، وتبادل بياناتها المتعلقة برصد و

نات القطب الشمالي  نباتات وحيواحفظلفريق العامل المعني با بالتقدم المحرز في تنفيذ يرحب  - 4
، بما في ذلك  لمجلس القطب الشماليالمحيطة بالمنطقة القطبية التابع للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامجل

 بيئة على تؤثر التي والضغوط البيولوجي بالتنوع المتعلقة مةمهواإلبالغ عن االتجاهات ال الكشف زيادة سرعة
  ؛الشمالي القطب

في  قدرة النظم اإليكولوجية على التحملبشأن   والتقاريريد من التقييماتمزال إعداديشجع على   - 5
  القطب الشمالي؛

 تحديد في مجال لمجلس القطب الشمالي  التابعة العملأفرقة به ضطلعالعمل الذي تب يرحب  - 6
ون مع االتفاقيات  بالتعا على مواصلة هذا العملشجعهاي في القطب الشمالي، و وبيولوجياً إيكولوجياًمةمهالمناطق ال

 مصايد لجنة، والمحيط األطلسيشرق  اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال  بما في ذلك،واللجان اإلقليمية المجاورة
  األطلسي؛ المحيط شرق األسماك في شمال

تحديد الرامي إلى  عملهاإحراز تقدم في أفرقة العمل التابعة لمجلس القطب الشمالي على يشجع   - 7
  األهمية اإليكولوجية والثقافية العالية؛  قطب الشمالي ذاتمناطق ال

ة، حسب االقتضاء، إلى تعزيز تنفيذ المعني الحكومات األخرى والمنظمات يدعو األطراف ويحث  - 8
 وبرامج عمل االتفاقية ذات الصلة فيما يتعلق ببيئة القطب 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  الشمالي؛
، المعلومات لتبادل آلياتها الوطنية خالل ، منإلى إتاحة األخرى والحكومات  األطرافعويد  - 9

 بما الشمالي، القطب منطقة في والرصد البحوث أنشطة خالل من الناشئة والمعلومات البيانات حسب االقتضاء،
 التنوع وتقييم لقطبية،المحيطة بالمنطقة ا للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامج في تساهم التي تلك فيها

 واالستفادة الشمالي، وغيره من التقييمات ذات الصلة التي يجريها مجلس القطب الشمالي، القطب في البيولوجي
حيثما كان ذلك  األخرى، واالتفاقيات البيولوجي اتفاقية التنوع في إطار تقاريرها في إعداد منها بشكل كامل

  ؛مناسبا
توعية األطراف بالمعلومات والتقارير المتعلقة بالتنوع البيولوجي  ذي إلى األمين التنفييطلب  - 10
 للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامجها تلك التي تصدر عن في بما الشمالي، القطب مجلس عن والصادرة

التي وغيره من التقييمات ذات الصلة  الشمالي، القطب في البيولوجي التنوع وتقييم المحيطة بالمنطقة القطبية،
  الشمالي؛ يجريها مجلس القطب
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الشمالي،  يالقطب مجلس عن الصادرة والمعلومات البيانات استخدام التنفيذي األمينيطلب إلى   - 11

  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛نشرة  من القادمة اتطبعال إعداد من بينها أمور في  االقتضاء،عند
 األطراف يشجع، األصلية في القطب الشماليشعوب المع  الشمالي القطبتعاون مجلس وإذ يقدر   - 12

 في  مشاركة كاملة وفعالة المجتمعات األصلية والمحليةمشاركة ة إلىالمعني الحكومات األخرى والمنظمات يدعوو
  .المشاريع والبرامج البحثية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي
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   الهيئة الفرعيةالسبل والوسائل لتحسين فاعلية  15/8
  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  ة والتكنولوجية، العلمية والتقنيالهيئة الفرعية للمشورةإن 
 إلى األمين التنفيذي أن يعد، بالتعاون مع المؤسسات األكاديمية والعلمية المعنية، تقارير تطلب - 1

  ؛8/10ق الثالث بالمقرر لمرفبامن التذييل باء ) 2 (1وورقات علمية استجابة للفقرة 
جهات  والمؤسسات المضيفة وال، البلدان المضيفةتشجع إلى األمين التنفيذي وتطلب أيضاً - 2

ات أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة المعنية بصفة خاصة بمسائل معقدة وواسعة جتماع، عند التحضير الةمانحال
 بالتزامن مع اجتماعات الخبراء األوسع نطاقاً، بما النطاق، على النظر في عقد هذه االجتماعات بشكل منفصل أو

  ات المرتبطة بها؛رشادفي ذلك االجتماعات التي سبق التخطيط لها، ووضع اإل
 مكتب مع بالتعاون إلى األمين التنفيذي أن يحدد، تطلب أيضاً، 10/11المقرر إذ تشير إلى و -3

والطرائق والخيارات من  قضاياال مكتب مؤتمر األطراف،والتكنولوجية و والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة
اإليكولوجي  النظام وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم دوليال حكوميال منبرال مع التعاون أجل

)IPBES(تقريراً يعدأن و الفرعية، للهيئة عشر الخامس االجتماع في عرضت التي اآلراء األخذ في االعتبار ، مع 
  عشر؛ السادس اجتماعها في الفرعية الهيئة لنظر

 الهيئة الفرعية في االجتماعات واألحداث ذات الصلة التي يعقدها في ة مشاركة رئيستشجع - 4
  اإليكولوجي؛ النظام وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم دوليال حكوميال منبرالالمستقبل 

  : مؤتمر األطراف بما يليتوصي - 5
 8/10 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مواصلة تنفيذ المقررين يطلب إلى  )أ(

 2020- 2011البيولوجي  للتنوع االستراتيجية للخطة والتقنية العلمية الجوانب  وتركيز عملها على10/12و
تقارير عن عملها إلى كل اجتماع من  لتحسين فعاليتها، وتقديم ا وسيلةمالسنوات، باعتباره المتعدد العمل وبرنامج

  االجتماعات القادمة لمؤتمر األطراف؛
 فيما يتعلق باإلجراء المتبع في إدراج القضايا الجديدة والناشئة على 10/13مقرره إلى  شيري  )ب(

  جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
اء لوثائق الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  دور عملية استعراض النظريالحظ  )ج(

  والتكنولوجية في تعبئة المجتمعات العلمية وتحسين نوعية وثائق الهيئة الفرعية؛
 العلمية فيما يتعلق بتنفيذ  بدور المراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ذات الخبرةيعترف  )د(
  تفاقية التنوع البيولوجي؛أهداف ا

 والمنظمات المعنية إلى توفير موارد إضافية لترجمة ، والحكومات األخرى، األطرافدعوي  )ه(
سلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي والموجزات التنفيذية للوثائق الالوثائق العلمية والتقنية، بما في ذلك 

  تكنولوجية بلغات األمم المتحدة الرسمية؛اإلعالمية المعدة الجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية وال
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 بما في ذلك ، األطراف والمنظمات المعنية إلى تيسير عقد أحداث جانبية وموائد مستديرةيدعو  )و(
أو المعلومات ذات الصلة والمتوازنة / من أجل توفير األدلة العلمية والتقنية و، الجديدة والناشئةقضايابشأن ال
 في اجتماعات والتكنولوجية والتقنية العلمية  للمشورة االتصال التابعة للهيئة الفرعية نقاطوذلك لنظر ،والمتاحة

  الهيئة الفرعية؛
 األطراف والمنظمات المعنية إلى دعم إعداد دليل مرجعي إلرشاد نقاط االتصال يدعو كذلك  )ز(

، بما في ذلك ترجمته 10/12 المقرر  من4 وأعضاء المكتب والوفود المشار إليها في الفقرة ،التابعة للهيئة الفرعية
  إلى لغات األمم المتحدة الرسمية؛

 بالمساهمة المقدمة من اتحاد الشركاء العلميين في توفير الدعم العلمي والتقني للهيئة يرحب  )ح(
  ة؛والتكنولوجية بما في ذلك ما يتعلق باألنشطة المشار إليها في هذه التوصي والتقنية العلمية  للمشورةالفرعية

ل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واللجان مث ،اتحاد الشركاء العلميين والمنظمات األخرى يدعو  )ط(
  أعاله؛) ز(و) و(التابعة له إلى دعم تنفيذ األنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين 

 اإلجراءات من اتخاذ المزيد واالقتراحات الداعية إلى المحرز التقدمعن بالتقرير  علما يحيط إذو  )ي(
ي القيام  األمين التنفيذيطلب إلى، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/15 من الوثيقة 2الجدول  (10/12استجابة للمقرر 

  :بما يلي، رهنا بتوافر الموارد
إتاحة مواد قائمة على الويب وتوفير التدريب على استخدامها لنقاط االتصال التابعة   )1(

قنية والتكنولوجية ونقاط االتصال األخرى التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والت
  تفاقية التنوع البيولوجي من أجل تيسير عقد المشاورات اإلقليمية؛ال

إعداد برامج تدريبية لنقاط االتصال التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   )2(
ن التنفيذي من خالل والتكنولوجية مع مراعاة تقييم االحتياجات، حسبما يجمعها األمي

 المعني وتقييم االحتياجات من القدرات لفريق االتصال 104- 2011اإلخطار 
  ستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛إلبا

إعداد وثائق أساسية، كلما أمكن، إلرفاقها باإلخطارات المرسلة إلى نقاط االتصال التابعة   )3(
  للمطالبة بمدخالت ومعلومات؛كنولوجية للمشورة العلمية والتقنية والتللهيئة الفرعية 

مواصلة إدراج قائمة بالعناصر ذات الصلة بالخطة االستراتيجية في كل وثيقة من وثائق   )4(
  ما قبل الدورة التي تعد للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

 فيما الصلة ذات مكاتبال بين أوثق الكفيلة بتحقيق تعاون خياراتال استكشاف مواصلة  )5(
 التفاقياتالمعني با االتصال فريق خالل من البيولوجي بالتنوع المتعلقة االتفاقيات بين

 المتعلقة لالتفاقيات العلمية ةالمشور هيئات ورؤساء )BLG(البيولوجي  بالتنوع المتعلقة
  ؛)CSAB( البيولوجي بالتنوع
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إلى  الفرعية الهيئة أعمال جدول على الصلة ذات البنود عن إعالمية مذكرات تقديم  )6(
األخرى المتعددة األطراف والمتعلقة بالتنوع  لالتفاقيات الفرعية التابعة الهيئات رؤساء

  ممكناً؛ ذلك يكون عندما اجتماعات هذه الهيئات والمشاركة في البيولوجي،
لبات التي محدثة بالط قائمةجدول مع على  لالتفاقيةالموقع الشبكي  خالل من الحفاظ  )7(

، والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية األطراف إلى الهيئة يقدمها مؤتمر
 هذه وزيعوت الشبكي لالتفاقية، الموقع في الصلة ذات األقسامب والروابط التي تصل

وإصدار توجيهات  فيها للنظر اجتماع كل قبل الفرعية الهيئة مكتب على المحدثة القائمة
  .نفي هذا الشأ

----  

  




