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  راتیجیة    تنفیذ االتفاقیة والخطة االست1- 3
 الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف في یوصي

  :اجتماعه العاشر مقررا على غرار ما یلي
  إن مؤتمر األطراف،

ي  بالتقریر عن التقدم المحرز في تنفیذ الخطة االستراتیجیة الوارد في مذكرة األمین التنفیذًإذ یحیط علما
، واالستعراض المتعمق 2010بشأن تنفیذ الخطة االستراتیجیة والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف التنوع البیولوجي لعام 

  ،)UNEP/CBD/WG-RI/3/2( من الخطة االستراتیجیة 4 و1للغایتین 
وال  بالتقدم الكبیر الذي أحرزته األطراف صوب تحقیق بعض غایات وأهداف الخطة االستراتیجیة، ٕواذ یرحب

ٕسیما فیما یتعلق بوضع استراتیجیات وخطط عمل وطنیة للتنوع البیولوجي، واشراك أصحاب المصلحة واالعتراف 
  ،2010واسع النطاق بهدف التنوع البیولوجي لعام 

 إزاء استمرار القیود في الموارد المالیة والبشریة والتقنیة المتاحة لألطراف والتي تحول دون ٕواذ یعرب عن قلقه
یذ الكامل لالتفاقیة، وخصوصا بالنسبة للبلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، التنف

  فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي،
   الحاجة إلى تنفیذ متوازن ومحسن ألهداف االتفاقیة الثالثة،ٕواذ یؤكد

  ،9/8 و8/8ناء القدرات، وال سیما المقررین  مقرراته السابقة المتعلقة ببٕواذ یشیر إلى
 إلى زیادة تقدیم الدعم إلى األطراف، وخصوصا البلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان یؤكد الحاجة  -1

ًنموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتعزیز قدراتها على تنفیذ 
  :، بما في ذلك2020-2011ًة، تمشیا مع الخطة االستراتیجیة المحدثة لالتفاقیة للفترة االتفاقی

الدعم لتحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي بوصفها أدوات فعالة لتعزیز   )أ(
 تنفیذ الخطة االستراتیجیة وتعمیم التنوع البیولوجي على المستوى الوطني؛

ٕارد البشریة، بما في ذلك التدریب على المواضیع التقنیة ومهارات االتصال واشراك تنمیة المو  )ب(
 أصحاب المصلحة، مع التركیز على تعزیز خبرات الشركاء المحلیین؛

تعزیز المؤسسات الوطنیة لضمان التوفیر الفعال للمعلومات المرتبطة بالتنوع البیولوجي، وتبادلها   )ج(
نفیذ، وضمان اتساق السیاسات وتیسیر التنسیق بین القطاعات لتعزیز التنفیذ في جمیع واستخدامها من أجل رصد الت

  القطاعات؛
  تعزیز التعاون على الصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي؛  )د(
تعزیز إدارة المعارف لتیسیر الحصول بصورة محسنة على المعارف والمعلومات والتكنولوجیات ذات   )ه(

ل من خالل تعزیز آلیة مركزیة لتبادل المعلومات ووحدات وطنیة آللیة غرفة تبادل الصلة واستخدامها الفعا
 المعلومات؛
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الدعم لتقدیر، على أساس علمي، القیمة االقتصادیة والقیم األخرى للتنوع البیولوجي والنظم   )و(
تالي إلى حشد موارد إضافیة اإلیكولوجیة من أجل زیادة التوعیة والفهم بشأن أهمیة التنوع البیولوجي، مما یؤدي بال

  لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛
 األطراف إلى إنشاء آلیات على جمیع المستویات لتعزیز المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب یدعو  -2

األصلیة والمجتمعات المحلیة، ومنظمات المجتمع المدني وجمیع أصحاب المصلحة في التنفیذ الكامل ألهداف 
  1 وأهداف التنوع البیولوجي؛2020-2011التفاقیة والخطة االستراتیجیة للفترة ا

 مرفق البیئة العالمیة توفیر الدعم المالي الكافي وفي الوقت المناسب لتحدیث یطلب إلى  -3
ة االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي واألنشطة التمكینیة ذات الصلة، ویطلب إلى مرفق البیئ

 العالمیة والوكاالت المنفذة التابعة له ضمان وضع اإلجراءات التي تكفل الصرف السریع لألموال؛

الجهات المانحة األخرى، والحكومات والوكاالت المتعددة األطراف والثنائیة إلى توفیر الدعم  یدعو  -4
والدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن ًالمالي والتقني والتكنولوجي للبلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا 

البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتعزیز قدراتها على تنفیذ االتفاقیة، بما في ذلك دعم مبادرات واستراتیجیات 
 المجتمعات األصلیة والمحلیة ذات الصلة؛

 والمنظمات الدولیة  األمین التنفیذي أن یقوم، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرىیطلب إلى  -5
ذات الصلة، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة 
والزراعة، والشركاء اآلخرین، بمواصلة تیسیر توفیر الدعم للبلدان ألنشطة بناء القدرات، بما في ذلك من خالل حلقات 

یمیة بشأن تحدیث وتنقیح االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وتعمیم أو دون إقل/عمل إقلیمیة و
  التنوع البیولوجي وتعزیز آلیة غرفة تبادل المعلومات؛

 : األمین التنفیذي أن یقوم بما یليیطلب كذلك إلى  -6

 2010ولوجي لعام إعداد تحلیل إضافي ومتعمق لألسباب الرئیسیة لعدم الوفاء بهدف التنوع البی  )أ(
على الرغم من األنشطة التي اضطلعت بها األطراف، استنادا إلى الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع 

  البیولوجي، والتقاریر الوطنیة الرابعة ومصادر المعلومات األخرى ذات الصلة؛
یاسات والخطط والبرامج المشتركة إعداد إرشادات بشأن إدماج التنوع البیولوجي في القطاعات والس  )ب(

  .بین القطاعات ذات الصلة

                                                 
  .2020-2011یة للفترة  المتعلقة بالخطة االستراتیجرة في التوصیةاج هذه الفقمكإجراء بدیل، یمكن إد   1
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  إشراك قطاع األعمال  3/2
 الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف في یوصي

  :اجتماعه العاشر مقررا على غرار ما یلي
  إن مؤتمر األطراف،

لبیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، بما في ذلك ما یتعلق باستدامة قطاع  أهمیة قیم التنوع اإذ یالحظ
  األعمال والقطاع الخاص،

 التقدم المحرز في إشراك قطاع األعمال والقطاع الخاص في إدماج شواغل التنوع ًأیضا ٕواذ یالحظ
  ، 2010-2002اتیجیة للفترة  من الخطة االستر4-4البیولوجي في استراتیجیات الشركات وصنع القرار، وفقا للهدف 

 بالتقدم المحرز في إدماج حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام في عملیات قطاع األعمال، ٕواذ یقر
  واإلشادة بشركات أثبتت التزامها وقیادتها في هذا الصدد،

   القائمة والناشئة، الحاجة إلى إدماج شواغل التنوع البیولوجي في مبادرات وعملیات القطاع الخاصٕواذ یدرك
 أهمیة وقدرات مؤسسات القطاع الخاص، بما فیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم، في حفظ ٕواذ یؤكد

البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي واستخدامهما المستدام كمصدر لعملیات قطاع األعمال في المستقبل،  التنوع
  فرص تجاریة وأسواق جدیدة، لوجود وكشرط

   بأهمیة االستفادة من قدرات قطاع األعمال ومؤسسات القطاع الخاص،یسلمٕواذ 
   بالدور المهم للحكومات في تعزیز إشراك قطاع األعمال في بلوغ األهداف الثالثة لالتفاقیة،ٕواذ یسلم

حدیات االقتصادیة واإلیكولوجیة لمواجهة الت-ُ بأهمیة النهج األخالقیة، والعلمیة، واالجتماعیةٕواذ یسلم أیضا
 التي تعترض التنوع البیولوجي،

، 2010بالمؤتمر الثالث بشأن قطاع األعمال والتحدیات التي تعترض التنوع البیولوجي في عام ٕواذ یرحب 
  بالتقریر المقدم في وثائق االجتماع،ٕواذ یأخذ علما المنعقد في جاكرتا، 
  ، 2010تموز /تي تنظم في لندن في یولیو بالندوة العالمیة لقطاع األعمال للتنوع البیولوجي الٕواذ یرحب
 الدور المحتمل للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة، والمنظمات العلمیة، ٕواذ یالحظ

وأصحاب المصلحة اآلخرین، في التأثیر على ممارسات قطاع األعمال، وتیسیر تعدیل سلوك المستهلكین فضال عن 
  التوقعات االجتماعیة،

باألنشطة والمبادرات القائمة في إطار االتفاقیة ذات الصلة بقطاع األعمال والتنوع البیولوجي، عین ٕواذ یست
  فضال عن تلك المتعلقة بكیانات أخرى، مثل القطاع الخاص نفسه،

 أهمیة النتائج والتوصیات الصادرة عن األعمال الجاریة ذات الصلة بشأن قیم التنوع البیولوجي ٕواذ یالحظ
لنظام اإلیكولوجي، مثل ما یصدر عن مبادرة االقتصاد األخضر التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، وعدة وخدمات ا

 من أجل إجراء المزید من ،)TEEB( أمور من ضمنها التقاریر عن اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي
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ین وتعزیز االتصال مع القطاع الخاص وكذلك مع مجتمع التحلیل لهذه المسألة، لزیادة تطویر الفهم المشترك، وتحس
  قطاع األعمال،

ٕ بأهمیة التطورات الحالیة واجراءات العمل المتخذة في إطار مختلف المحافل، بما في ذلك ٕواذ یسلم
ي، المنظمات الدولیة ذات الصلة، مثل مبادرة النمو األخضر التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصاد

 بشأن التنمیة المستدامة، وعملیة مراكش 2012وموضوع االقتصادیات الخضراء المقترح لمؤتمر األمم المتحدة لعام 
المستدامین، والمدعومة من برنامج األمم المتحدة للبیئة وأمانة األمم المتحدة، ومبادرة التجارة  بشأن االستهالك واإلنتاج
 جارة والتنمیة، فضال عن المبادرات القائمة التي من شأنها تعزیز المسؤولیةالمتحدة للت البیولوجیة لمؤتمر األمم

  االجتماعیة للشركات وتخضیر سالسل اإلمدادات،
 بإهمیة إدماج أهداف التنوع البیولوجي في مبادرات التنمیة الخضراء الجدیدة الناشئة والحاجة إلى ٕواذ یسلم

  القیام بذلك،
مة حوار بین األطراف، وممثلي قطاع األعمال وأصحاب المصلحة اآلخرین،  الحاجة إلى إقإواذ یالحظ أیضا

  على المستویات الوطنیة، واإلقلیمیة والدولیة،
  : األطراف إلى القیام بما یليیدعو  -1
تعزیز وجود بیئة للسیاسات العامة تسمح بإشراك القطاع الخاص وتعمیم التنوع البیولوجي في   )أ(

  ات القطاع الخاص بطریقة تسهم في تحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة؛استراتیجیات وقرارات شرك
تهیئة الظروف التي تیسر إشراك القطاع الخاص، في عدة مجاالت من ضمنها، حسب اإلقتضاء   )ب(

  ٕاإلبالغ الشفاف من أجل تقییم التنفیذ؛ وعملیات التقییم المستقلة؛ وأحكام وشروط إقامة الشراكة وانهائها؛: ما یلي
إعداد مبادئ إلدماج التنوع البیولوجي في ممارسات قطاع األعمال التي تأخذ في الحسبان   )ج(

التطورات القائمة في إطار مختلف المحافل، بما في ذلك المؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة ذات الصلة، مثل 
عة، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، برنامج قطاع األعمال وتعویضات التنوع البیولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبی

المتحدة للتجارة والتنمیة، والمجلس العالمي لقطاع األعمال من أجل  ومبادرة التجارة البیولوجیة التابعة لمؤتمر األمم
التنمیة المستدامة، ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، ولجنة نیبون كیدانرین، ومبادرة قطاع األعمال 

  ُتنوع البیولوجي، التي شرع فیها خالل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛وال
ٕدعم إقامة مبادرات وطنیة واقلیمیة لقطاع األعمال والتنوع البیولوجي والسعي نحو إقامة شراكة   )د(

ن دوائر األعمال والتنوع البیولوجي من خالل دعوة المبادرات الجاریة وأصحاب المصلحة اآلخری عالمیة بشأن
  ًالمهتمین باألمر إلى أن یكونوا جزءا من مبادرة قطاع األعمال والتنوع البیولوجي، واألخذ علما بمیثاق جاكرتا؛ 

إعداد أنشطة وطنیة تعزز وتیسر تعمیم التنوع البیولوجي من قبل قطاع األعمال، واإلبالغ عنها،   )ه(
لیمة اقتصادیا واجتماعیا، واالستراتیجیات وخطط العمل مثال من خالل اللوائح وعند اإلقتضاء، التدابیر الحافزة الس

  الوطنیة للتنوع البیولوجي وكذلك التقاریر الوطنیة؛
  إقامة حوار مستمر مع مجتمع قطاع األعمال فیما یتعلق باعتبارات وأنشطة التنوع البیولوجي؛  )و(
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ستقبل لالستراتیجیات تشجیع إشراك قطاع األعمال كأصحاب مصلحة في أي تنقیح وتنفیذ في الم  )ز(
  وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي؛

  اعتماد، حسب اإلقتضاء، معاییر االستدامة للمشتریات الحكومیة من منتجات الموارد البیولوجیة؛  )ح(
  : قطاع األعمال والقطاع الخاص على القیام بما یليیشجع  -2
 وأهدافها، واإلشارة 2020-2011اتیجیة للفترة المساهمة في تنفیذ االتفاقیة فضال عن خطتها االستر  )أ(

إلیها، عند اإلقتضاء، لتعریف أهداف ملموسة وقابلة للقیاس في مجال التنوع البیولوجي بالنسبة إلى العملیات التي 
  یقومان بها؛
تقییم اآلثار المترتبة على التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي، بما في ذلك النظر في   )ب(

وتطبیق العملیات وأسالیب  مخاطر والفرص ذات الصلة، والكیفیة التي یمكن أن یؤثر ذلك في أنشطتهما، ووضعال
  اإلنتاج التي من شأنها تقلیل أو تجنب اآلثار السلبیة على التنوع البیولوجي؛

ثر الثقافي المتعلقة بإجراء تقییم لألغو :مراعاة، عند اإلقتضاء، المبادئ التوجیهیة الطوعیة أغواي  )ج(
والبیئي واالجتماعي فیما یتعلق التطورات المقترح إجرائها، أو التي من المرجح أن تؤثر في المواقع المقدسة وفي 

  2األراضي والمیاه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقلیدیة المجتمعات األصلیة والمحلیة؛
لمؤسسات والشركات وفیما بینها، بما في تقاسم واعتماد الدروس المستفادة بین قطاع األعمال وبین ا  )د(

  ذلك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم؛
الصناعات ذات الصلة، والنظر في الكیفیة التي یمكن بها  دراسة أفضل الممارسات المتاحة ضمن  )ه(

  حشد مهارات وخبرات وأوجه تأثیر محددة لتقلیل وتجنب اآلثار السلبیة على التنوع البیولوجي؛
  مشاركة في نظم إصدار التراخیص الطوعیة التي تعزز األهداف الثالثة لالتفاقیة؛ال  )و(
ُتحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة، مثال، من خالل النهج المنصوص  اعتماد التزامات من أجل دعم  )ز(

  علیها في میثاق جاكرتا والمبادرات األخرى على المستویین الوطني والعالمي؛
 أو مؤشرات واضحة وقابلة للقیاس كوسیلة لتتبع تنفیذ هذه االلتزامات بطریقة شفافة، استخدام معاییر  )ح(

  عن طریق اإلعالن الطوعي؛
تعزیز إشراك قطاع األعمال في تحقیق األهداف الثالثة  بذل الجهود على نطاق أوسع من أجل  )ط(

نوع البیولوجي التي شرع فیها في االجتماع لالتفاقیة وخطتها االستراتیجیة الجدیدة، مثل مبادرة قطاع األعمال والت
  التاسع لمؤتمر األطراف، ومیثاق جاكرتا، وذلك كخطوة إلبراز التزامه باألهداف الثالثة التفاقیة التنوع البیولوجي؛

إقامة حوار متواصل مع الحكومات بشأن أفضل السبل الكفیلة بالمساهمة في تحقیق األهداف   )ي(
  بقاء على هذا الحوار؛ الثالثة لالتفاقیة، واإل

 األمین التنفیذي القیام بما یلي، رهنا بتوافر الموارد، وبالتعاون مع المنظمات والمبادرات یطلب إلى  -3
  :أعاله) ج(1ذات الصلة، مثل تلك المذكورة في الفقرة 

                                                 
 . واو7/16المقرر بالمرفق     2
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طریق التشجیع على إعداد المبادرات الوطنیة واإلقلیمیة لقطاع األعمال والتنوع البیولوجي عن   )أ(
تیسیر عقد منتدى للحوار فیما بین األطراف والحكومات األخرى، وقطاع األعمال، وأصحاب المصلحة اآلخرین، مع 

  التركیز بوجه خاص على المستوى العالمي؛
جمع معلومات عن األدوات القائمة التي من شأنها تیسیر إشراك قطاع األعمال في إدماج شواغل   )ب(

اتیجیات الشركات وصنع القرار، مثل، من بین أمور أخرى، مبادئ عمل قطاع األعمال من التنوع البیولوجي في استر
أدوات لتقدیر قیمة التنوع البیولوجي وخدمات /تقنیات/أجل حفظ التنوع البیولوجي، ومؤشرات لفعالیة الحفظ، ومنهجیات

ٕیة ذات الصلة، واتاحة هذا التجمیع النظم اإلیكولوجیة، من أجل تحلیل فعالیة هذه األدوات في القطاعات االقتصاد
وهذا التحلیل إلى نقاط االتصال الوطنیة وجمیع أصحاب المصلحة المعنیین، من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات 

  التابعة لالتفاقیة ومن خالل وسائل أخرى؛
 األعمال في التشجیع على إعداد وتطبیق األدوات واآللیات التي من شأنها زیادة تیسیر إشراك قطاع  )ج(

األخرى  الدولیة وااللتزامات إدماج شواغل التنوع البیولوجي في أعماله، مثل األنشطة المتمشیة والمتجانسة مع االتفاقیة
ذات الصلة، ونظم إصدار الشهادات، والتحقق، وتقدیر قیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، والتدابیر 

  بیولوجي، وغیرها؛الحافزة، وتعویضات التنوع ال
  :أعاله) ج(3التشجیع أیضا على رصد آثار األدوات واآللیات المطبقة وفقا للفقرة   )د(
نشر أدوات وأمثلة عن أفضل الممارسات لتشجیع مشاركة قطاع األعمال، بما في ذلك المؤسسات   )ه(

   أخرى؛الصغیرة والمتوسطة الحجم، من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات ومن خالل وسائل
 على 2020-2011تشجیع قطاع األعمال الذي یؤید أهداف االتفاقیة وخطتها االستراتیجیة للفترة   )و(

، والمستهلكین اآلخرین وأصحاب المصلحة  المتعلقة بالتنوع البیولوجي إلى المستهلكین التابعین لهإیصال أنشطته
  .اآلخرین

  مرفق
  میثاق جاكرتا

، المنعقد في 2010لثالث لقطاع األعمال وتحدي التنوع البیولوجي لعام نحن، المشاركون في المؤتمر ا
  ، 2009كانون األول / دیسمبر2تشرین الثاني إلى / نوفمبر30جاكرتا من 

 إزاء بقاء قدرة النظم اإلیكولوجیة على التحمل وقدرتها على التكیف تحت تهدید خطیر في إذ نشعر بقلق بالغ
  ن تغیر المناخ یمثل تهدیدا ویتطلب بذل جهود مركزة لحمایة التنوع البیولوجي، جمیع أنحاء العالم، ونالحظ أ

 على أن االستخدام المستدام للتنوع البیولوجي وحفظه، جنبا إلى جنب مع االستعادة اإلیكولوجیة، ٕواذ نشدد
تلك المتعلقة یوفر فرصا متنامیة في قطاع األعمال ویعالج في الوقت نفسه تغیر المناخ من خالل صكوك مثل 

بخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، المنفذة في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر 
  المناخ، 

ٕ الحاجة إلى إدماج مخاطر وامكانیات التنوع البیولوجي في استراتیجیات قطاع األعمال وتعمیم ٕواذ نؤكد
  یكولوجیة في سیاسات وممارسات قطاع األعمال، التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإل
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 العمل الجاري في دراسة اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي التي أجراها برنامج األمم ٕواذ ندرك
  المتحدة للبیئة والتي عرضت في مؤتمر جاكرتا،

لبیولوجي في استراتیجیات قطاع  بالتقدم المحرز على مدار العقد الماضي نحو إدماج حفظ التنوع إواذ نقر
  األعمال ونثني على الشركات التي أبدت التزامها وأظهرت دورها القیادي في هذا الصدد،

 األهمیة الحاسمة لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، المقرر عقده في ناغویا، بالیابان، في ٕواذ نالحظ
  مال عالمي للعمل خالل العقد القادم،، وهدفه المتمثل في وضع جدول أع2010تشرین األول /أكتوبر

  :فقد اتفقنا على ما یلي
أن هناك حاجة إلى أن تنعكس قیمة التنوع البیولوجي والنظم اإلیكولوجیة بصورة أفضل في النماذج   -1

والسیاسات االقتصادیة، مع مراعاة أن اإلدارة المستدامة للتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة هي مصدر 
  لیات قطاع األعمال مستقبال فضال عن كونها شرطا لوجود فرص تجاریة وأسواق جدیدة؛لعم
أن هناك حاجة إلى تعزیز تعمیم التنوع البیولوجي في احتیاجات قطاع األعمال من خالل إجراءات طوعیة   -2

لمعاییر الدولیة ونظم ُللشركات، فضال عن سیاسات ونهج تمكینیة موجهه نحو األسواق مثل آلیة التنمیة الخضراء، وا
وفي هذا السیاق، یمكن أن تلعب الشركات المملوكة للدولة دورا قیادیا في . إصدار الشهادات والمبادرات ذات الصلة

دعم األهداف الثالثة التفاقیة التنوع البیولوجي عن طریق إدماج التنوع البیولوجي في عملیاتها وسیاسات الشراء 
  الخاصة بها؛

تنوع البیولوجي في قطاع األعمال یمكن أن یسهم أیضا في الحد من الفقر والتنمیة المستدامة أن إدماج ال  -3
  وخصوصا من خالل المشاریع المشتركة مع المجتمعات األصلیة والمحلیة؛

أن مفهوم عدم حدوث فقدان للتنوع البیولوجي على أساس صاف، واألثر اإلیجابي على أساس صاف، كما   -4
طاع األعمال وتعویضات التنوع البیولوجي، هو إطار عملي لتقییم الجهود المبذولة لتنفیذ اتفاقیة ورد في برنامج ق
  التنوع البیولوجي؛

أن هناك حاجة إلى تحسین كمیة، وجودة، وتوافر بیانات التنوع البیولوجي لتیسیر صنع القرار والعمل في   -5
  لمستدام؛قطاع األعمال لدعم حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه ا

أن هناك حاجة إلى زیادة التوعیة والتعلیم بین المستهلكین والمستثمرین والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة   -6
  الحجم وأصحاب المصلحة اآلخرین بشأن التنوع البیولوجي؛

توسیع نطاق االبتكارات القائمة وتشجیع أفضل الممارسات الجیدة واألدوات وغیرها، بشأن خطة شاملة   -7
  هدف جمیع أصحاب المصلحة لبناء القدرات من أجل تحسین الكفاءة في صنع القرارات الحاسمة واتخاذها؛تست
دعم إنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة كي   -8

لویة لصانعي القرارات في القطاعین العام یلعب دورا مهما في ضمان أن یصبح ویظل التنوع البیولوجي مسألة ذات أو
  والخاص؛
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من الضروري العمل معا لتهیئة بیئة للسیاسات العامة تشجع على زیادة إشراك القطاع الخاص وتعمیم التنوع   -9
 البیولوجي في استراتیجیات الشركات وعملیات صنع القرار لتحقیق األهداف الثالثة التفاقیة التنوع البیولوجي، والتزام

الحكومات نفسها بإدخال التعاقد المستدام في سیاسات الشراء الخاصة بها، وبذلك تظهر دورها القیادي عن طریق هذا 
  المثال؛

، بحیث تركز بصفة 2020استراتیجیة لتحقیق التقدم في جدول أعمال قطاع األعمال والتنوع البیولوجي لعام   -10
التنوع البیولوجي في عملیات قطاع األعمال، وتتسم بالطموح والفعالیة ُخاصة على توسیع نطاق النهج الناجحة لتعمیم 

ناغویا، -لكي ینظر فیها مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه العاشر، المقرر عقده في أیتشي
  ؛2010تشرین األول /بالیابان، في أكتوبر

-2011ا حیویا لتنفیذ الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة أن تحسین التزام وقیادة القطاع الخاص سیكون أمر  -11
  ؛2010 فضال عن أهداف التنوع البیولوجي للفترة بعد عام 2020

استنادا إلى خبرات المؤتمرات الثالثة األخیرة بشأن تحدیات التنوع البیولوجي، هناك حاجة إلى إنشاء منتدى   -12
والتنوع البیولوجي لتشجیع الحوار والشراكات بین األطراف، وممثلي عالمي متعدد القطاعات بشأن قطاع األعمال 

قطاع األعمال، وممثلي المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرین، لتشجیع تنفیذ األهداف الثالثة التفاقیة التنوع 
  البیولوجي وخطتها االستراتیجیة الجدیدة؛

ال والتنوع البیولوجي في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال یمكن عقد المنتدى العالمي األول بشأن قطاع األعم  -13
  یتجاوز االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي؛

تشجیع شركات األعمال على اإلعراب عن التزامها باألهداف الثالثة التفاقیة التنوع البیولوجي عن طریق   -14
 والتنوع البیولوجي والمشاركة بنشاط في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، تأیید میثاق جاكرتا بشأن قطاع األعمال

تشرین / أكتوبر26وسیوفر الیوم الدولي لقطاع األعمال والنظم اإلیكولوجیة، المقرر تنظمیه بالتزامن مع المؤتمر في 
 لقطاع األعمال من أجل ، والذي یشارك في تنظیمه االتحاد الدولي لحفظ الطبیعیة، والمجلس العالمي2010األول 

التنمیة المستدامة ولجنة نیبون كیدانرین، بدعم من أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، فرصة مهمة أخرى إلشراك قطاع 
  األعمال في دعم األهداف األساسیة لالتفاقیة؛

حدیات التنوع توجیه الشكر إلى شعب وحكومة إندونیسیا على استضافة المؤتمر الثالث لقطاع األعمال وت  -15
  .2010البیولوجي لعام 

  2009كانون األول / دیسمبر2جاكرتا، 
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  إدماج التنوع البیولوجي في القضاء على الفقر والتنمیة  3/3
الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف في  یوصي

  :اجتماعه العاشر مقررا على غرار ما یلي
  إن مؤتمر األطراف، 

القضاء   وخططیاتاستراتیجفي الثالثة  إلى تحسین القدرات لتعمیم أهداف االتفاقیةالحاجة الملحة ب یسلمإذ 
وعملیات التنمیة كوسیلة لتعزیز تنفیذ ) مثل ورقة استراتیجیة الحد من الفقر، وخطط التنمیة الوطنیة(الفقر على 

  زیز مساهمتها في التنمیة المستدامة ورفاه اإلنسان،االتفاقیة وخطتها االستراتیجیة وتع
 العدد الكبیر من العملیات واآللیات والمؤسسات القائمة التي تعالج مسألة القضاء على الفقر، ٕواذ یدرك

  والحاجة إلى تعمیم اعتبارات التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة ذات الصلة في المنابر والمبادرات القائمة،
الصادرة عن مؤتمر التنوع البیولوجي في التعاون اإلنمائي األوروبي المنعقد في " رسالة باریس" إلى ٕاذ یشیرو

   والتي أكدت الحاجة إلى تعزیز إدماج اعتبارات التنوع البیولوجي في التعاون اإلنمائي،2006أیلول /سبتمبر
لوجي في التعاون اإلنمائي، المنعقد في مونتریـال،  إلى نتائج اجتماع الخبراء بشأن تعمیم التنوع البیوٕواذ یشیر

   والذي استضافته أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي،2009أیار / مایو15 إلى 13من 
 بنتائج االجتماع الرفیع المستوى للجمعیة العامة لألمم المتحدة كمساهمة في السنة الدولیة للتنوع یرحب

  ،2010یلول أ/ سبتمبر22البیولوجي المقرر عقده في 
 تعزیز الجهود الرامیة إلى تشجیع بناء القدرات لتعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم یدعو إلى  -1

ًاإلیكولوجیة في عملیات أوسع نطاقا في مجال القضاء على الفقر والتنمیة باعتبارها وسیلة للمساهمة في تنفیذ 
، بما في ذلك األهداف اإلنمائیة لأللفیة، وخصوصا 2010ام االتفاقیة وخطتها االستراتیجیة المنقحة للفترة بعد ع

  ًبالنسبة للبلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛
دعم تعمیم  إلى المشاركة الفعالة لوكاالت التعاون اإلنمائي والوكاالت المنفذة والتزامها في یدعو  -2

  التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في عملیات القضاء على الفقر والتنمیة؛
 جمیع الشركاء وأصحاب المصلحة المشتركین في العملیات والبرامج الخاصة بالتنوع یناشد  -3

یات االتساق وأوجه التآزر البیولوجي والتنمیة إلى تعزیز التنسیق من أجل تجنب االزدواجیة في العمل وتیسیر استراتیج
  ُوالتكامل ونهج العمل التي تهدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر؛

 أنه من الضروري تقاسم الخبرات بین البلدان بشأن كیفیة التعمیم ومن أجل بناء القدرات یالحظ  -4
  الفقر؛والتوسع في الممارسات الجیدة بشان التنمیة المستدامة والقضاء على 

 بزیادة الجهود المبذولة والعنایة لتعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في یرحب  -5
  القضاء على الفقر والتنمیة؛

 أهمیة ما یلي في الجهود المبذولة إلدماج التنوع البیولوجي في عملیات القضاء على الفقر یالحظ  -6
  :والتنمیة
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رف واالبتكارات والممارسات التقلیدیة للمجتمعات األصلیة والمحلیة ذات المعلومات العلمیة والمعا  )أ(
  من االتفاقیة واألحكام المتصلة بها؛) ي(8الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام ومشاركتها وفقا للمادة 

  تعمیم االعتبارات الجنسانیة وتعزیز المساواة بین الجنسین؛  )ب(
ما بین بلدان الجنوب بشأن التنوع البیولوجي من أجل التنمیة، وخطة بالي منتدى للتعاون فی  )ج(

   فعال؛قاالستراتیجیة لدعم التكنولوجیا وبناء القدرات، والعملیات األخرى والحاجة إلى تنسی
  تعزیز االتصال والتوعیة بشأن الروابط المتبادلة بین القضاء على الفقر والتنمیة والتنوع البیولوجي؛  )د(
 الفائدة المحتملة للجهود العالمیة طویلة األجل التي تستفید من المنظمات اإلنمائیة اإلقلیمیة یالحظ  -7

والوطنیة كنقاط للتعاون فیما بین بلدان الجنوب وفیما بین بلدان الشمال والجنوب لمساعدة العملیات التي تقودها 
اإلیكولوجیة في عملیات التنمیة من خالل بناء القدرات البلدان إلجراء تعمیم فعال للتنوع البیولوجي وخدمات النظم 

لتعزیز اإلدارة البیئیة، وآلیات تمویل التنوع البیولوجي وتطویر التكنولوجیات واالبتكارات المتعلقة بالتنوع البیولوجي 
  ونقلها وتكییفها من خالل تشجیع الحلول التي تلبي االحتیاجات اإلنمائیة للجمیع؛

لتعاون لثنائیة لوكاالت ا والحكومات األخرى، والمنظمات الدولیة ذات الصلة مثل ال األطراف،یدعو  -8
، ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة المشتركة في المتعددة األطرافي، ومصارف التنمیة اإلنمائ

ساهمة في جهود فعالة التعاون اإلنمائي، والمجتمع المدني، وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة اآلخرین إلى الم
  ومنسقة؛

 األطراف إلى تكثیف تعاونها لتعزیز القدرات الوطنیة یدعو من االتفاقیة، 18 و12وفقا للمادتین   -9
واإلقلیمیة لتعمیم التنوع البیولوجي، بوسائل منها تنمیة الموارد البشریة وبناء المؤسسات، مع مراعاة االحتیاجات 

یما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن البلدان ذات االقتصاد الخاصة للبلدان النامیة، وال س
  االنتقالي؛

 األطراف من البلدان المتقدمة، والحكومات والجهات المانحة یدعو من االتفاقیة، 20وفقا للمادة   -10
، والسیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة األخرى، واآللیة المالیة إلى توفیر الدعم المالي والتقني للبلدان النامیة

ُالصغیرة النامیة، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، من أجل مواصلة تطویر نهج بشأن إدماج التنوع 
  البیولوجي في عملیات القضاء على الفقر والتنمیة؛

وات بشأن التعاون فیما بین  بمبادرة البلدان النامیة بإعداد واعتماد خطة عمل متعددة السنیرحب  -11
بلدان الجنوب في مجال التنوع البیولوجي من أجل التنمیة، وخطة بالي االستراتیجیة لدعم التكنولوجیا وبناء القدرات، 

  حیث أنها عملیات ذات صلة بتنفیذ إطار بناء القدرات؛
قضاء على الفقر مثل مبادرة  بالمبادرات الجاریة التي تربط بین التنوع البیولوجي والتنمیة والیرحب  -12

خط االستواء، ومبادرة تنمیة القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع في أفریقیا، ومبادرة شبكة الحیاة، ومبادرة الفقر 
  والبیئة؛

 مشروع اإلطار المؤقت لبناء القدرات في مجال تعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم یالحظ  -13
  تنمیة المستدامة والقضاء على الفقر المرفق بهذه التوصیة؛اإلیكولوجیة من أجل ال
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 إنشاء فریق خبراء معني بالتنوع البیولوجي من أجل القضاء على الفقر والتنمیة یقرر  -14
  3باالختصاصات الواردة بالمرفق بهذا المقرر؛

  : األمین التنفیذي القیام بما یلي، رهنا بتوافر المواردیطلب إلى  -15
  ماع لفریق الخبراء المعني بالتنوع البیولوجي من أجل القضاء على الفقر والتنمیة؛عقد اجت  )أ(
إعداد، لفریق الخبراء هذا وبالتشاور مع الشركاء المعنیین، تحلیل لآللیات والعملیات أو المبادرات   )ب(

على الفقر والتنمیة، ونقاط القائمة المعنیة بتعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في عملیات القضاء 
قوتها وضعفها وتحدید اإلمكانیات والتهدیدات من أجل ضمان مساهمة موجهة وملموسة لمداوالت الخبراء بشأن 

  مشروع اإلطار المؤقت لبناء القدرات؛
  :مواصلة القیام باإلجراءات التالیة وتحسینها مع مراعاة نتائج فریق الخبراء  )ج(

ء، تحدید وتوثیق وتعزیز، وحسب االقتضاء دعم أفضل الممارسات بالتعاون مع الشركا  )1(
  ُوالنهج إلدماج التنوع البیولوجي في عملیات القضاء على الفقر والتنمیة؛

مواصلة وتعزیز األنشطة المتعلقة بتعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في   )2(
الربط بین برامج عمل االتفاقیة واألهداف خطط التعاون اإلنمائي واألولویات بما في ذلك 

  اإلنمائیة لأللفیة بالشراكة مع وكاالت التعاون اإلنمائي؛
تعزیز تقاسم المعارف والخبرات واالتصال والتوعیة بشأن تعمیم التنوع البیولوجي من أجل   )3(

ألخرى القضاء على الفقر والتنمیة، وذلك من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات والوسائل ا
المالئمة، ولدعم فریق الخبراء المعني بالتنوع البیولوجي من أجل القضاء على الفقر 

  والتنمیة؛
مساعدة األطراف وهیئاتها اإلقلیمیة على إقامة شراكات وترتیبات مؤسسیة تحفز التعاون   )4(

بناء ل) التعاون فیما بین بلدان الجنوب وفیما بین بلدان الشمال والجنوب(ثالثي األبعاد 
  القدرات حول النقاط اإلقلیمیة؛

ٕمواصلة توفیر واعداد ونشر، حسب الضرورة وحسب االقتضاء، أدوات قطاعیة وأدوات   )5(
ٕمشتركة بین القطاعات وارشادات ألفضل الممارسات بشأن التنوع البیولوجي وخدمات 

الدروس النظم اإلیكولوجیة ألصحاب المصلحة الرئیسیین، بما في ذلك تجمیع النتائج و
المستفادة ذات الصلة من تنفیذ برامج العمل في إطار االتفاقیة بوصفها معلومات صدیقة 
للمستخدمین وذات صلة بالسیاسات لتلبیة احتیاجات مختلف المجموعات المستهدفة من 

  حیث بناء القدرات؛
التقنیة  ة المساعدوزیادة توفیر جمع األموال  مجالفيدعم األطراف والمنظمات اإلقلیمیة   )6(

   على المستویین اإلقلیمي والوطني؛تنمیة القدراتل  المبذولةجهودلل
                                                 

یالحظ الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة أن عقد اجتماع لفریق الخبراء سیترتب علیه آثار   3
  .طرافمالیة، وبالتالي سیكون رهنا بإصدار مقرر من مؤتمر األ
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توفیر تقدیر لآلثار المالیة نتیجة تنفیذ إطار بناء القدرات في مجال تعمیم التنوع البیولوجي وخدمات   )د(
 لتمویل النقاط اإلقلیمیة النظم اإلیكولوجیة من أجل التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، بما في ذلك ترتیب هیكلي

  لتنمیة القدرات؛
صیاغة وعرض إطار مؤقت یحظى باألولویة وموجه نحو مختلف المجموعات المستهدفة یتم تناوله   )ه(

  .مع أنشطة بناء القدرات
  المرفق األول

  اختصاصات فریق الخبراء المعني بالتنوع البیولوجي 
  من أجل القضاء على الفقر والتنمیة

ى فریق الخبراء مواصلة توضیح الروابط بین أهداف االتفاقیة الثالثة وعملیات القضاء على الفقر یتعین عل  -1
ُوتحدید أكثر النهج فعالیة نحو إطار بشأن ) التنمیة/التنوع البیولوجي(والتنمیة، مع االستعانة بالخبرات من المجتمعین 

كولوجیة من أجل التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر، تنمیة القدرات لتعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلی
  .استنادا إلى المبادرات القائمة وبالتعاون الوثیق مع المنظمات ذات الصلة

على فریق الخبراء أن یقدم مدخالت تقنیة إلى الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ   -2
  :تصاصات التالیةاالتفاقیة في اجتماعه الرابع وفقا لالخ

 استعراض التحلیل المقرر أن تعده األمانة؛  )أ(
تحدید األسباب الجذریة للفقر التي یحتمل أن تكون مرتبطة بفقدان التنوع البیولوجي واقتراح سبل   )ب(

  ووسائل یمكن بموجبها إزالة هذه األسباب أو تصحیحها بتحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة؛ 
توسع في الممارسات الجیدة والدروس المستفادة وتقاسم الروابط بین برامج القضاء تحدید وسائل لل  )ج(

على الفقر واألهداف الثالثة لالتفاقیة من أجل التنمیة المستدامة على المستوى المحلي والوطني واإلقلیمي ودون 
 اإلقلیمي والعالمي؛

التي تشترك في عملیات التنمیة توفیر إرشادات وأولویات لجمیع الجهات الفاعلة ذات الصلة   )د(
الحكومات والوزارات القطاعیة والوكاالت المنفذة والمجموعات المستهدفة األخرى مثل واضي السیاسات، والممارسین، (

 ؛)والعلماء، ووسائل اإلعالم، ومؤسسات التعلیم
رات لمعالجة إعداد المزید من مشاریع األهداف والغایات والعناصر واألنشطة إلطار بناء القد  )ه(

 الفجوات المتبقیة، استنادا إلى التحلیل المقرر أن تجریه األمانة؛
تحدید الدور المحتمل لالتفاقیة في تنفیذ إطار بناء القدرات في مجال تعمیم التنوع البیولوجي   )و(

 وخدمات النظم اإلیكولوجیة من أجل التنمیة والقضاء على الفقر؛
لة العتبارات التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة لضمان أن ضمان مراعاة المجموعة الكام  )ز(

یستجیب النهج المحدد ألهداف االتفاقیة الثالثة وخطتها االستراتیجیة فضال عن جمیع األهداف اإلنمائیة لأللفیة 
 .ٕواعالن األلفیة
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 مراقبا من المجتمعات 15 خبیرا ترشحهم األطراف و25یكون فریق الخبراء متوازنا إقلیمیا ویتألف من   -3
المعنیة بالتنوع البیولوجي والتنمیة، والهیئات أو المنظمات اإلقلیمیة، والوكاالت الثنائیة للتعاون اإلنمائي، والمصارف 
اإلنمائیة المتعددة األطراف، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غیر الحكومیة، والمجتمع المدني، وقطاع األعمال، 

  .ألصلیة والمحلیة وممثلي أصحاب المصلحة اآلخرینوالمجتمعات ا
  یوصي األمین التنفیذي بقائمة الخبراء والمراقبین المختارین العتمادها من قبل المكتب؛  -4
  تأخذ األطراف في االعتبار الحاجة إلى الخبرة التقنیة في فریق الخبراء عند ترشیح خبرائها؛  -5
الحاجة إلى االستناد إلى خبرة المنظمات والشراكات والمبادرات الدولیة یتم إنشاء فریق الخبراء مع مراعاة   -6

  .ذات الصلة
تقوم األطراف، والهیئات أو المنظمات اإلقلیمیة، ووكاالت التعاون اإلنمائي الثنائیة، والمصارف اإلنمائیة   -7

مال، والمجتمع المدني، ومعاهد المتعددة األطراف، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غیر الحكومیة، وقطاع األع
البحوث، والمجتمعات األصلیة والمحلیة، وأصحاب المصلحة اآلخرین، بإجراء المزید من العمل، بما في ذلك من 

  .خالل إجراء دراسات وتقدیم آراء بشأن هذه المسألة باعتبارها مدخالت في عمل فریق الخبراء
ألمر إلكمال مهامه، رهنا بتوافر الموارد المالیة، ویعمل أیضا یعقد فریق الخبراء اجتماعات حسبما یتطلب ا  -8

  .من خالل المراسالت والتحاور من بعد
  المرفق الثاني

القدرات لتعمیم التنوع البیولوجي وخدمات  مشروع اإلطار المؤقت بشأن بناء
  والحد من الفقر النظم اإلیكولوجیة من أجل التنمیة

  قت بشأن بناء القدرات الغرض العام من اإلطار المؤ  -ألف
  ونطاقه في إطار اتفاقیة التنوع البیولوجي

یتمثل الغرض العام، الذي سیساهم في تحقیقه إطار بناء القدرات في إطار اتفاقیة التنوع البیولوجي، في   -1
میة والحد من ًإدماج اعتبارات التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في العملیات األوسع نطاقا في مجال التن

البیئیة الفقر على المستویات اإلقلیمیة والوطنیة ودون الوطنیة، وذلك من خالل بناء القدرات في مجال تعمیم الشؤون 
وهذا من شأنه أن یوفر الظروف المالئمة لحفظ التنوع البیولوجي واإلدارة المستدامة لخدمات النظم . في البلدان النامیة

  . یة في الحد من الفقر وتحقیق التنمیة في البلدان النامیةاإلیكولوجیة كمساهمة أساس
ًیساهم أیضا تنفیذ اإلطار بموجب اتفاقیة التنوع البیولوجي في تحقیق الرؤیة والمهمة والغایات االستراتیجیة   -2

ألخرى للفترة بعد عام المتعددة األطراف االتي تتضمنها الخطة االستراتیجیة التفاقیة التنوع البیولوجي واالتفاقات البیئیة 
  . وخطة تنفیذ مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة بما في ذلك األهداف اإلنمائیة لأللفیة2010

ُیركز اإلطار على معاجة الخصائص والمشاكل التي تتسم بها مسألة تعمیم أهداف االتفاقیة وأهداف سائر   -3
  . ً األوسع نطاقا في مجال التنمیة في البلدان النامیةاالتفاقات البیئیة المتعددة األطراف في العملیات
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ًسیجري توفیر خدمات بناء القدرات أساسا للفئات المستهدفة التالیة على المستویات الوطنیة ودون الوطنیة   -4
  :واإلقلیمیة

  ٕواضعو السیاسات من مختلف قطاعات وادارات الحكومة؛  )أ(
قطاعین العام والخاص وقطاع األعمال، والمجتمعات الممارسون من الجهات ذات الصلة في ال  )ب(

  المحلیة ومنظمات الشعوب األصلیة؛ 
  .العلماء والباحثون من مختلف التخصصات  )ج(

یرمي إطار بناء القدرات بموجب االتفاقیة إلى مساعدة األطراف على تعزیز التعاون اإلقلیمي لبناء القدرات   -5
ٕمات النظم اإلیكولوجیة مع السعي إلى تحقیق غایات وأهداف واجراءات في مجال تعمیم التنوع البیولوجي وخد

وقد تقوم األطراف . مستهدفة مع جهات فاعلة محددة وفي أطر زمنیة وبمدخالت ونتائج متوقعة قابلة للقیاس
 اإلضافة أو/ومنظماتها اإلقلیمیة باختیار الغایات ومحتویات بناء القدرات المقترحة في اإلطار الحالي وتكییفها و

وینبغي أن یراعي تنفیذ هذا اإلطار نهج النظم اإلیكولوجیة . ًإلیها، وفقا لظروفها المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة الخاصة
التعلم عن طریق "ّالتفاقیة التنوع البیولوجي وسیتبع النهج الرئیسي لبناء القدرات أسلوب اإلدارة التكیفیة وأسلوب 

  ". العمل
 وأنشطة بناء القدرات ج والغایات ومحتویاتعناصر البرنام  - باء

یمتلك واضعو : یتمثل الهدف العام من إطار بناء القدرات بموجب اتفاقیة التنوع البیولوجي فیما یلي  -6
السیاسات والممارسون والباحثون القدرة على تعمیم اتفاقیة التنوع البیولوجي وغیرها من االتفاقات البیئیة المتعددة 

  ."بارها تشكل مساهمة أساسیة في التنمیة والحد من الفقر داخل بلدانهم ومناطقهماألطراف باعت
 في إطار 2010یكتسب بناء القدرات أهمیة بالغة في تعزیز تنفیذ الخطة االستراتیجیة للفترة بعد عام   -7

سات والممارسات، من وهو یتطلب العمل بشأن التفاعل بین العلوم والسیاسات، وكذلك التفاعل بین السیا. االتفاقیة
أجل ترجمة وتجمیع المعارف العلمیة الناشئة، والمعارف التقلیدیة، واألدلة المتعلقة بأفضل الممارسات، والدروس 

  .المستفادة في السیاسات والمعلومات المتصلة بالممارسات والتي من شأنها تیسیر صنع القرارات الرشیدة والتنفیذ
  :ناء القدرات إلى النتائج المحددة التالیةسیؤدي تحقیق الهدف العام لب  -8

زیادة االعتراف بشكل كلي ونظامي بالعالقات المتبادلة وأوجه االعتماد المتبادل األساسیة بین التنوع   )أ(
البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة ورفاه اإلنسان، وبالمجموعة الكاملة للمنافع والحدود اإلیكولوجیة التي تقدمها 

  في مجال التنمیة والحد من الفقر؛ البیئة 
ج اإلدارة البیئیة بما في ذلك الدعم المقدم لهیاكل اإلدارة التي تساعد على تمكین نهزیادة فعالیة   )ب(

واقتدار كل الفئات، مع تركیز خاص على المجتمعات األصلیة والمحلیة، على المساهمة بشكل كامل في اتخاذ 
 بشكل –لفعالة لإلدارة القرارات بشأن استخدام الموارد وخدمات النظم اإلیكولوجیة وعلى توسیع نطاق الممارسات ا

 من المناطق المحمیة إلى كامل -ًمكافئ لما هو موضح ضمن برنامج العمل بشأن المناطق المحمیة ووفقا له
  األراضي والمناظر الطبیعیة البحریة؛ 



UNEP/CBD/COP/10/4 
Page 38 
 

  

زیادة مستوى التكامل والتكیف في نهج التخطیط البیئي الذي یدمج التدابیر االستراتیجیة لالستدامة   )ج(
 في التنمیة القطاعیة والمكانیة والواسعة النطاق والمتعددة والمشتركة بین القطاعات وسیاسات وبرامج البیئیة

ًواستراتیجیات الحد من الفقر، على المستویات اإلقلیمیة والوطنیة ودون الوطنیة الالمركزیة، وفقا إلرشادات وأحكام 
  ات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي؛التعمیم في اتفاقیة التنوع البیولوجي بخصوص االستراتیجی

زیادة فعالیة نظام اإلدارة المالیة البیئیة التي تستند إلى الموارد المالیة واالستثمارات الوطنیة   )د(
والخارجیة في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة من خالل آلیات عامة وقائمة على السوق، 

   في اتفاقیة التنوع البیولوجي؛العمل بشأن التدابیر الحافزة وبرنامجتیجیة حشد الموارد ًومجتمعیة وفقا السترا
التكنولوجیات واالبتكارات البیئیة التي تهدف إلى إیجاد  زیادة فعالیة عملیات نقل وتكییف وتولید  )ه(

 بشأن نقل التكنولوجیا والتعاون ًحلول لإلدارة المستدامة للتنوع البیولوجي من الناحیة العملیة وفقا لبرنامج العمل
  .التكنولوجي والعلمي واستراتیجیة التنفیذ الخاصة به

بین التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة ) المتبادل(بناء القدرات في مجال االعتماد : 1عنصر البرنامج 
  : ورفاه اإلنسان

عملیة تحدید النطاق الكامل، واستكشاف العالقات قیام واضعي السیاسات والممارسین والباحثین ب:  1-1الغایة 
المتبادلة األساسیة بین التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة ورفاه اإلنسان والتعرف على آثارها المترتبة 

  .على المهام الخاصة بهم
  :لة التالیة والتي تستكشف اإلجابات على األسئ9-1-1 إلى 1-1-1وهو یتضمن محتویات بناء القدرات من 

االقتصادیة والتي تحدثها سلع -ما هي الروابط المشتركة وأوجه االعتماد في العملیات االجتماعیة  1-1-1
وخدمات النظم اإلیكولوجیة؟ وكیف یمكن لها أن تؤثر على النمو االقتصادي، والحد من الفقر، 

  وعلى قدرة تحمل وسرعة التأثر بالكوارث الطبیعیة؟
ً التنوع البیولوجي تحسنا في ظل الظروف التي تدار فیها النظم اإلیكولوجیة من أجل هل یشهد حفظ  1-1-2

توفیر مجموعة من خدمات النظم اإلیكولوجیة بشكل مستدام على مر الزمن؟ وفي ظل أي إدارة أو 
  ظروف سیاساتیة یتم ذلك؟

ن التغیر البیئي ما هي خدمات النظم اإلیكولوجیة المطلوبة بوجه خاص من أجل التخفیف م  1-1-3
الهیدرولیة  وكمثال على ذلك تنظیم الخدمات مثل التبرید وحفظ العملیات(العالمي والتكیف معه 

؟ وما هي خصائص النظم اإلیكولوجیة التي توفر هذه األنواع من )المناخیة والحمایة من الفیضانات
مة النظم اإلیكولوجیة لحفظ خدمات النظم اإلیكولوجیة، وما هي الدرجة المحتملة والمطلوبة في سال

  هذه الخدمات؟
كیف یمكن للنظم اإلیكولوجیة أن تساهم في األشكال الجدیدة للدخل؟ وما هي السلع والخدمات   1-1-4

األولیة للنظم اإلیكولوجیة التي یحتاج بلد من البلدان إلى استخدامها والمحافظة علیها، وال سیما من 
ة بصمتها اإلیكولوجیة؟ وما هي التكالیف والمخاطر المترتبة حیث تحقیق االكتفاء الذاتي ومراعا

  على عدم حمایتها؟



UNEP/CBD/COP/10/4 
Page 39 
 

  

ٕما هي السلع والخدمات الرئیسیة للنظم اإلیكولوجیة المهمة بالنسبة إلى المجتمع والى التنمیة   1-1-5
االقتصادیة على حد سواء؟ وهل تستنفذ األنشطة االقتصادیة النظم اإلیكولوجیة إلى ما یتجاوز 

ق مرونتها ومن ثم إلى ما یتجاوز القدرة المتجددة للنظم اإلیكولوجیة؟ وكیف یمكن االستفادة إلى نطا
-أقصى حد من استخدامات سلع وخدمات النظم اإلیكولوجیة من ناحیة التنمیة االجتماعیة
ل ًاالقتصادیة المستدامة وعمال بمبادئ االقتصاد اإلیكولوجي؟ وما نوع المنظورات القائمة في مجا

  التنمیة المستدامة دون حدوث أي نمو في تدفق الموارد والطاقة؟ 
ٕما هي األدوات واآللیات الموجودة لتقییم وادارة خدمات النظم اإلیكولوجیة الالزمة للتنمیة   1-1-6

  االقتصادیة ورفاه اإلنسان؟-االجتماعیة
یكولوجیة من أجل ضمان كیف یمكن إحداث توازن في فرص الحصول على سلع وخدمات النظم اإل  1-1-7

) البیئیة(أسباب معیشة مستدامة للمجتمعات الفقیرة والضعیفة وخفض هشاشتها تجاه آثار التغیر 
  العالمیة؟

ما هي األوضاع والمقایضات المحتملة والمرضیة للجمیع والتي یمكن ترسیخها في مجال الممارسة   1-1-8
 التنمیة؟ وما هي خدمات النظم اإلیكولوجیة العملیة بین المجتمعات الفقیرة والضعیفة وقطاعات

الحیویة التي تدعو الضرورة إلى حمایتها وتقاسمها بشكل منصف من أجل ضمان أسباب معیشة 
  المجتمعات الفقیرة والضعیفة؟ 

هي األدوات واآللیات الموجودة إلشراك المجتمعات الفقیرة والضعیفة في عملیات صنع القرارات   1-1-9
  ؟ووضع السیاسات

قیام واضعي السیاسات والممارسین والباحثین باستكشاف واقتسام وتبلیغ المعارف العلمیة والتقلیدیة : 2-1الغایة 
  .وأفضل الممارسات بشأن اإلدارة البیئیة والتعرف على آثارها في مجال تحسین أداء المهام الخاصة بهم

  : بما یلي ویتعلق5-2-1 إلى 1-2-1وهو یتضمن محتویات بناء القدرات من 
ٕوضع استراتیجیات واقامة هیاكل إدارة مالئمة ومنابر ألصحاب المصلحة المتعددین وأطر قانونیة   1-2-1

وفقا لألولویات والتشریعات الوطنیة من أجل إشراك جمیع أصحاب المصلحة المعنیین لصالح 
لة وشفافة للنتائج في مناقشات عاد: المناطق المحمیة واألراضي الواسعة النطاق والمناظر البحریة

المنشودة، مع إیالء االهتمام بعدم توازن القوى وبهدف تحقیق المساواة في المفاوضات عن طریق 
دعم المجموعات األقل قوة للمشاركة بصورة مفیدة؛ وتوضیح من البدایة حدود التآزر والمقایضات 

ع البیولوجي وخدمات النظم المحتملة، فضال عن القضایا التي ال یمكن التفاوض بشأنها لحفظ التنو
  اإلیكولوجیة داخل وخارج المناطق المحمیة؛

أو المقایضات العادلة بین مجاالت حفظ التنوع البیولوجي والمحافظة على /التفاوض بشأن النتائج و  1-2-2
  خدمات النظم اإلیكولوجیة والتنمیة والحد من الفقر؛

ة بطریقة شفافة إلى جمیع أصحاب المصلحة بحیث التبلیغ عن أوجه التآزر والمقایضات الممكن  1-2-3
  تؤدي إلى اتخاذ قرارات واعیة؛
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تحدید آلیات التعویض حیث تكون المقایضات ضروریة مع إدراك إمكانیة تباین تكالیف الفرصة   1-2-4
البدیلة وتزایدها مع مرور الوقت، وال سیما في المناطق المحمیة، وكذلك في المناطق المحمیة 

  ؛)ICCAs( المحلیة والشعوب األصلیة للمجتمعات
تحدید الوسائل ووضع االستراتیجیات الالزمة للمحافظة على العدل االجتماعي والسلم بما في ذلك   1-2-5

  . ًإدارة النزاعات ومنع حدوث األزمات، إذا كان ذلك مناسبا
بلیغ المعارف العلمیة والتقلیدیة قیام واضعي السیاسات والممارسین والباحثین باستكشاف واقتسام وت: 3-1الغایة 

وأفضل الممارسات بشأن التخطیط واإلدارة في المجال البیئي والتعرف على آثارها في مجال تحسین أداء المهام 
  .الخاصة بهم

  : ویتعلق بما یلي4-3-1 إلى 1-3-1وهو یتضمن محتویات بناء القدرات من 
وكمثال على ذلك االستراتیجیات وخطط العمل (یة وضع وتنفیذ ورصد استراتیجیات وخطط عمل بیئ  1-3-1

الوطنیة في مجال التنوع البیولوجي، الصكوك المكافئة وغیرها من األدوات ذات الصلة بالصكوك 
" مجتمع التنمیة"ذات صلة بالتنمیة والحد من الفقر، بشراكة مع ما یسمى ) المتعددة األطراف

ل التنوع البیولوجي مع التركیز على بناء القدرات واعتماد استراتیجیات وخطط عمل وطنیة في مجا
  في مجال التعمیم في أوساط مختلف مستویات الجمهور المستهدف وأصحاب المصلحة؛ 

إدماج االستراتیجیات وخطط العمل البیئیة المذكورة، بما في ذلك االستراتیجیات وخطط العمل   1-3-2
تخطیط قطاعیة ومكانیة والمركزیة ومشتركة بین الوطنیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في عملیات 

، وخطط واستراتیجیات التنمیة )PRSPs(القطاعات أو أوسع شموال مثل استراتیجیات الحد من الفقر 
  المستدامة على المستویات الوطنیة ودون الوطنیة واإلقلیمیة؛

ًإنمائیة أوسع نطاقا، بما في تنفیذ ورصد هذه المكونات البیئیة المدمجة في خطط وبرامج وسیاسات   1-3-3
  ذلك أحكامها المالیة وعملیات إعداد المیزانیة الخاصة بكل منها؛

تكرار وتوسیع نطاق أفضل الممارسات والدروس المستفادة من خالل السیاسات والخطط والبرامج   1-3-4
ُ والنهج المالئمة، مع االحتفاظ باتساق رأسي وعمودي من خالل التنسیق المشترك بین القطاعات

  .المالئمة القاعدیة والكاملة بین السیاسات اإلقلیمیة والوطنیة ودون الوطنیة والتنفیذ المحلي
قیام واضعي السیاسات والممارسین والباحثین باستكشاف واقتسام وتبلیغ المعارف العلمیة والتقلیدیة :  4-1الغایة 

  .على آثارها في مجال تحسین أداء المهام الخاصة بهمالمالیة البیئیة والتعرف  وأفضل الممارسات بشأن اإلدارة
ٕمن أجل تحدید وادماج ) ٕمع التركیز على ممثلي وزارات وادارات المالیة واالقتصاد(تنمیة قدرات الفئات المستهدفة 

المجموعة الواسعة من الفرص المالیة واالقتصادیة المرتبطة بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة 
 إلى 1-4-1زمة لبناء هیاكل مالیة بیئیة كافیة في البلدان النامیة، وهو یتضمن محتویات بناء القدرات من والال

  : ویتعلق بما یلي1-4-9
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ُاستكشاف وتحدید المصادر المتعددة لإلیرادات التي یدرها القطاع البیئي على المستوى الوطني   1-4-1
یض، والفوائد الناجمة عن خدمات النظم الضرائب، والرسوم، والمدفوعات أو خطط التعو(

  ؛ )اإلیكولوجیة، والسیاحة وغیرها
المساعدة اإلنمائیة الدولیة الخارجیة، (استكشاف فرص اإلیرادات المحتملة من المصادر الدولیة   1-4-2

والضرائب الدولیة، واستثمارات القطاع الخاص الخارجیة لتقلیص البصمة البیئیة، والمدفوعات 
قابل خدمات النظم اإلیكولوجیة، مثل برنامج األمم المتحدة الموسع للتعاون في مجال الدولیة م

من ) ، وترتیبات تجارة الكربون)+REDD(خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها 
ُ، وسلة التمویل المتعلقة بالنهج )GBS(خالل اآللیات القائمة، بما في ذلك دعم المیزانیة العامة 

 التي أطلقتها )LifeWeb(شاملة للقطاعات أو النهج القائمة على البرامج، ومبادرة شبكة الحیاة ال
غرفة تبادل المعلومات التابعة التفاقیة التنوع البیولوجي باعتبارها وسیلة لتعزیز التمویل من مجموعة 

  المعونة؛  متنوعة من المصادر، بما یتسق مع إعالن باریس بشأن فعالیة
ضع استراتیجیة مالیة قادرة على البقاء في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة و  1-4-3

  وقائمة على التعبئة المالیة الوطنیة والدولیة؛
البنیة األساسیة (استكشاف خیارات ومیزات االستثمارات في وظائف أو خدمات النظم اإلیكولوجیة   1-4-4

 كمثال على ذلك إصالح أحواض تجمیع المیاه الستعادة نوعیةو(، التي تخفض التكالیف )البیئیة
  ؛)المیاه بدال من مرافق معالجة المیاه الصناعیة

استكشاف المنافع األخرى غیر المعروفة والقیم المخفیة للتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة   1-4-5
 تبطة بالنظم اإلیكولوجیة السلیمة، وبدعماالقتصادیة المباشرة المر-المنافع االجتماعیة(المرتبطة بها 

  ؛)وتنظیم خدمات النظم اإلیكولوجیة
المیزانیة في سیاق  ٕاستكشاف الفرص المتعلقة بإزالة الحوافز الضارة واعادة تخصیص خطوط  1-4-6

  السیاسات المالیة الهادفة إلى تنفیذ إدارة مستدامة للتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة؛
تحدید السبل والوسائل المالئمة لإلصالحات المالیة البیئیة وخطط الدفع مقابل خدمات النظم   1-4-7

  اإلیكولوجیة على المستویات الوطني ودون الوطني والمحلي وفقا لألولویات والتشریعات الوطنیة؛ 
ستعادة النظم البیئیة، إظهار ورصد االستثمارات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، ومرونة النظم البیئیة، وا  1-4-8

وخدمات النظم اإلیكولوجیة، بشكل استراتیجي ضمن أطر النفقات طویلة األجل ومتوسطة األجل 
)MTEF( وادارة واستعراضات النفقات العامة البیئیة ،ٕ)PEEMو PEER( باستخدام آلیات غرفة ،

  وجي؛تبادل المعلومات بما فیها مبادرة شبكة الحیاة في اتفاقیة التنوع البیول
من مصادر خارجیة متنوعة  تحدید الفرص المتعلقة ترتیبات التمویل المشترك اإلضافي والخارجي  1-4-9

العامة، وسلة التمویل،  ومرفق البیئة العالمیة، ودعم المیزانیةالمساعدة اإلنمائیة الخارجیة، (
  ).وغیرها
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 واقتسام وتبلیغ المعارف العلمیة والتقلیدیة قیام واضعي السیاسات والممارسین والباحثین باستكشاف: 5-1الغایة 
والتعرف على آثارها في مجال تحسین أداء المهام  وأفضل الممارسات بشأن التكنولوجیات واالبتكارات البیئیة

  .الخاصة بهم
ًلیا وتنجم االبتكارات المكیفة مح. قد تخفق الحلول السیاساتیة بسبب القیود التكنولوجیة الموجودة على أرض الواقع

  .في معظم األحیان عن الجمع بین المعارف التقلیدیة والمحلیة والعلوم الحدیثة
  : ویتعلق بما یلي3-5-1 إلى 1-5-1وهو یتضمن محتویات بناء القدرات من 

ًاستكشاف التكنولوجیا البیئیة في سیاق اقتصادي أوسع نطاقا، واالعتراف بالدور الذي تضطلع فیما   1-5-1
تحقیق أفضل النتائج االقتصادیة واالجتماعیة مثل  اعات االقتصادیة في مجالیتعلق بأداء القط

أفضل، ونظم الرعایة الصحیة، والتعلیم،  إیجاد فرص العمل وتولید الدخل، وتطویر شبكات أمان
  إلى غیر ذلك؛

یة وحدود استكشاف كیفیة تحقیق إنتاج أكثر استدامة مع زیادة كفاءة الموارد ضمن الحدود اإلیكولوج  1-5-2
  الكوكب؛ 

تحلیل سالسل التورید المحددة، وخدمات دوائر األعمال ومتعهدي المشاریع الصغیرة، وخطط   1-5-3
المحلیة المتعلقة بالدفع مقابل خدمات النظم اإلیكولوجیة، وترتیبات  إصدار الشهادات، والترتیبات

من مقدمي (المعنیین  لمصلحةالتجارة البیولوجیة، وغیرها من أنماط التفاوض فیما بین أصحاب ا
والحد  العادلة والتقاسم المنصف للمنافع ، كمساهمة في التجارة)الخدمات إلى المستهلكین النهائیین

من الفقر وفقا للترتیبات المحددة داخل منظمة التجارة العالمیة ومع تجنب مواقف الضعف المتعلقة 
  . بالتجارة التي تواجهها البلدان النامیة

ٕتنظیم خدمات بناء القدرات، واقامة الشبكات، وادارة المعارف من خالل التعاون:  2رنامج عنصر الب  فیما بین ٕ
   بلدان الجنوب وفیما بین الشمال والجنوب في جمیع العقد اإلقلیمیة

تنظیم شراكات بین مقدمي خدمات بناء القدرات ومعاهد البحوث ومراكز الجودة في جمیع العقد :  1-2الغایة 
  ًلیمیة وتقدیم الدعم وفقا لخبراتهااإلق

سینظم برنامج بناء القدرات تدخالته بصفة رئیسیة على المستوى اإلقلیمي مع المنظمات اإلقلیمیة المعنیة التي 
تخدم دولها األعضاء وتجمع البلدان النامیة التي تواجه تحدیات كبیرة في إدارة نظمها اإلیكولوجیة على المستوى 

وسیقوم البرنامج بتوسیع نطاق تغطیته الجغرافیة والموضوعیة القائمة . ي سیاق الحد من الفقرالعابر للحدود وف
  . على الشراكات التعاونیة والموارد المتاحة

  :6-1-2 إلى 1-1-2وهو یتضمن األنشطة من 
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اء مقدمي الخدمات والمستفیدین من خدمات بن  بتسهیل العالقات بین4اضطالع المنظمات اإلقلیمیة  2-1-1
  القدرات من المستویات الوطني واإلقلیمي والعالمي؛

اضطالع المنظمات اإلقلیمیة بتسهیل إنشاء منبر إقلیمي ألصحاب المصلحة المتعددین للبحث   2-1-2
  ٕوادارة المعارف وبناء القدرات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة؛

 بین بلدان الجنوب وبین ل سبل التعاون الرسمي وغیر الرسمياضطالع المنظمات اإلقلیمیة بتسهی  2-1-3
   في مجال البحث وتبادل الخبرات وبناء القدرات؛الشمال والجنوب

  اضطالع المنظمات اإلقلیمیة بتسهیل وضع مقترحات تتعلق بجمع األموال؛   2-1-4
ت بالتنسیق الوثیق وبالتزامن اضطالع األطراف ومنظماتها اإلقلیمیة بالحفاظ على عملیة بناء القدرا  2-1-5

التعاون فیما بین بلدان الجنوب بشأن التنوع  مع عملیة تنفیذ خطة العمل المتعددة السنوات بشأن
  البیولوجي من أجل التنمیة؛

اضطالع األطراف ومنظماتها اإلقلیمیة بتعزیز أوجه التآزر بین مختلف االتفاقات البیئیة المتعددة   2-1-6
  .القدرات والمبادرات البحثیة بناء االزدواجیة غیر الضروریة بین مختلف مبادراتاألطراف وبتفادي 

 وضع آلیة غرفة تبادل المعلومات اإلقلیمیة بشأن التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة من  :2-2الغایة 
  أجل التنمیة والحد من الفقر 

ًتنفد األنشطة وفقا لألحكام الحالیة لمؤتمر األطراف  بشأن آلیة غرفة تبادل المعلومات وهو یتضمن األنشطة من ُ
  :7-2-2 إلى 2-2-1
اضطالع األطراف ومنظماتها اإلقلیمیة ومراكز الجودة بوضع آلیات غرفة تبادل المعلومات   2-2-1

اإلقلیمیة والوطنیة وزیادة تطویرها، مع إقامة بوابات على شبكة الویب تمتاز بشمولها وسهولة 
تلبیة احتیاجات بناء القدرات للفئات المستهدفة اإلقلیمیة والوطنیة وفقا للمعاییر الوطنیة استخدامها، ل

  للحصول على المعلومات؛ 
قیام العلماء والباحثین والممارسین داخل المناطق باستكشاف المدى الذي یشكل فیه التنوع   2-2-2

ًالبیولوجي عنصرا حاسما في المحافظة على خدمات النظم اإلیكو لوجیة ومرونة النظم اإلیكولوجیة، ً
وال سیما في تحدید الظروف التي قد ینشأ فیها حفظ التنوع البیولوجي عن آلیات المدفوعات أو 

  التعویض عن خدمات النظم اإلیكولوجیة؛ 

                                                 
، والجماعة االقتصادیة )SADC( الجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي :قد تشمل المنظمات اإلقلیمیة منظمات من بینها ما یلي   4

 والجماعة االقتصادیة والنقدیة لوسط أفریقیا، )COMIFAC( مؤتمر وزراء الغابات لوسط أفریقیاو، )ECOWAS( لدول غرب أفریقیا
)CEMAC(، كومیة الدولیة المعنیة بالتنمیةوالهیئة الح )IGAD( ، والجامعة العربیة، واتحاد المغرب العربي، واألمانة العامة لجماعة دول

 لسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبيوا ،)ACTO( نظمة معاهدة التعاون في منطقة األمازونوم؛ )SGCAN (األندیز
)MERSCOUR( ،كاریبیةوبرلمان أمریكا الوسطى، والجماعة ال )CARICOM( ،ورابطة أمم جنوب شرق آسیا )ASEAN( ، ورابطة

  .وغیرها، )CIS(ورابطة الدول المستقلة ، )SIDS( والدول الجزریة الصغیرة النامیة، )SAARC( جنوب آسیا للتعاون اإلقلیمي
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ُقیام العلماء والباحثین والممارسین داخل المناطق بتطویر نهج متعددة التخصصات ونظامیة وكلیة   2-2-3
ولید المعارف والنماذج المتعلقة بصنع القرارات الواعیة التي تهدف إلى تحقیق االستدامة في بشأن ت

 سیاسات وبرامج واستراتیجیات التنمیة والحد من الفقر؛ 
اضطالع المنظمات اإلقلیمیة بتجمیع المعلومات من المناطق عن تنفیذ الخطة االستراتیجیة التفاقیة   2-2-4

ها من االتفاقات المتعددة األطراف وتحلیل التقدم المحرز نحو بناء القدرات التنوع البیولوجي وغیر
ًوالتعمیم الفعال للتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في عملیات أوسع نطاقا في مجال 

  التنمیة والحد من الفقر على المستویین الوطني واإلقلیمي؛ 
على نحو منتظم بجمع وتقاسم المعلومات المتعلقة اضطالع األطراف ومنظماتها اإلقلیمیة   2-2-5

بالخصائص والمشاكل التي تتسم بها مسألة تعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة على 
  المستویات اإلقلیمي والوطني ودون الوطني؛

یة غرفة اضطالع األطراف، بالتعاون مع باقي االتفاقیات والمنظمات ذات الصلة ومن خالل آل  2-2-6
تبادل المعلومات وغیرها من الوسائل، بجمع واستعراض وتقییم وتقاسم المعلومات الموجودة عن دور 

  التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في التنمیة والحد من الفقر؛ 
في استخدام األطراف ومنظماتها اإلقلیمیة آللیة غرفة تبادل المعلومات من أجل أغراض متعددة   2-2-7

، ونقل التكنولوجیا  بین بلدان الجنوب وبین الشمال والجنوب، مثل تمویل البحوثسیاق التعاون
على االنترنت، واإلبالغ والرصد وقاعدة بیانات دراسات الحاالت اإلفرادیة، من  وتكییفها، والتدریب

وجي لتمویل وكمثال على ذلك مبادرة شبكة الحیاة في اتفاقیة التنوع البیول(بین مجاالت أخرى 
   ).المناطق المحمیة

اتخاذ الوسائل والتدابیر المالئمة لتحسین استراتیجیات االتصال والتثقیف والتوعیة العامة بشأن :  3-2الغایة 
  التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة من أجل رفاه اإلنسان

ًتنفد األنشطة وفقا لبرنامج العمل بشأن االتصال والتثقیف والتو ًعیة العامة، وتحدیدا بانسجام مع القائمة المختصرة ُ
  :9/32 والذي ُأعید تأكیده في المقرر 8/6لألنشطة ذات األولویة، على النحو المبین في المقرر 

اضطالع األطراف ومنظماتها اإلقلیمیة بتنفیذ هیكل أو عملیة على مستوى العقد اإلقلیمیة إلدماج   2-3-1
ة العامة في بناء القدرات وصنع السیاسات، واستخدام هذا الهیكل في االتصال والتثقیف والتوعی

  تقییم حالة المعارف والوعي في مجال التنوع البیولوجي وقدرات االتصال؛ 
اضطالع األطراف ومنظماتها اإلقلیمیة بوضع استراتیجیة للعالقات اإلعالمیة، بما في ذلك إنشاء   2-3-2

 التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في دعم رفاه الرسائل الرئیسیة التي تعنى بدور
اإلنسان، ونهج النظم اإلیكولوجیة وتطبیقاته، والنجاحات المحققة في مجال تعمیم وتنفیذ أهداف 

  اتفاقیة التنوع البیولوجي؛
تصال اضطالع األطراف ومنظماتها اإلقلیمیة بتطویر أدوات وعملیات لتنمیة القدرات في مجال اال  2-3-3

وینبغي أال تشكل . والتثقیف والتوعیة العامة، بما في ذلك وضع مجموعة أدوات وتنظیم حلقات عمل
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حلقات العمل أنشطة قائمة بذاتها في مجال االتصال والتثقیف والتوعیة العامة، بل ینبغي أن تكون 
أدوات أخرى، مصحوبة بوحدات نموذجیة یمكن إدماجها في بناء القدرات في مجال تعمیم أنشطة و

مثل االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، والتقاریر الوطنیة، وغیرها من األنشطة 
  ذات الصلة بتنفیذ االتفاقیة؛

عمل األطراف ومنظماتها اإلقلیمیة مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة لتعمیم التنوع البیولوجي   2-3-4
بما في ذلك السیاقات غیر الرسمیة والرسمیة والجهات الفاعلة ذات في عملیات التعلیم والتعلم، 

 ًوینبغي ربط المنتجات والمناهج الدراسیة، كلما كان ذلك ممكنا، بأنشطة عقد. الصلة بهذه السیاقات
  .المستدامة للتعلیم من أجل التنمیة األمم المتحدة
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وجي، التفاعل بین العلوم والسیاسات في مجال التنوع البیول  3/4
ائج وخدمات النظم اإلیكولوجیة ورفاه اإلنسان والنظر في نت

  االجتماعات الحكومیة الدولیة
  إن الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة،

لرامیة  العملیة التشاوریة ا5 إلى االستراتیجیة العالمیة لمتابعة تقییم األلفیة للنظم اإلیكولوجیة ونتائجإذ یشیر
  IMoSEB(،6(إلى وضع آلیة دولیة للخبرات العلمیة في مجال التنوع البیولوجي 

 لمنبر ینألصحاب المصلحة المتعددین المخصصبنتائج االجتماعین الحكومیین الدولیین یأخذ علما   -1
   7؛حكومي دولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي

البیولوجي  التنوع في مجال للعلوم والسیاسات دولي الحكومي بشأن المنبر الSS.XI/3 بالمقرر یرحب  -2
المنتدى البیئي الوزاري /الدورة االستثنائیة الحادیة عشرة لمجلس اإلدارةاإلیكولوجیة، والمعتمد في  موخدمات النظ

، وكذلك القسم المتعلق بالتنوع البیولوجي 2010شباط / فبرایر26 إلى 24 المنعقدة في بالي بإندونیسیا من 8العالمي،
 مع مالحظة االلتزام الوزاري بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق حول ما 9وخدمات النظم اإلیكولوجیة في إعالن نوسا دوا،

  إذا كان یتعین إنشاء منبر حكومي دولي في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة؛
لحكومات والمنظمات المعنیة األخرى إلى التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبیئة  األطراف، وایدعو  -3

والشركاء المعنیین اآلخرین من أجل ضمان المشاركة الكاملة ألصحاب المصلحة الرئیسیین بما في ذلك المنظمات 
دني في التحضیر لالجتماع البیئیة ومنظمات العلم االجتماعیة ومنظمات المجتمعات األصلیة والمحلیة والمجتمع الم

الحكومي الدولي الثالث واألخیر ألصحاب المصلحة المتعددین المخصص لمنبر حكومي دولي للعلوم والسیاسات في 
  مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة؛

  األمین التنفیذي أن یشارك في االجتماع الثالث واألخیر الحكومي الدولي ألصحابیطلب إلى  -4
المصلحة المتعددین المخصص لمنبر حكومي دولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم 
اإلیكولوجیة بحیث یحظى دور اتفاقیة التنوع البیولوجي باالعتراف الالزم في هذه العملیة وأن یبلغ النتائج إلى 

  لوجي؛االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیو
 بأن ینظر مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر في نتائج االجتماع الثالث واألخیر الحكومي یوصي  -5

الدولي ألصحاب المصلحة المتعددین المخصص لمنبر حكومي دولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي 
الهیئة الفرعیة ، وبوجه خاص أعمال االتفاقیة  واآلثار المترتبة على تنفیذ وتنظیم عملوخدمات النظم اإلیكولوجیة

  .العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة للمشورة
                                                 

5  UNEP/CBD/COP/9/INF/26. 
6  UNEP/CBD/COP/9/INF/34. 
7  UNEP/IPBES/1/6و UNEP/IPBES/2/4/Rev.1) . ًوشكل التقریر األخیر أیضا وثیقة إعالمیة لالجتماع الثالث للفریق

  .)UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/6(العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة 
 .UNEP/CBD/WG-RI/3/4انظر المرفق األول بالوثیقة   8
 .UNEP/CBD/WG-RI/3/4انظر المرفق الثاني بالوثیقة   9
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  2010تحدیث وتنقیح الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة بعد عام   3/5[
  إن الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة،

ة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة الصادرة في اجتماعها  توصیات الهیئة الفرعیمع األخذ في الحسبان
الرابع عشر عقب بحثها للغایات واألهداف الموجهة نحو تحقیق النتائج، وما یرتبط بها من مؤشرات، ونظرها في 

  ، 2010التعدیالت المحتمل إدخالها علیها لفترة ما بعد عام 
  :العاشر مقررا على غرار ما یلي بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه یوصي

  إن مؤتمر األطراف،
، الذي طلب فیه إلى الفریق العامل المعني باستعراض التنفیذ أن یعد، في اجتماعه 9/9 إلى مقرره إذ یشیر

الثالث، خطة استراتیجیة منقحة ومحدثة تشتمل على هدف منقح للتنوع البیولوجي، لكي ینظر فیها مؤتمر األطراف 
  ي اجتماعه العاشر،ویعتمدها ف

 بالتقاریر المقدمة من األطراف والمراقبین التي تعرض آراء بشأن تحدیث وتنقیح الخطة ٕواذ یرحب
االستراتیجیة ومختلف المشاورات التي نظمتها األطراف، وأمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، 

بع لالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، والشركاء اآلخرون، بما في ذلك المشاورات  التا2010وبرنامج العد التنازلي لعام 
، المنعقدة 2010اإلقلیمیة، وحلقة عمل الخبراء غیر الرسمیة بشأن تحدیث الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة بعد عام 

النرویج /السادس لألمم المتحدة، ومؤتمر تروندهایم 2010كانون الثاني / ینایر20 إلى 18في لندن، في الفترة من 
  ، 2010شباط / فبرایر5 إلى 1بشأن التنوع البیولوجي، المنعقد في تروندهایم، بالنرویج، في الفترة من 

ٕ لحكومات بلجیكا، والبرازیل، ومصر، واثیوبیا، وألمانیا، والیونان، وأیرلندا، والیابان، ٕواذ یعرب عن امتنانه
و، والسوید، والمملكة المتحدة على استضافتها لهذه المشاورات، فضال عن مساهماتها وكینیا، والنرویج، وبنما، وبیر

  المالیة، 
 بمشاركة مختلف هیئات منظومة األمم المتحدة من خالل فریق اإلدارة البیئیة، والمجتمع ٕواذ یرحب أیضا

الفریق المشترك بین ، و(DIVERSITAS) الدولي للبحوث في مجال التنوع البیولوجيبرنامج الالعلمي من خالل 
  التابع لألكادیمیات الوطنیة للعلوم والقنوات األخرى،األكادیمیات 

 استنتاجات الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي التي تؤكد أن ٕواذ یالحظ مع القلق
ت دون تحقیق الهدف، وتتناول بالتحلیل  لم یتحقق بالكامل، وتقیم العقبات التي حال2010هدف التنوع البیولوجي لعام 

سیناریوهات التنوع البیولوجي في المستقبل وتستعرض اإلجراءات المحتملة التي یمكن اتخاذها لخفض الفقدان في 
  .المستقبل

   بتقاریر الدراسة المتعلقة باقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي،ٕواذ یرحب أیضا
، بصیغتها الواردة في المرفق األول بالمقرر 2020-2011تیجیة لالتفاقیة للفترة  الخطة االسترایعتمد  -1

  الحالي؛
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 بالمبرر التقني والمؤشرات المحتملة والمعالم المهمة المقترحة لكل هدف من أهداف یحیط علما  -2
  10الخطة االستراتیجیة الواردة في المرفق الثاني بهذا المقرر؛

خرى، بدعم من المنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات األخرى،  األطراف والحكومات األیحث  -3
  :حسب االقتضاء، على تنفیذ الخطة االستراتیجیة وبصفة خاصة

تمكین المشاركة على جمیع المستویات لتعزیز المساهمات الكاملة والفعالة من النساء، والمجتمعات   )أ(
 الخاص وأصحاب المصلحة من جمیع القطاعات األخرى في األصلیة والمحلیة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع

  .2020-2011التنفیذ الكامل ألهداف االتفاقیة والخطة االستراتیجیة للفترة 
ٕوضع أهداف وطنیة واقلیمیة، باستخدام الخطة االستراتیجیة كإطار مرن، وفقا لألولویات والقدرات   )ب(

اتجاهات التنوع البیولوجي في البلد، بغیة المساهمة في الجهود العالمیة الوطنیة، ومع مراعاة األهداف العالمیة وحالة و
  الجماعیة المبذولة من أجل بلوغ األهداف العالمیة، ورفع تقریر عنها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر؛

وع استعراض، وحسبما یكون ضروریا تحدیث وتنقیح، استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتن  )ج(
، بما في ذلك عن طریق إدماج 9/9البیولوجي، بما یتمشى مع الخطة االستراتیجیة واإلرشادات المعتمدة في المقرر 

أهدافها الوطنیة في استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي، المعتمدة بوصفها أدوات سیاسیة، ورفع 
  ادي عشر أو الثاني عشر؛تقریر عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الح

استخدام االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة المنقحة والمحدثة للتنوع البیولوجي كأدوات فعالة   )د(
إلدماج أهداف التنوع البیولوجي في السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة للتنمیة والحد من الفقر، والحسابات القومیة، 

  طیط المكاني من قبل الحكومة والقطاع الخاص على جمیع المستویات؛ والقطاعات االقتصادیة وعملیات التخ
رصد واستعراض تنفیذ استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي وفقا للخطة   )ه(

االستراتیجیة وأهدافها الوطنیة مع استخدام مجموعة المؤشرات المعدة للخطة االستراتیجیة كإطار مرن ورفع تقریر عن 
   إلى مؤتمر األطراف من خالل تقاریرها الوطنیة الخامسة والسادسة وأي وسائل أخرى یحددها مؤتمر األطراف؛ذلك

 المنظمات اإلقلیمیة على النظر في إعداد أو تحدیث استراتیجیات إقلیمیة للتنوع البیولوجي، یحث  -4
ل ودعم اإلجراءات الوطنیة والمساهمة في حسب االقتضاء، بما في ذلك االتفاق على أهداف إقلیمیة، كوسیلة الستكما

  تنفیذ الخطة االستراتیجیة؛
 8/8 الحاجة إلى أنشطة لبناء القدرات والتقاسم الفعال للمعارف، بما یتمشى مع المقررین یؤكد  -5

 والمقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف، من أجل دعم جمیع البلدان، وخصوصا البلدان 9/8و
میة، وال سیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في النا

  تنفیذ الخطة االستراتیجیة؛

                                                 
 أساس المرفق الثاني بمذكرة األمین التنفیذي بشأن تحدیث وتنقیح الخطة االستراتیجیة یتم إعدادها على   10

(UNEP/CBD/WGRI/3/3) وما یرتبط ،نتائج، والمرفق الثاني بمذكرة األمین التنفیذي بشأن بحث الغایات واألهداف الموجهة نحو تحقیق 
 والتوصیة )UNEP/CBD/SBSTTA/14/10( 2010 لفترة ما بعد عام  والنظر في التعدیالت المحتمل إدخالها علیها،بها من مؤشرات

 . الصادرة عن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بشأن هذا الموضوع14/9
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 أن زیادة المعرفة بشأن التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة وتطبیقها تعتبر أداة ٕواذ یؤكد  -6
 األطراف والحكومات األخرى إلى االستفادة من نتائج الدراسة بشأن یدعوبیولوجي، مهمة إلیصال وتعمیم التنوع ال

اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي والدراسات األخرى ذات الصلة، للتوعیة بشأن توضیح الفائدة من 
ت بالتنوع البیولوجي على أعلى االستثمار في التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة ولتعزیز التزام السیاسا

  المستویات؛
 الذي دعا إلى تعمیم المنظور الجنساني في االستراتیجیات وخطط العمل 9/8 إلى المقرر ٕواذ یشیر  -7

، الذي اعتمد مؤتمر األطراف بموجبه خطة عمل االتفاقیة بشأن المساواة بین 9/24الوطنیة للتنوع البیولوجي والمقرر 
 إلى األطراف ضمن أمور أخرى، تعمیم المنظور الجنساني في تنفیذ االتفاقیة وتعزیز المساواة الجنسین، والذي طلب

بین الجنسین في تحقیق أهدافها الثالثة، وطلب إلى األطراف تعمیم االعتبارات الجنسانیة، عند اإلقتضاء، في تنفیذ 
  .الخطة االستراتیجیة وما یرتبط بها من غایات وأهداف ومؤشرات

إطار السنوات األربع ألولویات البرامج ذات الصلة باستخدام موارد مرفق البیئة " إلى  یشیرٕواذ  -8
 ٕواذ یالحظ، 9/31المقترح في المقرر " 2014 إلى عام 2010العالمیة ألغراض التنوع البیولوجي في الفترة من عام 

میة بشأن استراتیجیة المجال البؤري للتنوع الخامسة لمرفق البیئة العال) تجدید الموارد( من فترة التزود 5أن الهدف 
، "إدماج التزامات اتفاقیة التنوع البیولوجي في عملیات التخطیط الوطنیة من خالل أنشطة تمكینیة"البیولوجي هو 

 مرفق البیئة العالمیة تقدیم الدعم لألطراف المؤهلة بطریقة سریعة، لتنقیح استراتیجیاتها وخطط عملها یطلب إلى
   للتنوع البیولوجي بما یتمشى مع الخطة االستراتیجیة؛ الوطنیة

المرفق بالمقرر ( إلى استراتیجیته لحشد الموارد لدعم تحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة ٕواذ یشیر  -9
 األطراف والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء فریق التنمیة التابع لألمم المتحدة، والبنك یدعو، ) باء9/11

، ومصارف التنمیة اإلقلیمیة والهیئات الدولیة واإلقلیمیة األخرى ذات الصلة، جنبا إلى جنب مع المنظمات غیر الدولي
الحكومیة وكیانات قطاع األعمال، إلى توفیر الموارد الضروریة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة، وخصوصا من قبل البلدان 

  یة الصغیرة النامیة، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا والدول الجزر
 إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي لتقدیم استعراض منتصف یقرر  -10

، بما في ذلك تحلیل عن كیفیة مساهمة تنفیذ االتفاقیة وخطتها 2020المدة عن التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف عام 
   من األهداف اإلنمائیة لأللفیة؛2015راتیجیة في تحقیق أهداف عام االست

 أن یقرر إلى أن دور مؤتمر األطراف هو اإلبقاء على تنفیذ االتفاقیة قید االستعراض، ٕواذ یشیر  -11
ت تستعرض اجتماعات مؤتمر األطراف في المستقبل التقدم المحرز في تنفیذ الخطة االستراتیجیة، وأن تتقاسم الخبرا

  ذات الصلة بالتنفیذ وأن تقدم إرشادات بشأن وسائل التغلب على العوائق التي ووجهت؛
ٕ أن ینظر في اجتماعه الحادي عشر في الحاجة إلى آلیات إضافیة وامكانیة إنشائها أو تعزیز یقرر  -12

امل المفتوح العضویة المخصص اآللیات القائمة مثل الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة والفریق الع
  الستعراض تنفیذ االتفاقیة لتمكین األطراف من الوفاء بالتزاماتها في إطار االتفاقیة وتنفیذ الخطة االستراتیجیة؛

  :یدعو  -13
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برنامج األمم المتحدة للبیئة، وبصفة خاصة مكاتبه اإلقلیمیة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )أ(
ة لألغذیة والزراعة، العاملین على الصعید القطري، إلى تیسیر أنشطة لدعم تنفیذ االتفاقیة ومنظمة األمم المتحد

  والخطة االستراتیجیة، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة األخرى ذات الصلة؛
برنامج األمم المتحدة للبیئة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، فضال عن المنظمات األخرى ذات   )ب(

 القائم على الوحدات وتعزیزه واستخدامه على نحو فعال لتعزیز TEMATEAواصلة تطویر نموذج الصلة، إلى م
  تحقیق االتساق في تنفیذ االتفاقیات واالتفاقات المتعلقة بالتنوع البیولوجي؛

فریق اإلدارة البیئیة، استنادا إلى تقریره المقدم إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، إلى تحدید   )ج(
ابیر للتنفیذ الفعال والصحیح للخطة االستراتیجیة عبر منظومة األمم المتحدة وتقدیم تقریر عن أعماله إلى مؤتمر تد

األطراف في اجتماعه الحادي عشر من خالل الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة والهیئة الفرعیة للمشورة 
  .العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

  : األمین التنفیذي القیام بما یليیطلب إلى  -14
أن یشجع وییسر، بالشراكة مع المنظمات الدولیة ذات الصلة، أنشطة لتعزیز القدرات لتنفیذ الخطة   )أ(

أو دون إقلیمیة بشأن تحدیث وتنقیح االستراتیجیات وخطط /االستراتیجیة، بما في ذلك من خالل حلقات عمل إقلیمیة و
  ولوجي، وتعمیم التنوع البیولوجي وتعزیز آلیة غرفة تبادل المعلومات وحشد الموارد؛العمل الوطنیة للتنوع البی

تجمیعا لإلجراءات الوطنیة واإلقلیمیة وغیرها من اإلجراءات، بما في ذلك وحسب /أن یعد تحلیال  )ب(
تنفیذ االتفاقیة، في االقتضاء األهداف الموضوعة وفقا للخطة االستراتیجیة لتمكین الفریق العامل المعني باستعراض 

، من تقییم مساهمة هذه الجلسة الالحقة من اجتماعاتهاجتماعه الرابع، ومؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر و
  األهداف الوطنیة واإلقلیمیة في تحقیق األهداف العالمیة؛

ر برامج بناء أن یعد خیارات لمواصلة تعزیز تنفیذ االتفاقیة، بما في ذلك من خالل مواصلة تطوی  )ج(
القدرات، والشراكات وتعزیز أوجه التآزر فیما بین االتفاقیة والعملیات الدولیة األخرى، لكي ینظر فیها الفریق العامل 

  المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة في اجتماعه الرابع؛
ة قبل االجتماع أن یعد خطة، لكي تنظر فیها الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجی  )د(

الحادي عشر لمؤتمر األطراف، إلعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي على أساس 
  .التقاریر الوطنیة الخامسة، واستخدام المؤشرات العامة للتنوع البیولوجي العالمي والمعلومات األخرى ذات الصلة

 والعملیات (TEEB)ات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي استنادا إلى نتائج دراسة اقتصادی  )ه(
األخرى، أن یتعاون مع المنظمات ذات الصلة، مثل برنامج األمم المتحدة للبیئة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون 

یكولوجیة مواصلة تطویر الجوانب االقتصادیة المتعلقة بخدمات النظم اإل) 1: (والتنمیة في المیدان االقتصادي بهدف
إعداد أدوات تنفیذ إلدماج الفائدة االقتصادیة من التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة ) 2(والتنوع البیولوجي 

  تیسیر تنفیذ وبناء قدرات مثل هذه األدوات؛) 3(و
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ظم من خالل حلقات عمل لبناء القدرات، أن یدعم البلدان في استخدام نتائج دراسة اقتصادیات الن  )و(
اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي وفي إدماج قیم التنوع البیولوجي في السیاسات والبرامج وعملیات التخطیط الوطنیة 

  .والمحلیة ذات الصلة
  مرفق

  2020-2011الخطة االستراتیجیة للفترة 
  "الحیاة في انسجام مع الطبیعة"

جیع تنفیذ االتفاقیة على نحو فعال من خالل  هو تش2020-2011إن الغرض من الخطة االستراتیجیة للفترة   -1
نهج استراتیجي یتضمن رؤیة ومهمة وغایات وأهداف استراتیجیة مشتركة توجه اإلجراءات الواسعة النطاق المتخذة من 

وستوفر أیضا إطارا لوضع األهداف الوطنیة واإلقلیمیة وتعزیز االتساق في تنفیذ . قبل األطراف وأصحاب المصلحة
تفاقیة ومقررات مؤتمر األطراف، بما في ذلك برامج العمل واالستراتیجیة العالمیة لحفظ النبات فضال عن أحكام اال

  وستعمل أیضا كأساس إلعداد أدوات اتصال قادرة على جذب انتباه 11.النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع
بیولوجي في جداول األعمال الوطنیة والعالمیة ٕأصحاب المصلحة واشراكهم، مما یؤدي إلى تیسیر تعمیم التنوع ال

  .ویجري إعداد خطة استراتیجیة مستقلة لبروتوكول السالمة األحیائیة الستكمال الخطة الحالیة لالتفاقیة. األوسع نطاقا
  .ویمثل نص االتفاقیة، وال سیما أهدافها الثالثة، الركیزة األساسیة للخطة االستراتیجیة  -2

  12طقي للخطةالمبرر المن  - أوال
یرتكز عمل النظم اإلیكولوجیة وتوفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة األساسیة لرفاه اإلنسان على التنوع   -3

ویساعد التنوع البیولوجي في تحقیق األمن الغذائي وصحة اإلنسان وتوفیر الهواء النقي والمیاه النقیة؛ . البیولوجي
صادیة، وهو أساسي لتحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة، بما في ذلك الحد ویسهم في سبل العیش المحلیة، والتنمیة االقت

  .من الفقر
حفظ التنوع البیولوجي؛ واالستخدام المستدام لمكوناته؛ : وتتضمن اتفاقیة التنوع البیولوجي ثالثة أهداف  -4

راف، في الخطة االستراتیجیة وتعهدت األط. والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة
أن تنفذ أهداف االتفاقیة الثالثة على نحو أكثر فعالیة واتساقا لتحقیق، "، 2002األولى لالتفاقیة، المعتمدة في عام 

، خفض كبیر في المعدل الحالي لفقدان التنوع البیولوجي على الصعید العالمي واإلقلیمي والوطني 2010بحلول عام 
ّوتقیم الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات ." ن الفقر ولفائدة جمیع أشكال الحیاة على األرضكمساهمة في الحد م ُ

العالمیة للتنوع البیولوجي، استنادا إلى التقاریر الوطنیة والمؤشرات ودراسات البحوث، التقدم المحرز نحو بلوغ هدف 
  .، وتعرض سیناریوهات لمستقبل التنوع البیولوجي2010عام 

غیر أن نطاق هذه اإلجراءات .  اإلجراءات على مستویات عدیدة2010جه هدف التنوع البیولوجي لعام وقد و  -5
وعالوة على ذلك، لم یكن هناك إدماج كاف . لم یكن كافیا للتصدي للضغوط التي یتعرض لها التنوع البیولوجي

                                                 
 . االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بشأن النظام الدولي فيمقررالسیتم استعراض هذه الجملة في ضوء   11

ن الخطة االستراتیجیة سیاق الخطة االستراتیجیة الجدیدة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بحالة واتجاهات  هذا القسم میحدد  12
 .وسیناریوهات التنوع البیولوجي واآلثار على رفاه اإلنسان، والخبرات في تنفیذ االتفاقیة، والتحدیات واإلمكانیات الحالیة
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ت األوسع نطاقا، ولذلك لم تخفض الدوافع لقضایا التنوع البیولوجي في السیاسات واالستراتیجیات والبرامج واإلجراءا
وفي حین أن هناك اآلن بعض الفهم للروابط بین التنوع البیولوجي . الكامنة وراء فقدان التنوع البیولوجي بشكل ملحوظ

وخدمات النظم اإلیكولوجیة ورفاه اإلنسان، إال أن قیمة التنوع البیولوجي لم تنعكس بعد في السیاسات وهیاكل الحوافز 
  .ألوسع نطاقاا

وكان نقل . وتشیر معظم األطراف إلى نقص الموارد المالیة والبشریة والتقنیة كعوامل تقید تنفیذها لالتفاقیة  -6
ومن العقبات األخرى التي تواجه تنفیذ االتفاقیة عدم وجود معلومات . التكنولوجیا في إطار االتفاقیة محدودا جدا

  .یر أنه ال ینبغي استخدام عدم الیقین العلمي كعذر لعدم العملغ. علمیة كافیة للسیاسة وصنع القرار
وال یزال تنوع الجینات . ، على األقل على الصعید العالمي2010ولم یتحقق هدف التنوع البیولوجي لعام   -7

تتزاید من واألنواع والنظم اإلیكولوجیة ینخفض، نظرا ألن الضغوط التي یتعرض لها التنوع البیولوجي ال تزال ثابتة أو 
  .حیث الحدة أساسا نتیجة ألعمال اإلنسان

ویتوقع المجتمع العلمي بتوافق اآلراء استمرار فقدان الموائل وارتفاع معدالت االنقراض على مدار هذا القرن   -8
إذا استمرت االتجاهات الحالیة، وقد تترتب آثار خطیرة على المجتمعات البشریة في حالة تخطي عدة عتبات أو 

ُوما لم تتخذ إجراءات عاجلة لعكس االتجاهات الحالیة، یمكن فقدان مجموعة كبیرة من الخدمات ".  حاسمةنقاط"
وفي حین ستقع أكثر اآلثار ضررا على الفقراء، . المستمدة من النظم اإلیكولوجیة التي ترتكز على التنوع البیولوجي

نمائیة لأللفیة، فلن یكون أحد محصنا من آثار فقدان مما سیؤدي إلى إضعاف الجهود الرامیة إلى تحقیق األهداف اإل
  .التنوع البیولوجي

ومن . ومن ناحیة أخرى، أوضح تحلیل السیناریوهات مجموعة واسعة من الخیارات للتغلب على هذه األزمة  -9
ي ذلك من خالل شأن اإلجراءات الحاسمة لتقدیر قیمة التنوع البیولوجي وحمایته أن تفید الشعوب بطرائق عدیدة، بما ف

كما أنها ستساعد في خفض وتیرة تغیر المناخ عن طریق تمكین النظم . صحة أفضل، وأمن غذائي أفضل وفقر أقل
اإلیكولوجیة من تخزین وامتصاص المزید من الكربون؛ وستساعد الشعوب في التكیف مع تغیر المناخ عن طریق 

ولذلك، فإن حمایة التنوع البیولوجي بصورة أفضل یمثل . تهازیادة قدرة النظم اإلیكولوجیة على التحمل وزیادة قو
  .استثمارا وقائیا وفعاال من حیث التكالیف لخفض المخاطر التي یتعرض لها المجتمع العالمي

ویتطلب تحقیق هذه النتیجة اإلیجابیة إجراءات في العدید من نقاط الدخول، التي تنعكس في غایات الخطة   -10
  :وهي تشتمل على ما یلي. االستراتیجیة هذه

الشروع في إجراءات للتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البیولوجي، بما في ذلك أنماط   )أ(
اإلنتاج واالستهالك، عن طریق ضمان تعمیم شواغل التنوع البیولوجي في جمیع قطاعات الحكومة والمجتمع، من 

   مالئمة، وتغییر مؤسسي؛خالل االتصال والتثقیف والتوعیة، وتدابیر حافزة
وستكون مشاركة قطاعات . اتخاذ إجراءات اآلن لخفض الضغوط المباشرة على التنوع البیولوجي  )ب(

وفي الحاالت التي . الزراعة والحراجة ومصاید األسماك والسیاحة والطاقة والقطاعات األخرى مهمة لتحقیق النجاح
ي واألهداف االجتماعیة األخرى، یمكن خفض اآلثار إلى الحد األدنى توجد فیها مبادالت بین حمایة التنوع البیولوج

وفي حالة وجود ضغوط متعددة تهدد النظم . ُعن طریق استخدام نهج مثل التخطیط المكاني وتدابیر لتحقیق الفعالیة
یمكن اإلیكولوجیة الحیویة وخدماتها، ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض هذه الضغوط التي 
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تغییرها بسرعة، مثل االستغالل المفرط أو التلوث، بحیث یمكن منع الضغوط المستعصیة األخرى، وال سیما تغیر 
  إلى حالة متدهورة؛" تجاوز الحدود القصوي"المناخ، من دفع النظام إلى 

ها، عند مواصلة اإلجراءات المباشرة لصون التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة واستعادت  )ج(
وفي حین بدأت اإلجراءات الطویلة األجل لخفض األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البیولوجي تؤتي . الضرورة

بثمارها، إال أن اإلجراءات الفوریة یمكن أن تساعد في حفظ التنوع البیولوجي بما في ذلك النظم اإلیكولوجیة الحرجة، 
ئل، والبرامج المتعلقة باستعادة األنواع والتدخالت األخرى التي تستهدف عن طریق المناطق المحمیة، واستعادة الموا

  الحفظ؛
جهود لضمان استمرار توفیر خدمات النظم اإلیكولوجیة وضمان الحصول على هذه الخدمات،   )د(

دتها وعادة ما یوفر الحفاظ على النظم اإلیكولوجیة واستعا. وخصوصا للفقراء الذین یعتمدون بصورة مباشرة علیها
ولذلك، وعلى الرغم من أن تغیر المناخ من التهدیدات . وسائل فعالة من حیث التكالیف للتصدي لتغیر المناخ

الرئیسیة اإلضافیة التي یتعرض لها التنوع البیولوجي، فإن التصدي لهذا التهدید یفتح عددا من اإلمكانیات لحفظ 
  التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام؛

بناء القدرات؛ وتوسیع المعارف واستخدامها وتقاسمها؛ والحصول على : یات الدعم من أجلتعزیز آل  )ه(
ویجب أن تصبح عملیات التخطیط الوطنیة أكثر فعالیة من حیث تعمیم . الموارد المالیة الضروریة والموارد األخرى

هناك حاجة إلى أن تصبح هیئات و. ٕالتنوع البیولوجي وابراز أهمیته في جداول األعمال االجتماعیة واالقتصادیة
  .االتفاقیة أكثر فعالیة في استعراض التنفیذ وتوفیر الدعم واإلرشاد إلى األطراف

      الرؤیة-ثانیا
، 2050بحلول عام "حیث  " في انسجام مع الطبیعةالحیاة"عالم  إن رؤیة هذه الخطة االستراتیجیة هي   -11

ّیقیم  ویستعاد ویستخدم برشد، مما یؤدي إلى استدامة  حفظُیونوع البیولوجي  الت]رأسمالنا الطبیعي المتمثل في[ُ
  ".كوكب سلیم وتقدیم منافع أساسیة لجمیع الشعوب

      مهمة الخطة االستراتیجیة-ثالثا
  1الخیار 

ى في سبیل المساهمة في رفاه اإلنسان، والقضاء عل] اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة نحو وقف فقدان التنوع البیولوجي[
 أن تخفض الضغوط على التنوع البیولوجي، مع 2020الفقر، ولضمان تنوع الحیاة على كوكب األرض، وبحلول عام 

تجنب النقاط الحاسمة، واستخدام الموارد البیولوجیة على نحو مستدام، واستعادة النظم اإلیكولوجیة والخدمات التي 
وتعمم قضایا التنوع البیولوجي، وأن تضمن أن جمیع األطراف تقدمها، وأن تتقاسم منافع التنوع البیولوجي بإنصاف، 

  .لدیها الوسائل للقیام بذلك
  2الخیار 

رهنا بإتاحة التمویل الكافي، وبزیادة  [2020اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لوقف فقدان التنوع البیولوجي بحلول عام [
رهنا بزیادة ] [ من االتفاقیة20والمادة " ة ولكنها متباینةالمسؤولیة المشترك" ضعفا على األقل، وفقا لمبدأ 100مقدارها 

في سبیل المساهمة في رفاه اإلنسان، والقضاء على ]]  من االتفاقیة20في التمویل المتاح وفقا لمبادئ ریو والمادة 
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مع  أن تخفض الضغوط على التنوع البیولوجي، 2020الفقر، وضمان تنوع الحیاة على كوكب األرض، وبحلول عام 
تجنب النقاط الحاسمة، واستخدام الموارد البیولوجیة على نحو مستدام، واستعادة النظم اإلیكولوجیة والخدمات التي 

وأن تضمن أن جمیع األطراف [تقدمها، وأن تتقاسم منافع التنوع البیولوجي بإنصاف، وتعمم قضایا التنوع البیولوجي، 
  .]لدیها الوسائل للقیام بذلك

  202013ایات االستراتیجیة واألهداف الرئیسیة لعام     الغ- رابعا
وتشتمل الغایات .  هدفا رئیسیا، مصنفة تحت خمس غایات استراتیجیة20تتضمن الخطة االستراتیجیة   -12

.  أو اإلقلیمیة الوطنیةهدافإطار مرن لوضع األ) 2( بالتحقیق على الصعید العالمي، وتطلعات) 1(: واألهداف على
ومع طار المرن، مع مراعاة االحتیاجات واألولویات الوطنیة، اإل نطاق هذا في أهدافهاإلى وضع وتدعى األطراف 

 كل یضعولن یتطلب األمر بالضرورة أن .  تحقیق األهداف العالمیة المساهمات الوطنیة فياألخذ في الحسبان أیضا
 معینة قد تحققت أهدافمیة المحددة في بة العالت قد تكون الع،في بعض البلدانف. عالميهدف كل ل ا وطنیهدفابلد 

  . أخرى غیر مهمة في سیاق البلدأهداف وقد تكون .بالفعل
 التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البیولوجي عن طریق تعمیم التنوع :  ألفة االستراتیجیالغایة

   الحكومة والمجتمعقطاعات في جمیعالبیولوجي 
جمیع على علم بقیم التنوع البیولوجي، والخطوات التي یمكن ال، یكون  أقصى بحد2020بحلول عام   :1الهدف 
  . واستخدامه على نحو مستدام لحمایتهاتخاذها
ستراتیجیات في اال، و]الوطنیة حساباتال[قیم التنوع البیولوجي في ج م، تد بحد أقصى2020بحلول عام   :2الهدف 

  . عملیات التخطیطللتنمیة والحد من الفقر وفيالوطنیة والمحلیة 
، أو تزال  الضارة بالتنوع البیولوجي]،اإلعانات، بما فیها [ الحوافز ، تلغى بحد أقصى2020بحلول عام   :3الهدف 
وتوضع وتطبق حوافز إیجابیة لحفظ التنوع البیولوجي [ أو تعدل من أجل تقلیل أو تجنب اآلثار السلبیة تدریجیا

االقتصادیة -، مع مراعاة الظروف االجتماعیة]] االلتزامات الدولیة ذات الصلةبما یتمشى مع[، واستخدامه المستدام
  . الوطنیة
وأصحاب المصلحة على جمیع وقطاع األعمال  ،الحكوماتتتخذ ،  بحد أقصى2020  عامحلول ب :4الهدف 

في بیعیة بحیث تكون الطالموارد وتسیطر على آثار استخدام ، اإلنتاج واالستهالكخطط الستدامة أو تنفذ المستویات 
  .اإلیكولوجیة المأمونةنطاق الحدود 

  . التنوع البیولوجي وتشجیع االستخدام المستدامعلى المباشرة الضغوط خفض :  باءة االستراتیجیالغایة
إلى [، ]بما في ذلك الغابات[ ،الموائل الطبیعیةوتفتیت فقدان وتدهور معدل  یخفض، 2020بحلول عام   :5الهدف 
  .]إلى ما یقرب من الصفر] [ى األقل علالنصف

                                                 
ل المحتملة للتنفیذ، والمعالم المهمة، والمؤشرات وخطوط األساس في مذكرة یرد المبرر التقني لكل هدف، فضال عن الوسائ   13

 والنظر في التعدیالت المحتمل ،)وما یرتبط بها من مؤشرات(نتائج األمین التنفیذي بشأن بحث الغایات واألهداف الموجهة نحو تحقیق ال
 .)UNEP/CBD/SBSTTA/14/10( 2010فترة بعد عام لإدخالها علیها ل
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ٕ، وادارة جمیع مصاید وممارسات الصید المدمرةالمفرط لألسماك الصید على  القضاء، 2020بحلول عام  [ :6الهدف 
  أو.] األسماك على نحو مستدام

حو مستدام حصاد جمیع أرصدة األسماك المستغلة والموارد الحیة البحریة والمائیة األخرى على ن، 2020بحلول عام [
في نطاق ، وبكون أثر مصاید األسماك على األنواع المهدد باإلنقراض والنظم اإلیكولوجیة الضعیفة ]واستعادتها[

  ]اإلیكولوجیة المأمونةالحدود 
على نحو مستدام، لضمان حفظ  والحراجة ةالمائیاألحیاء ، تدار مناطق الزراعة وتربیة 2020بحلول عام   :7الهدف 

  .لوجيالتنوع البیو
ال تضر  مستویات إلى ، الناتج عن المغذیات الزائدة، بما في ذلك التلوثخفض، ی2020بحلول عام   :8الهدف 
  . والتنوع البیولوجيلنظم اإلیكولوجیةبعمل ا
 وتوضع  یتم القضاء علیهاو األولویة وتراقب أوتمنح، تحدد األنواع الغریبة الغازیة، 2020بحلول عام   :9الهدف 
  .لمراقبة ممرات إدخال وانتشار األنواع الغریبة الغازیةتدابیر 
 ، الشعب المرجانیةعلىلضغوط المتعددة ا ُتخفض إلى الحد األدنى، ]2015] [2020[بحلول عام   :10الهدف 

 من أجل المحافظة على سالمتها ، المحیطاتأو تحمضالتي تتأثر بتغیر المناخ الضعیفة األخرى والنظم اإلیكولوجیة 
  .هاوعمل
 واألنواع والتنوع ،اإلیكولوجیةالنظم صون تحسین حالة التنوع البیولوجي عن طریق  :  جیمة االستراتیجیالغایة
  الجیني
المناطق األرضیة ومناطق المیاه الداخلیة  من ]20] [%15[% ما ال یقل عن حفظ، 2020بحلول عام   :11الهدف 

 وخدمات النظم  للتنوع البیولوجيالخاصةمناطق ذات األهمیة الوخصوصا  والبحریة، الساحلیةالمناطق من %] X[و
لمناطق من الوجهة اإلیكولوجیة ومتصلة ببعضها البعض على نحو جید باتمثیلیة نظم شاملة و، من خالل اإلیكولوجیة

طبیعیة المناظر ال و األرضیة في المناظر الطبیعیةٕوادماجهاالمحمیة المدارة على نحو فعال ومن خالل وسائل أخرى، 
  . البحریة األوسع نطاقا

 وتحسین حالة المعروفةعرضة لالنقراض األنواع الموانخفاض عدد  انقراض ، منع2020 بحلول عام  :12الهدف 
  .] منها10%لما ال یقل عن [الحفظ 
 في النظم وقف فقدان التنوع الجیني للنباتات المزروعة والحیوانات األلیفة في المزارع، 2020بحلول عام   :13الهدف 

 ووضع وتنفیذ استراتیجیات لصون التنوع الجیني لألنواع القیمة األخرى ذات  البریةقاربواألاإلیكولوجیة الزراعیة 
  .االقتصادیة فضال عن األنواع البریة المختارة من النباتات والحیوانات-األولویة االجتماعیة

  .النظم اإلیكولوجیةخدمات نوع البیولوجي و الت للجمیع منمنافعال تعزیز :  دالة االستراتیجیالغایة
التي توفر خدمات أساسیة وتسهم في الصحة، وسبل النظم اإلیكولوجیة صون ، 2020بحلول عام   :14الهدف 

أو استعادتها وضمان حصول الجمیع على خدمات النظم اإلیكولوجیة على نحو منصف، مع مراعاة /العیش والرفاه، و
  .معات األصلیة والمحلیة والفقراء والضعفاءلمجتاحتیاجات النساء، وا
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 مخزوناتومساهمة التنوع البیولوجي في على التحمل  النظم اإلیكولوجیة قدرة، تعزیز 2020بحلول عام   :15الهدف 
 ،المتدهورةالنظم اإلیكولوجیة  من 15%الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة ما ال یقل عن 

  . بالتالي في التخفیف من حدة تغیر المناخ والتكیف معه ومكافحة التصحرمما یسهم 
الحصول على الموارد الجینیة، وتقاسم المنافع بما یتمشى ] تعزیز] [تیسیر] [تشجیع[، 2020  بحلول عام :16الهدف 

وصندوق [النظام وتشغیله بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وتفعیل ] الدولي] البروتوكول] [والنظام[[مع التشریع الوطني 
للحصول وتقاسم المنافع یوفر األموال للبلدان النامیة في الوقت المناسب وبصورة مالئمة ویمكن التنبؤ بها، وال سیما 
أقل البلدان نموا، والدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، كشرط مسبق للوفاء 

   14]].ار البروتوكولبالتزاماتها في إط
   القدراتوبناءٕوادارة المعارف التشاركي  تعزیز التنفیذ من خالل التخطیط :  هاءة االستراتیجیالغایة

وخطة عمل استراتیجیة ویعتمد كأداة من أدوات السیاسة، وینفذ  كل طرف یعد، 2020بحلول عام   :17الهدف 
  .وطنیة فعالة وتشاركیة ومحدثة للتنوع البیولوجي

المعارف، واالبتكارات والممارسات التقلیدیة ] لحمایة] قانونیة فریدة[وضع نظم [[، ]2020[ بحلول عام  :18هدف ال
للمجتمعات األصلیة والمحلیة ذات األهمیة للتنوع البیولوجي واحترام استخدامها المستدام المألوف للتنوع البیولوجي، 

 حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام وتعزیز هذه وصونه والمحافظة علیه، واالعتراف بمساهمتها في
ویتم االعتراف بالكامل بالمعارف التقلیدیة واالستخدام المستدام المألوف المرتبطین بالتنوع البیولوجي .] [المساهمة

ا المشتركة بین للمجتمعات األصلیة والمحلیة ویتم تعمیمها في تنفیذ اتفاقیة التنوع البیولوجي، وبرامج عملها والقضای
  .]القطاعات، على جمیع المستویات

، تحسین المعارف، والقاعدة العلمیة والتكنولوجیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وقیمه 2020  بحلول عام :19الهدف 
  . وتطبیقها على نطاق واسع15وعمله، وحالته واتجاهاته، وما یترتب على فقدانه، وتقاسمها ونقلها

  .]عشرة أضعافب[تنفیذ االتفاقیة ل) الموارد البشریة والتمویل(، زیادة القدرات 2020ل عام بحلو  :20الهدف 
      التنفیذ والرصد واالستعراض والتقییم-خامسا

  ستنفذ الخطة االستراتیجیة أساسا من خالل القیام بأنشطة على الصعید الوطني أو دون .وسائل التنفیذ  -13
وتوفر الخطة االستراتیجیة إطارا مرنا لوضع . عمة على الصعیدین اإلقلیمي والعالميالوطني، إضافة إلى إجراءات دا

وتعتبر االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي من األدوات الرئیسیة . األهداف الوطنیة واإلقلیمیة
نیة، وإلدماج التنوع البیولوجي لترجمة الخطة االستراتیجیة وفقا للظروف الوطنیة، بما في ذلك من خالل أهداف وط

وینبغي تشجیع مشاركة جمیع أصحاب المصلحة المعنیین وتیسیرها على كل . عبر جمیع قطاعات الحكومة والمجتمع
وینبغي دعم وتشجیع مبادرات وأنشطة المجتمعات األصلیة والمحلیة التي تسهم في تنفیذ الخطة . مستویات التنفیذ

. وقد تختلف وسائل التنفیذ من بلد ألخر، وفقا لالحتیاجات والظروف الوطنیة. محلياالستراتیجیة على الصعید ال

                                                 
ع الصیغة النهائیة لهذا الهدف بعد االتفاق بصورة نهائیة على النظام الدولي في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، مع توض  14

  .مالحظة أن هناك توافقا في اآلراء بأن الخطة االستراتیجیة ستشتمل على هدف بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  . االتفاقیة من16ستضاف إلى المبرر التقني إشارة إلى المادة   15
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وبهذه الروح، . وعلى الرغم من ذلك، ینبغي أن تتعلم البلدان من بعضها البعض عند تحدید الوسائل المالئمة للتنفیذ
ن المتوقع أن یحظى التنفیذ بمزید من وم. 16/...10ترد أمثلة عن الوسائل المحتملة للتنفیذ في المرفق الثاني بالمقرر 

الدعم من النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع الذي سییسر التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
  17.استخدام الموارد الجینیة

خلیة، والتنوع التنوع البیولوجي للمیاه الدا: تشمل برامج العمل المواضیعیة لالتفاقیة ما یلي.  برامج العمل  -14
البیولوجي البحري والساحلي، والتنوع البیولوجي الزراعي، والتنوع البیولوجي للغابات، والتنوع البیولوجي لألراضي 

وتقدم هذه البرامج مع القضایا المختلفة .  الجافة وشبه الرطبة، والتنوع البیولوجي للجبال، والتنوع البیولوجي الجزري
رشادات تفصیلیة بشأن تنفیذ الخطة االستراتیجیة، ویمكن أن تساهم أیضا في التنمیة  إ18المشتركة بین القطاعات

وهي أدوات رئیسیة ینبغي النظر فیها عند تحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع .  والقضاء على الفقر
  .البیولوجي

تفاقیة ضروري، مثال، عن طریق العمل  لهذه الخطة االستراتیجیة وألهداف االتوسیع نطاق الدعم السیاسي  -15
على ضمان أن یفهم رؤساء الدول والحكومات وأعضاء البرلمانات في جمیع األطراف قیمة التنوع البیولوجي وخدمات 

وعلى األطراف في االتفاقیة سن تشریعات أو سیاسات وطنیة لوضع أهداف وطنیة للتنوع . النظم اإلیكولوجیة
طة االستراتیجیة وأهدافها العالمیة وتعرض التدابیر واإلجراءات لتحقیق ذلك، مثل إعداد البیولوجي تدعم تنفیذ الخ

  .ُحسابات قومیة شاملة تدمج قیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في عملیة صنع القرار الحكومي
وتنفیذ اإلجراءات على النطاق  على جمیع المستویات مطلوبة للتنفیذ القعال للخطة االستراتیجیة، الشراكات  -16

المطلوب وأیضا لبناء الملكیة الالزمة لضمان تعمیم التنوع البیولوجي في جمیع قطاعات الحكومة والمجتمع 
وستكون الشراكات مع برامج منظومة األمم المتحدة وصنادیقها ووكاالتها المتخصصة فضال عن . واالقتصاد

وتعتبر النساء، والمجتمعات األصلیة والمحلیة، والمنظمات . نائیة، والمؤسساتالوكاالت األخرى المتعددة األطراف والث
وعلى الصعید الدولي، یتطلب هذا األمر . غیر الحكومیة مهمة لدعم تنفیذ الخطة االستراتیجیة على الصعید الوطني

وبصفة . مدني والقطاع الخاصشراكات بین االتفاقیة واالتفاقیات األخرى، والمنظمات والعملیات الدولیة، والمجتمع ال
  :خاصة، ستكون هناك حاجة إلى جهود من أجل

ضمان أن تسهم االتفاقیة، من خالل خطتها االستراتیجیة الجدیدة، في التنمیة المستدامة والقضاء   )أ(
  على الفقر، وتحقیق األهداف اإلنمائیة األخرى لأللفیة؛

  لقطاعات؛ضمان التعاون لتحقیق تنفیذ الخطة في مختلف ا  )ب(
  تشجیع الممارسات الصدیقة للتنوع البیولوجي من قبل قطاع األعمال؛  )ج(
  19.تشجیع أوجه التآزر واالتساق في تنفیذ االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف  )د(

                                                 
  .UNEP/CBD/WG-RI/3/3هذا المرفق مستمد من المرفق الثاني بالوثیقة    16
سیتم استعراض هذه الجملة في ضوء المقرر الذي سیصدره مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر بشأن النظام الدولي للحصول    17

 .وتقاسم المنافع
 /http://www.cbd.int/programmes :موقعالقائمة الكاملة بالبرامج والمبادرات متاحة على ال   18
  . التساق التنفیذ لالتفاقات البیئیة المتعددة األطراف واألدوات ذات الصلة أداة مفیدة لدعم ذلكTEMATEAقد تكون نماذج    19

http://www.cbd.int/programmes/
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  تقوم األطراف بإبالغ مؤتمر األطراف باألهداف أو االلتزامات الوطنیة التي .اإلبالغ من قبل األطراف  -17
ها لتنفیذ الخطة االستراتیجیة، فضال عن أیة معالم مهمة نحو تحقیق هذه األهداف، وترفع تقریرا عن التقدم تعتمد

وترد . المحرز نحو بلوغ هذه األهداف والمعالم المهمة، بما في ذلك من خالل تقاریرها الوطنیة الخامسة والسادسة
 بهذه الخطة 20/...10 المرفق الثاني بالمقرر المعالم المهمة المقترحة فضال عن المؤشرات المقترحة، في

 وینبغي أن یلعب أعضاء البرلمانات، من خالل االستجابة الحتیاجات وتوقعات المواطنین بصورة 21.االستراتیجیة
دوریة، دورا في استعراض تنفیذ االتفاقیة على الصعیدین الوطني ودون الوطني، حسب االقتضاء، لمساعدة الحكومات 

  .ستعراض أشملعلى إجراء ا
ُ  یبقي مؤتمر األطراف، بدعم من هیئات االتفاقیة األخرى، وخصوصا .االستعراض من قبل مؤتمر األطراف  -18

الفریق العامل المعني باستعراض التنفیذ، تنفیذ هذه الخطة االستراتیجیة قید االستعراض، ویدعم التنفیذ الفعال من 
لجدیدة إلى خبرات األطراف في تنفیذ االتفاقیة، بما یتمشى مع مبدأ جانب األطراف لضمان أن تستند اإلرشادات ا

وسوف یستعرض مؤتمر األطراف التقدم المحرز في تحقیق األهداف العالمیة . اإلدارة التكیفیة من خالل التعلیم الفعال
ء بهذه األهداف، حسبما هو مبین في الخطة االستراتیجیة ویرفع توصیات بشأن التغلب على أیة عوائق تعترض الوفا

 والتدابیر الواردة فیه، وحسب االقتضاء، لتعزیز آلیات دعم التنفیذ والرصد 22/...10بما في ذلك تنقیح المرفق بالمقرر 
ومن أجل تیسیر هذه األعمال، ینبغي أن تعد الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة . واالستعراض

  .نوع البیولوجي الستخدامها في تقییم حالة التنوع البیولوجي وقیمهمجموعة عامة من مقاییس الت
      آلیات الدعم-سادسا

قد تحتاج العدید من األطراف، وخصوصا البلدان النامیة، وال سیما أقل   :بناء القدرات للعمل الوطني الفعال  -19
االقتصاد االنتقالي، إلى دعم في عملیة إعداد البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، والبلدان ذات 

ٕأهداف وطنیة وادماجها في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وتنقیحها وتحدیثها بما یتمشى مع 
ویمكن أن توفر البرامج العالمیة واإلقلیمیة ). 9/8المقرر (هذه الخطة االستراتیجیة ومع إرشادات مؤتمر األطراف 

ناء القدرات الدعم التقني وأن تیسر التبادل بین النظراء، الستكمال األنشطة الوطنیة التي تدعمها اآللیة المالیة بما لب
یتمشى مع إطار السنوات األربع ألولویات البرامج ذات الصلة الستخدام موارد مرفق البیئة العالمیة ألغراض التنوع 

وینبغي دعم بناء القدرات في مجال تعمیم ). 9/31المقرر  (2014  إلى عام2010البیولوجي في الفترة من عام 
تفاقیة بشأن المساواة بین الجنسین وللمجتمعات األصلیة والمحلیة فیما یتعلق الالمنظور الجنساني، وفقا لخطة عمل ا

  .بالتنفیذ على الصعیدین الوطني ودون الوطني
عمل اتفاقیة التنوع البیولوجي وتنفیذ االستراتیجیات وخطط سیتم تنفیذ الخطة االستراتیجیة من خالل برامج   -20

  . العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، واألنشطة الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة األخرى
  یتملك جمیع المشاركین في تنفیذ االتفاقیة ثراء من الخبرات :آلیة غرفة تبادل المعلومات ونقل التكنولوجیا  -21

. وهناك معلومات مفیدة أخرى خارج هذا المجتمع. لممارسات الجیدة واألدوات واإلرشادات المفیدةوأعدوا العدید من ا

                                                 
  .UNEP/CBD/WG-RI/3/3هذا المرفق مستمد من المرفق الثاني بالوثیقة   20
 .UNEP/CBD/SBSTTA/14/10ترد معلومات أكثر تفصیال في الوثیقة    21
  .UNEP/CBD/WG-RI/3/3هذا المرفق مستمد من المرفق الثاني بالوثیقة   22
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وسیتم إنشاء شبكة لمعارف التنوع البیولوجي تشتمل على قاعدة بیانات وشبكة للممارسین، لجمع هذه المعارف 
 وینبغي إنشاء نقاط 23. تنفیذ االتفاقیةٕوالخبرات واتاحتها من خالل غرفة تبادل المعلومات من أجل تیسیر ودعم تعزیز

ٕاتصال وطنیة آللیة غرفة تبادل المعلومات تتضمن شبكات من الخبراء ومواقع شبكیة فعالة وادارتها حتى یمكن 
كما ینبغي وصل . للجمیع، في كل بلد طرف، الحصول على المعلومات والخبرات والمعرفة المطلوبة لتنفیذ االتفاقیة

، وینبغي تیسیر التفاقیةیة لتبادل المعلومات باآللیة المركزیة لتبادل المعلومات التي تدیرها أمانة انقاط اآللیة الوطن
  .تبادل المعلومات بینها

المؤشرات / توفر استراتیجیة حشد الموارد، بما فیها المبادرات الملموسة المقترحة، واألهداف:الموارد المالیة  -22
 من المادة 4 و2آللیات االبتكاریة، خریطة طریق لتحقیق التنفیذ الفعال للفقرتین المقرر إعدادها، وعملیات تطویر ا

  25 24. من االتفاقیة لدعم تنفیذ هذه الخطة االستراتیجیة20
  سیتم تعزیز التعاون مع برامج منظومة األمم المتحدة وصنادیقها .شراكات ومبادرات لتعزیز التعاون  -23

كاالت األخرى المتعددة األطراف والثنائیة، والمؤسسات والمنظمات غیر ووكاالتها المتخصصة فضال عن الو
كما سیتم .  والمجتمعات األصلیة والمحلیة، من أجل دعم تنفیذ الخطة االستراتیجیة على الصعید الوطني26الحكومیة

ٕلوجي وادماج التنوع تعزیز التعاون مع الهیئات اإلقلیمیة ذات الصلة لتشجیع االستراتیجیات اإلقلیمیة للتنوع البیو
وتسهم في تنفیذ الخطة االستراتیجیة مبادرات االتفاقیة مثل التعاون فیما بین . البیولوجي في المبادرات األوسع نطاقا

 وتعزیز مشاركة 29 وقطاع األعمال والتنوع البیولوجي28 وتشجیع مشاركة المدن والسلطات المحلیة،27بلدان الجنوب،
  .لك من خالل حوارات بین البرلماناتأعضاء البرلمانات، بما في ذ

  ویعتبر ما یلي عناصر رئیسیة لضمان التنفیذ الفعال للخطة .آلیات دعم البحوث والرصد والتقییم  -24
  :االستراتیجیة

                                                 
 .)UNEP/CBD/WGRI/3/10(إن مبادرة تكنولوجیا التنوع البیولوجي المنشودة مهمة    23
 ).8 وUNEP/CBD/WGRI/3/7(انظر أیضا    24
  .ریثما تتم المناقشة بشأن الموارد المالیة  25
 برنامج األمم المتحدة للبیئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك الدولي، ومنظمة األغذیة والزراعة واالتحاد بما في ذلك   26

 .الدولي لحفظ الطبیعة، وغیرهم
 الصادر عن مؤتمر األطراف، یتم إعداد خطة عمل متعددة السنوات للتعاون فیما بین بلدان 9/25بما یتمشى مع المقرر    27

 وتقدیمها إلى االجتماع 77ــ، بغیة اعتمادها من جانب مجموعة الـ2020- 2011شأن التنوع البیولوجي لوضع أهداف للفترة الجنوب ب
 .العاشر لمؤتمر األطراف

، یتم إعداد خطة عمل بشأن المدن والتنوع البیولوجي، فضال عن مؤشر للتنوع البیولوجي 9/28بما یتمشى مع المقرر    28
االجتماع العاشر في و) 2010تشرین األول / أكتوبر26-25(فیها في قمة ناغویا بشأن المدن والتنوع البیولوجي الحضري، كیما ینظر 

 .لمؤتمر األطراف
 .9/26 و8/17بما یتمشى مع المقررین    29
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هناك حاجة إلى العمل لرصد حالة واتجاهات التنوع البیولوجي، : الرصد العالمي للتنوع البیولوجي  )أ(
ٕ، واعداد واستخدام مؤشرات وتدابیر متفق علیها بشأن تغیر التنوع البیولوجي والنظم وحفظ البیانات وتقاسمها

  30اإلیكولوجیة؛
التقییم الدوري لحالة التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، وسیناریوهات المستقبل وفعالیة   )ب(
ة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة فضال عن یمكن القیام بذلك عن طریق تعزیز دور الهیئة الفرعیة للمشور: االستجابة

  المنبر الحكومي الدولي المقترح في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة؛
البحوث الجاریة بشأن التنوع البیولوجي وبعمل وخدمات النظم اإلیكولوجیة وعالقتهما برفاه   )ج(
  31اإلنسان؛

المجتمعات األصلیة والمحلیة ذات األهمیة لحفظ التنوع مساهمات معارف وابتكارات وممارسات   )د(
  البیولوجي واستخدامه المستدام لجمیع ما ورد أعاله؛

  ].بناء القدرات وموارد مالیة وتقنیة في الوقت المناسب ومالئمة ومستدامة  )ه(

  

                                                 
ئمة، مع المرفق یمكن أن تسهل شبكة رصد توقعات البیئة العالمیة والتنوع البیولوجي ذلك، مع المزید من التطویر والموارد المال   30

 .العالمي لمعلومات التنوع البیولوجي وشراكة مؤشرات التنوع البیولوجي
، والبرنامج المتعلق بتغیر النظم اإلیكولوجیة والمجتمع DIVERSITASیتم تیسیر ذلك، ضمن أمور أخرى، عن طریق برنامج    31

  .موبرامج بحوث التغیرات العالمیة األخرى التابعة للمجلس الدولي للعلو
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  2020- 2011برنامج عمل االتفاقیة المتعدد السنوات للفترة   3/6
  مؤتمر األطراف وتنظیم عملهووتیرة انعقاد اجتماعات 

      التوصیات المقدمة إلى نظر مؤتمر األطراف- أوال 
 الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف في یوصي

  :اجتماعه العاشر مقررا على غرار ما یلي
  إن مؤتمر األطراف،
برنامج یعتمد ، 2020-2012محددة في الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة  األولویات الإذ یأخذ في الحسبان

  :العمل المتعدد السنوات التالي لمؤتمر األطراف
 وسیتناول عدة أمور من ضمنها 2012سینعقد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في عام   )أ(

  :القضایا التالیة
تنفیذ الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة استعراض التقدم المحرز من األطراف في   )1(

 وما یتصل بها من غایات وأهداف، بما في ذلك الخبرة في وضع أو 2011-2020
تكییف األهداف الوطنیة وما یتصل بذلك من تحدیث لالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة 

  للتنوع البیولوجي؛
ألطراف، وخصوصا البلدان النامیة، وال استعراض التقدم المحرز في تقدیم الدعم لمساعدة ا  )2(

سیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن البلدان ذات االقتصاد 
، بما في 2020-2011االنتقالي، على تنفیذ االتفاقیة والخطة االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة 

اك أصحاب المصلحة، وبرنامج ٕذلك ضمن جملة أمور، حشد الموارد، وبناء القدرات، واشر
 االتصال والتثقیف والتوعیة العامة وتعزیز آلیة غرفة تبادل المعلومات؛

ٕمواصلة إعداد أدوات وارشادات لرصد تنفیذ الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة   )3(
، بما في ذلك استخدام المؤشرات على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة 2011-2020

 والعالمیة؛

المرفق (استعراض تنفیذ استراتیجیة حشد الموارد دعما لتحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة   )4(
 ؛8 و7 و6 و5 و2، مع التركیز على الغایات ) باء9/11بالمقرر 

التعاون فیما بین المنظمات واالتفاقات الدولیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، مع مراعاة،   )5(
عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي؛ وخیارات : بشأنضمن أمور أخرى، المقترحات 
، بما في ذلك إعداد برنامج عمل مشترك محتمل؛ وعقد [التعاون المحتملة بین اتفاقیات ریو

اجتماع مشترك للجزء الرفیع المستوى أو اجتماع استثنائي مشترك لمؤتمر األطراف في 
 ؛]اتفاقیات ریو الثالث

إعداد، آلیات وسبل ووسائل إضافیة لتعزیز اآللیات القائمة مثل ٕالحاجة إلى، وامكانیة   )6(
الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة والفریق العامل المفتوح العضویة 
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المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة، من أجل تعزیز قدرة األطراف على الوفاء بالتزاماتها 
  بموجب االتفاقیة؛

نیة إنشاء منبر دولي في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة آثار إمكا[  )7(
   32]؛لمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةلالهیئة الفرعیة على أعمال 

  استعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي الجزري؛  )8(
بما في ذلك إمكانیة إعداد تحدید السبل والوسائل لدعم استعادة النظم اإلیكولوجیة،   )9(

  إرشادات عملیة بشأن استعادة النظم اإلیكولوجیة والقضایا المتصلة بها؛
 لمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةلالهیئة الفرعیة المسائل األخرى الناشئة عن توصیات   )10(

 تنفیذ برامج  بما في ذلك القضایا التقنیة الناشئة عن33واألفرقة العاملة المفتوحة العضویة،
  ؛العمل والقضایا المشتركة بین القطاعات

  ؛2012رسالة من مؤتمر األطراف إلى مؤتمر األمم المتحدة بشأن التنمیة المستدامة لعام   )11(
  :ویمكن أن یعالج االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف عدة أمور من ضمنها القضایا التالیة  )ب(

   العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي بصیغتها المحدثة؛استعراض االستراتیجیات وخطط  )1(
، بما في 2020-2011استعراض منتصف المدة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة   )2(

 وعناصر محددة في برامج 2020ذلك برامج العمل، والتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف عام 
 ذات الصلة من األهداف 2015العمل، فضال عن المساهمات في تحقیق أهداف عام 

اإلنمائیة لأللفیة، استنادا إلى عدة أمور من ضمنها التقاریر الوطنیة الخامسة، والطبعة 
  الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي؛

استعراض التقدم المحرز في تقدیم الدعم من أجل مساعدة األطراف، وخصوصا فیما   )3(
 من االتفاقیة، على تنفیذ االتفاقیة وخطتها االستراتیجیة للفترة 20المادة  من 2یتعلق بالفقرة 

  ، بما في ذلك بناء القدرات وتعزیز آلیة غرفة تبادل المعلومات؛2011-2020
استعراض شامل لتنفیذ استراتیجیة حشد الموارد التابعة له، بما في ذلك أهدافها ومؤشراتها   )4(

  ؛) باء9/11المرفق بالمقرر (

                                                 
صحاب أل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ضوء نتائج االجتماع الثالث الحكومي الدولي فيسینظر في هذه المسألة    32

 ،(IPBES)  التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیةفي مجال اتلعلوم والسیاسالمتعددین المخصص لمنبر حكومي دولي لالمصلحة 
  . في جمهوریة كوریا2010حزیران /ونی یو10 إلى 7المقرر عقده من 

، والفریق العامل المعني المتصلة بهاواألحكام ) ي (8، والفریق العامل المعني بالمادة تنفیذالالعامل المعني باستعراض الفریق    33
 بشأن النظام الدولي  إنشاؤها في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ضوء المفاوضاتیمكنأو هیئة أخرى (بالحصول وتقاسم المنافع 

 ).للحصول وتقاسم المنافع
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 أقل البلدان نموا سیمااستعراض التقدم المحرز في تقدیم الدعم إلى البلدان النامیة، وال   )5(
والدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، عمال بالفقرة 

   من االتفاقیة، لتنفیذ أهداف االتفاقیة؛20 من المادة 2
 للمساعدة في تنفیذ االتفاقیة والخطة االستراتیجیة لالتفاقیة ٕمواصلة إعداد أدوات وارشادات  )6(

  ؛2020-2011للفترة 
مواصلة النظر في كیفیة دعم تنفیذ االتفاقیة ومساهمته في تحقیق األهداف اإلنمائیة   )7(

  لأللفیة واستمراره في المساهمة في ذلك؛
  ؛)9/23 من المقرر 4الفقرة (المسؤولیة والجبر التعویضي   )8(
 لمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةلالهیئة الفرعیة المسائل األخرى الناشئة عن توصیات   )9(

 بما في ذلك القضایا التقنیة الناشئة عن تنفیذ برامج 33واألفرقة العاملة المفتوحة العضویة،
  ؛العمل والقضایا المشتركة بین القطاعات

 ؛2020 حتى عام تحدیث برنامج العمل المتعدد السنوات هذا  )10(

 قید االستعراض وسیقرر 2014وسوف یبقي مؤتمر األطراف مسألة وتیرة انعقاد اجتماعاته بعد عام   )ج(
  :، مع مراعاة]الثاني عشر] [الحادي عشر[ في اجتماعه 2020میعاد انعقاد اجتماعاته حتى عام 

، 2020-2011فترة الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة وبرنامج العمل المتعدد السنوات لل  )1(
  واالجتماعات والعملیات األخرى ذات الصلة؛

العالقة بین وتیرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وعملیات هیئته الفرعیة والهیئات   )2(
  األخرى العاملة بین الدورات، بما في ذلك األفرقة العاملة المفتوحة العضویة المخصصة؛

ألطراف یترتب علیها أیضا آثار على اجتماعات مؤتمر أن وتیرة انعقاد اجتماعات مؤتمر ا  )3(
األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 

  وعملیة صنع القرار فیه؛
ٕأن االعتبارات المالیة، وان كانت مهمة، ینبغي أال تكون العامل األساسي الذي یدفع   )4(

ج العمل المتعدد السنوات ووتیرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف القرارات المتعلقة ببرنام
  وهیئاته الفرعیة؛

  التقاریر الوطنیة الخامسة؛  )5(
، بإجراء استعراض لتنفیذ االتفاقیة 2020وسیقوم مؤتمر األطراف، في اجتماع یعتقد في عام   )د(

تفاقیة، حسبما یحدد ذلك مؤتمر األطراف، ، بما في ذلك برامج عمل اال2020-2011وخطتها االستراتیجیة للفترة 
، استنادا إلى عدة أمور من ضمنها التقاریر الوطنیة 2020ٕواجراء تقییم للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف عام 

  السادسة؛
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وباإلضافة إلى . وستواصل اجتماعات مؤتمر األطراف معالجة البنود الدائمة وفقا للمقررات السابقة  )ه(
  . قدرا من المرونة في برنامج العمل المتعدد السنوات من أجل مواكبة القضایا الناشئة الملحةذلك، ینبغي توخي

  الطلب المقدم إلى األمین التنفیذي  -ثانیا
  : األمین التنفیذي القیام بما یليیطلب إلىإن الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة 

ة بوتیرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وتنظیم عمله في توفیر استعراض شامل للخیارات المتعلق  )أ(
المستقبل، استنادا إلى مذكرة األمین التنفیذي بشأن وتیرة انعقاد ادتماعات مؤمر األطراف وتنظیم عمله 

(UNEP/CBD/WG-RI/3/11) أعاله؛) ج( ومع مراعاة العوامل المشار إلیها في الفقرة  
ألنشطة التي ینتظر أن تقوم بها األطراف، بما في ذلك تحدیث إعداد وثیقة تشیر إلى جمیع ا  )ب(

ٕاستراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي واعداد التقاریر الوطنیة، لمساعدة األطراف على تخطیط أعمالها 
  .والسعي إلى الحصول على مساعدة لتنفیذها



UNEP/CBD/COP/10/4 
Page 65 
 

  

  علقة بالتقاریر الوطنیة الخامسةاستعراض الخبرات والمقترحات المت: اإلبالغ الوطني  3/7
  إن الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة،

     عام-أوال 
 بموجب االتفاقیة الوارد في هذه ة الرابعةریر الوطنیااستعراض الخبرات والدروس المستفادة من التقإذ یالحظ 

  المذكرة،
  یسیر إعداد وتقدیم التقاریر الوطنیة الرابعة،تطلع بها األمین التنفیذي ل القدرات التي اضبناءبأنشطة ٕواذ یرحب 

   في إعداد تقاریرها الوطنیة الرابعة،بلدانبالدعم المالي المقدم من مرفق البیئة العالمیة لمساعدة الٕواذ یرحب أیضا 
 مرفق البیئة العالمیة ووكاالته على أهمیة تقدیم الدعم المالي للبلدان المؤهلة في الوقت المحدد من قبلٕواذ یشدد 

   المنفذة إلعداد وتقدیم التقاریر الوطنیة في الوقت المحدد،
 والتقاریر القادمة ة الخامسةریر الوطنیالتقالمتعلقة باالحاجة إلى مواصلة تحسین المبادئ التوجیهیة ٕواذ یالحظ 

  استنادا إلى االستعراض الوارد في هذه المذكرة، 
 الحاجة إلى خفض األعباء الكلیة الملقاة على األطراف فیما ویؤكد 8/14 من المقرر 2رة  إلى الفقٕواذ یشیر

  یخص اإلبالغ، مع مراعاة التزامات اإلبالغ بموجب االتفاقیات األخرى، والعملیات األخرى ذات الصلة؛ 
-UNEP/CBD/WG(بمشروع المبادئ التوجیهیة التي أعدها األمین التنفیذي یحیط علما   - 1

RI/3/6/Add.1(؛  
 ةریر الوطنیا األمین التنفیذي أن یواصل إعداد مشروع المبادئ التوجیهیة المتعلقة بالتقیطلب إلى  - 2

، وكذلك وجهات تنفیذال، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها في االجتماع الثالث للفریق العامل المعني باستعراض ةالخامس
 كيلمنقحة التوجیهیة المبادئ ال وأن یقدم ،2010حزیران / یونیو30 قبل النظر األخرى المقدمة من األطراف والمراقبین

  .ینظر فیها ویعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر
 توصیات المقدمة لنظر مؤتمر األطرافال   -ثانیا 

  : بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر مقررا على غرار ما یليیوصي  -3
  إن مؤتمر األطراف، "
 من االتفاقیة، وأن 26 على أن اإلبالغ الوطني التزام على جمیع األطراف بموجب المادة إذ یشدد من جدید"

 الستعراض تنفیذ االتفاقیة حسبما هو منصوص ضروريلتقاریر الوطنیة في الموعد المحدد جمیع األطراف لتقدیم 
  ،23علیه في المادة 

  ؛2014آذار / مارس31لوطنیة الخامسة بحلول  أن تقدم جمیع األطراف تقاریرها ایقرر  -1"
 من تقدیمه حتى تتمكن جمیع األطراف على إیالء األولویة إلعداد التقریر الوطني الخامس شجعی  -2"

 أعاله، بغض النظر عن حالة تقدیم التقاریر المطلوبة في االجتماعات السابقة 1المحدد في الفقرة النهائي في الموعد 
  لمؤتمر األطراف؛
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 هذه األطراف التي تتوقع أن تجد صعوبة في االمتثال للموعد النهائي المحدد في الفقرة یطلب إلى  -3"
   أعاله أن تبدأ بأسرع ما یمكن في إعداد التقریر بما یكفل تقدیمه قبل الموعد النهائي المحدد؛1

  : ینبغي التقاریر الوطنیة الخامسةأن یقرر  -4"
، والتقدم المحرز نحو )2020-2011(ستراتیجیة المحدثة لالتفاقیة تركز على تنفیذ الخطة االأن   )أ("

  ؛، باستخدام المؤشرات حسبما یكون ذلك ممكنا ومجدیا2020بلوغ أهداف عام 
عن مساهمات تنفیذ الخطة االستراتیجیة المحدثة نحو معلومات أن تتضمن، حسب اإلقتضاء،   )ب("

  ؛تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة ذات الصلة
 وتنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة ثهذا التنقیح، وتحدیلات تحدیثتسمح للبلدان بتقدیم أن   )ج("

  لتنوع البیولوجي واالستراتیجیات والخطط والبرامج المماثلة؛ل
، التهدیدات التي یتعرض لهاولتنوع البیولوجي الوطنیة لتجاهات االحالة والا عن موجزتقدم تحدیثا أن   )د("

  ؛استخدام المؤشرات الوطنیة للتنوع البیولوجيب
ألولویات في المستقبل على بشأن ا مقترحاتتفاقیة، وتتضمن وطني لالتنفیذ الللتقدم تقییما عاما أن   )ه("

  ؛الصعیدین الوطني والدولي
  : األطراف، لدى إعداد تقریرها الوطني الخامس، أن تشیر إلىیطلب إلى  -5"
  ءات المتخذة لتنفیذ االتفاقیة على مختلف المستویات؛نتائج وآثار اإلجرا  )أ("
  الخبرات الناجحة والدروس المستفادة من التنفیذ؛  )ب("
  ؛العوائق التي واجهت التنفیذ  )ج("
  : األطراف أن تقدمیطلب أیضا إلى  -6"
  ؛اریخ، إلظهار التغییرات التي طرأت منذ ذلك الت للمعلومات المقدمة في آخر تقریر وطنياتحدیث  )أ("
   عن حالة التنفیذ؛يولیس الوصفوالتجمیع الكمي المزید من التحلیل   )ب(
 أن یواصل التقریر الوطني الخامس استخدام شكال سردیا في البدایة، مع استخدام أشكال یقرر  -7"

تقاریر موحدة، بما في ذلك جداول، والخرائط واالستبیانات المقترحة ألغراض التحلیل اإلحصائي، وأن یكون شكل ال
  ؛2020الوطنیة الخامسة والسادسة متطابقا للسماح بالتتبع طویل األجل للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف عام 

 وفي الوقت المناسب إلعداد التقریر ا مالئما مالیاقدم دعمأن ی مرفق البیئة العالمیة یطلب إلى   -8"
ئة العالمیة ووكاالته المنفذة ضمان وجود إجراءات  إلى مرفق البیكذلكالوطني الخامس والتقاریر القادمة، ویطلب 

  موال؛سریع لألصرف الاللكفالة 
أن تقدم دعما مالیا إلى  والحكومات والوكاالت المتعددة األطراف والثنائیة ، المانحین اآلخریندعوی  -9"

ذات ة من بینها، والبلدان الجزریة النامیة الصغیربلدان ا أقل البلدان نموا والصوصوتقنیا إلى البلدان النامیة، وخ
  ، إلعداد تقاریرها الوطنیة؛االقتصاد االنتقالي
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أن تواصل إشراك جمیع أصحاب المصلحة المعنیین في عملیة اإلبالغ على  األطراف یشجع  - 10"
قة الوطني واستخدام التقریر كأداة لمواصلة التخطیط واالتصال بعامة الجمهور لتعبئة الدعم اإلضافي لألنشطة المتعل

  بتنفیذ االتفاقیة والمشاركة فیها؛
 االتفاقیات المتعلقة بالتنوع إلىاإلبالغ الوطني في ر آزأوجه التمن أن تزید على األطراف  یحث  -11"

البیولوجي لضمان أن ینعكس الموقف الوطني وحالة التنفیذ بصورة شاملة في التقاریر الوطنیة، وتجنب أعباء اإلبالغ 
  غیر الضروریة؛

 بالمشروع التجریبي المدعم من مرفق البیئة العالمیة، والمشاریع والمبادرات األخرى ذات رحبی  - 12"
ُالصلة، لتیسیر اجراءات اإلبالغ المنسقة والنهج المتبعة في أقل البلدان نموا والبلدان الجزریة الصغیرة النامیة، والتي 

  قد تقدم دروسا مهمة لتعزیز قدرات اإلبالغ في هذه البلدان؛
، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم  أن یواصل األمین التنفیذيیطلب إلى  - 13"

، وخصوصا البلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا  تیسیر تقدیم الدعم إلى البلدان،المتحدة للبیئة، والشركاء اآلخرین
  ".عداد تقاریرها الوطنیة الخامسةدان ذات االقتصاد االنتقالي، وذلك إلوالدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن البل
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األنشطة والمبادرات الملموسة التي تشمل األهداف القابلة للقیاس   3/8
أو المؤشرات لبلوغ الغایات االستراتیجیة الواردة في استراتیجیة /و

   وبشأن مؤشرات لرصد تنفیذ االستراتیجیةدحشد الموار
 بأن یعتمد مؤتمر األطراف في ستعراض تنفیذ االتفاقیةمخصص ال العامل المفتوح العضویة ال الفریقیوصي

  :ما یليعلى غرار اجتماعه العاشر مقررا 
  إن مؤتمر األطراف،

   باء،9/11استراتیجیة حشد الموارد دعما لتحقیق أهداف االتفاقیة المعتمدة في المقرر یشیر إلى إذ 
لفریق العامل المفتوح العضویة المخصص صادرة عن االجتماع الثالث ل التوصیات النظر فيوبعد ال

  ستعراض تنفیذ االتفاقیة،ال
 من 20 على التزام األطراف بالوفاء بااللتزامات المنصوص علیها في أحكام المادة ٕواذ یؤكد من جدید

  االتفاقیة ووفقا لمبادئ ریو،
 تكمیلیة لآللیات المالیة المنشأة بموجب أحكام المادة  أن أي آلیات مالیة إبتكاریة هي آلیاتٕاذ یشدد علىو

   من االتفاقیة،21
لتنفیذ الوطني  اتیسیرمن أجل " نقطة اتصال معنیة بحشد الموارد"بعد األطراف التي لم تحدد یدعو   -1

  الستراتیجیة حشد الموارد أن تقوم بذلك؛
 ، حسب اإلقتضاء،موارد ینبغي أن یشملأن التنفیذ الوطني الستراتیجیة حشد العلى  یعید التأكید  -2

، مثل المنظمات غیر ین الرئیسیأصحاب المصلحةلحشد الموارد؛ مع إشراك محددة تصمیم وتعمیم استراتیجیة قطریة 
، في إطار االستراتیجیات والمانحین وقطاع األعمالاألصلیة والمحلیة، والصنادیق البیئیة، المجتمعات الحكومیة، و

  نیة المحدثة للتنوع البیولوجي؛وخطط العمل الوط
تنظیم حلقات عمل إقلیمیة ودون إقلیمیة بتوافر الموارد، رهنا ب،  أن یقوم األمین التنفیذيإلىیطلب   -3

 بما في ذلك للمجتمعات األصلیة والمحلیة، كجزء منلحشد الموارد، محددة لمساعدة على إعداد استراتیجیات قطریة ل
تعزیز تبادل الخبرات والممارسات الجیدة فیما من أجل لعمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، تحدیث االستراتیجیات وخطط ا

  حشد الموارد؛المحددة لیخص تمویل التنوع البیولوجي وتیسیر الرصد الوطني لنتائج االستراتیجیات القطریة 
ب لتحدیث ت المناسیوقتفي الالوافي و مرفق البیئة العالمیة تقدیم الدعم المالي إلىیطلب   -4

حشد ل  محددةاالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي التي قد تتضمن إعداد استراتیجیات قطریة
  الموارد؛

ت المناسب یوقتن تنفیذ استراتیجیة حشد الموارد في الع ة أنه ینبغي إعداد تقاریر الرصد العالمییقرر  -5
ینبغي تقدیم و، ة واإلقلیمیة الوطنیمع المشاركةاته العادیة، كي تعرض على نظر مؤتمر األطراف خالل اجتماعل
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 المساعدة على تعمیم المعارف المتعلقة فضال عنمعلومات أساسیة عن حالة تمویل التنوع البیولوجي واتجاهاته 
  34بالتمویل والدرایة فیما یخص التنوع البیولوجي؛

 االستراتیجیة الخاصة باستراتیجیة حشد یاتلبلوغ الغااألنشطة والمبادرات الملموسة   تنفیذیقرر  -6
  :، التي یمكن أن تشتمل على ما یلي، ضمن جملة أمورالموارد

  ن تنفیذ استراتیجیة حشد الموارد؛عالتقاریر الدوریة للرصد العالمي   )أ(
  حلقات العمل اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة لتقییم احتیاجات التمویل وتحدید الثغرات واألولویات؛  )ب(
  الدعم العالمي إلعداد الخطط المالیة الوطنیة للتنوع البیولوجي؛  )ج(
  مواصلة مبادرة التنمیة والتنوع البیولوجي؛  )د(
  األنشطة األخرى بشأن اآللیات المالیة الجدیدة واالبتكاریة؛  )ه(
  معنیة بحشد الموارد؛ال االتصالتدریب نقاط   ) و(
خدمات النظم اإلیكولوجیة للزعماء ما یرتبط به من والمنتدیات العالمیة بشأن التنوع البیولوجي   )ز(

 ؛السیاسیین الوطنیین، ورجال األعمال، وقادة المنظمات غیر الحكومیة

  المؤشرات التالیة لرصد تنفیذ استراتیجیة حشد الموارد؛ ]یدعو إلى النظر في[  ]یعتمد[  -7[
  ائیة الرسمیة في السنة؛نسبة التمویل المرتبط بالتنوع البیولوجي في المساعدة اإلنم  )أ(
  نسبة التمویل المرتبط بالتنوع البیولوجي في المیزانیات الوطنیة في السنة؛  )ب(
  عدد البلدان التي حددت احتیاجات التمویل وكذلك الثغرات واألولویات وأبلغت عنها؛  )ج(
خدمات تبط به من ما یرّعدد البلدان التي قیمت التكالیف االقتصادیة لفقدان التنوع البیولوجي و  )د(

  ؛ والمنافع الناشئة عنهماالنظم اإلیكولوجیة
عدد البلدان التي لدیها استراتیجیات وخطط عمل وطنیة للتنوع البیولوجي وخطط مالیة وطنیة للتنوع   )ه(
  البیولوجي؛
سیاسات  والوكاالت اإلنمائیة التي لدیها أو الخاصة ذات الصلة/ وعدد المؤسسات المالیة العامة  )و(

  خدمات النظم اإلیكولوجیة؛مشتركة بین القطاعات بخصوص التنوع البیولوجي وما یرتبط به من 
  ]؛)صنادیق مرفق البیئة العالمي والتمویل المشترك( مرفق البیئة العالمیة من خاللحجم التمویل   )ز(
  : األهداف التالیة لرصد تنفیذ استراتیجیة حشد المواردینظر في  -8[
إلى البلدان النامیة  التدفقات المالیة الدولیة السنویة 2020 سیتضاعف بحلول عام X ما ال یقل عن  )أ(

  ؛للمساهمة في تحقیق أهداف االتفاقیة الثالثة

                                                 
هذه الفقرة قید البحث، رهنا باستعراض األطراف ومناقشتها للوثیقة بشأن هیكل، وتوقیت، ومحتوى ومنهجیة تقاریر الرصد    34

  .العالمیة، التي سیقدمها األمین التنفیذي في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
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 عن االحتیاجات والثغرات واألولیات 2015 من األطراف ستبلغ بحلول عام Xما ال یقل عن   )ب(
  المتعلقة بالتمویل؛

 التكالیف االقتصادیة لفقدان التنوع 2015ّتقیم بحلول عام  من األطراف سXما ال یقل عن   )ج(
  البیولوجي وما یرتبط به من خدمات النظم اإلیكولوجیة والمنافع الناشئة عنهما؛

   خططا مالیة وطنیة للتنوع البیولوجي؛2015ّ من األطراف ستعد بحلول عام Xما ال یقل عن   )د(
لجنة التي ترفع تقاریر بموجب (لوكاالت اإلنمائیة  من المؤسسات المالیة واXما ال یقل عن   )ه(

ستدرج التنوع البیولوجي وما یرتبط به من ) المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي
  ]؛2015خدمات النظم اإلیكولوجیة في سیاساتها المشتركة بین القطاعات بحلول عام 

ة إلى تقدیم الدعم المالي الوافي وفي التوقیت المناسب من أجل إعمال  األطراف المانحیدعو  -9
  .األنشطة والمبادرات الملموسة لبلوغ الغایات االستراتیجیة الخاصة باستراتیجیة حشد الموارد
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  خیارات السیاسات بخصوص اآللیات المالیة اإلبتكاریة  3/9
 بأن یعتمد مؤتمر األطراف في  تنفیذ االتفاقیة الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراضیوصي

  :اجتماعه العاشر مقررا على غرار ما یلي
  إن مؤتمر األطراف،

بالعجز المستمر والحاسم في الموارد المالیة المتاحة لدعم خدمات النظم االیكولوجیة وما یرتبط بها إذ یسلم 
 سیعتمد، إلى حد كبیر، على مستوى التمویل المتاح 2020من تنوع بیولوجي، وأن تحقیق هدف التنوع البیولوجي لعام 

   على جمیع المستویات،
بتقریر إجراءات حلقة العمل الدولیة بشأن اآللیات المالیة االبتكاریة ٕواذ یحیط علما 

)UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/5(  التي انعقدت بالتعاون مع أمانة اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي
(UNEP-TEEB)وبدعم مالي سخي من حكومة ألمانیا، والحاجة إلى توطید المشاورات وصیاغة نتائجها ،  

المساهمات المقدمة، مثال من خالل حلقة العمل الدولیة بشأن اآللیات المالیة االبتكاریة، للنهوض ٕواذ یالحظ 
، ومن منظمة التعاون والتنمیة في المیدان بالمناقشات بشأن اآللیات المالیة االبتكاریة من أجل تحقیق أهداف االتفاقیة
وبرنامج قطاع األعمال وتعویضات التنوع [االقتصادي، واآللیة العالمیة التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر، 

، والحاجة إلى مواصلة تحدید ، والمنظمات والعملیات األخرى]35"2010آلیة التنمیة الخضراء لعام "البیولوجي، ومبادرة 
  اغة خیارات السیاسات المختلفة في هذا الصدد،وصی

 من االتفاقیة 20التزام األطراف بالوفاء بااللتزامات المنصوص علیها في أحكام المادة ٕواذ یؤكد من جدید 
  ووفقا لمبادئ ریو،

ام  أن أي آلیات مالیة جدیدة وابتكاریة هي أدوات تكمیلیة لآللیات المالیة المنشأة بموجب أحكٕواذ یشدد على
   من االتفاقیة،21المادة 

نطاق خیارات السیاسات واالقتراحات المتعلقة باآللیات المالیة االبتكاریة مع إمكانیات إدرار موارد ٕواذ یدرك 
  ٕمالیة جدیدة واضافیة لتحقیق أهداف االتفاقیة الثالثة،

الیة االبتكاریة أداة مهمة لدعم بأنه باإلضافة إلى إمكانیات إدرار الموارد، یمكن أن تصبح اآللیات المٕواذ یقر 
  إستدامة خدمات النظم اإلیكولوجیة وما تنطوي علیها من تنوع بیولوجي وتعزیز التنمیة الخضراء،

حشد الموارد المالیة التي یمكن التنبؤ بها والوافیة على جمیع المستویات على النحو الذي ٕواذ یصر على 
  ،9/11مدة في المقرر اتفق علیه في استراتیجیة حشد الموارد المعت

 األطراف، وفقا لقدراتها، على تنفیذ استراتیجیة حشد الموارد التابعة لالتفاقیة، والمشاركة یشجع  -1
، والمشاركة في مناقشة عالمیة بشأن شبكة الحیاةبفعالیة في العملیات الجاریة لتعزیز التمویل االبتكاري، مثل مبادرة  

                                                 
المعلومات عن هذه المبادرات واختصاصاتها، وهیاكل إدارتها، ومصدر تمویلها، ومعاییر تمویلها تتطلب أفریقیا مزیدا من   35
 .، وصلتها باتفاقیة التنوع البیولوجي وبرامج عملها)المستفیدین(
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بالنظم االبتكاریة لمدفوعات مقابل خدمات النظم اإلیكولوجیة، وحشد التمویل من ٕضرورة وامكانیة األسالیب الخاصة 
  القطاع الخاص، من خالل آلیة مالئمة؛

منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي  األمین التنفیذي أن یبدأ، بالتعاون مع یطلب إلى  -2
   أعاله؛1لمناقشات المشار إلیها في الفقرة والمنظمات والمبادرات المعنیة األخرى ذات الصلة، وییسر ا

 األطراف والحكومات والمنظمات المعنیة على القیام بأنشطة ملموسة من أجل إعداد وتعزیز یشجع  -3
واعتماد آلیات مالیة ابتكاریة، بما في ذلك النظر في تقریر حلقة العمل الدولیة بشأن اآللیات المالیة االبتكاریة 

)UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/5(؛  
 المنظمات والمبادرات الدولیة واإلقلیمیة المعنیة، حیثما یكون ذلك مناسبا، إلى التعاون مع یدعو  -4

  :األمین التنفیذي على القیام بما یلي
  التعاون على إعداد آلیات مالیة ابتكاریة، حسب اإلقتضاء؛   )أ(
یارات السیاسات بخصوص اآللیات تنظیم حلقات عمل إقلیمیة ودون إقلیمیة لزیادة تحدید وبحث خ  )ب(

  المالیة االبتكاریة؛
اإلبالغ عن هذه األنشطة، من خالل األمین التنفیذي، إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي   )ج(

  عشر؛
 المنظمات والمبادرات المهتمة باألمر إلى النظر في الحاجة إلى وجود آلیة للتنمیة الخضراء یدعو  -5[

ي مرحلتها التجریبیة، یمكن أن تضع معیارا طوعیا وعملیة إلصدار التراخیص من أجل إثبات وأسالیبها، والتي، ف
صحة إمداد المناطق المحمیة للتنوع البیولوجي ووضع إطار مؤسسي یقوم على آلیات السوق لتمكین الشركات 

  ]والمستهلكین وأصحاب المصلحة اآلخرین من سداد المدفوعات؛
ّیذي أن یجمع آراء األطراف بشأن خیارات السیاسات التي أعدت في حلقة  األمین التنفیطلب إلى  -6

ٕالعمل الدولیة بشأن اآللیات المالیة االبتكاریة ونتائج دراسة اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي وابالغ 
  ألة؛االجتماع الرابع للفریق العامل المعني باستعراض التنفیذ لمواصلة النظر في هذه المس

 األطراف من البلدان المتقدمة إلى تقدیم مساهمات مالیة طوعیة لدعم األعمال األخرى بشأن یدعو  -7
 20المادتین  دون تقلیص التزاماتها المنصوص علیها فياآللیات المالیة االبتكاریة لتحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة، ب

  ؛ من االتفاقیة21و
الضمانات المناسبة لحقوق إدماج [رى والمنظمات المعنیة إلى ضمان  األطراف والحكومات األخیدعو  -8
المشاركة الكاملة والفعالة في إعداد وتنفیذ اآللیات المالیة  ]ذلك والمجتمعات المحلیة، بما في ةاألصلی شعوبال

  .االبتكاریة
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      استعراض اإلرشاد الموجه إلى اآللیة المالیة3/10
  ،لعضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیةالفریق العامل المفتوح اإن 

  : المقترحات التالیة إلى األمین التنفیذيیقدم  -1
 بشأن استعراض اإلرشاد الموجه إلى اآللیة )UNEP/CBD/WG-RI/3/9( مواصلة تطویر الوثیقة  )أ(

  باستعراض التنفیذ؛االجتماع الثالث للفریق العامل المعني ًالمالیة ، استنادا إلى التعلیقات المستلمة خالل 
إجراء مشاورات بالوسائل اإللكترونیة مع األطراف بشأن قائمة موحدة مقترحة لإلرشاد الموجه إلى   )ب(

  اآللیة المالیة؛
إعداد مشروع مقرر بشأن قائمة موحدة لإلرشاد الموجه إلى اآللیة المالیة في الوقت المناسب لینظر   )ج(

  ف؛فیها االجتماع العاشر لمؤتمر األطرا
  :ًمقررا على غرار ما یليفي اجتماعه العاشر  بأن یعتمد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف یوصي  -2
  إن مؤتمر األطراف، "

المقررات وعناصر المقررات ذات الصلة باآللیة المالیة، التي اعتمدها مؤتمر األطراف من   إلىیشیرإذ 
  اجتماعه األول إلى اجتماعه التاسع،

الستعراض  الصادرة عن االجتماع الثالث للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص 36وصیة في التوقد نظر
   أعاله،1التنفیذ، باإلضافة إلى نتائج الفقرة 

   القائمة الموحدة لإلرشاد الموجه إلى اآللیة المالیة، بما فیها أولویات البرامج؛ یعتمد  -1
ابقة، والمتعلقة باآللیة المالیة وأن یقتصر ذلك  على سحب المقررات وعناصر المقررات السُیوافق  -2

  فقط على األحكام ذات الصلة باآللیة المالیة؛
 األمین التنفیذي اإلبقاء على النص الكامل لهذه المقررات وعناصر المقررات المسحوبة یطلب إلى  -3

  على الموقع الشبكي لألمانة مع اإلشارة إلى سحبها؛ 
ًوجه إلى اآللیة المالیة، في مدة تزود محددة، متألفا من قائمة موحدة من  أن یكون اإلرشاد المیقرر  -4

ٕأولویات البرامج التي تحدد ما یتعین تمویله، واطارا موجها نحو تحقیق النتائج، مع مراعاة الخطة االستراتیجیة 
  لالتفاقیة، بما في ذلك مؤشراتها وأهدافها المرتبطة بها؛

جمیع المعلومات واآلراء المقدمة من األطراف وأصحاب المصلحة األمین التنفیذي تیطلب إلى   -5
المعنیین، بما في ذلك المجتمعات األصلیة والمحلیة، بشأن مواصلة تطویر أولویات البرامج، مع مراعاة الخطة 

فریق العامل االستراتیجیة لالتفاقیة، بما في ذلك مؤشراتها وأهدافها المرتبطة بها، لكي ینظر فیها االجتماع الرابع لل
  المفتوح العضویة المخصص الستعراض التنفیذ؛

                                                 
 االجتماع  ریثما تستعرض وتناقش األطراف الوثیقة التي سیقدمها األمین التنفیذي إلى، من هذه التوصیة معلقتان2 و1الفقرتان   36

 .العاشر لمؤتمر األطراف
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 االجتماع الرابع للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض التنفیذ أن یقوم یطلب إلى  -6
إطار السنوات األربع والموجه نحو تحقیق النتائج ألولویات البرامج ذات الصلة باستخدام موارد مرفق باستعراض تنفیذ 

مع مراعاة الخطة االستراتیجیة ، 2014 إلى عام 2010ة العالمیة ألغراض التنوع البیولوجي في الفترة من عام البیئ
  لالتفاقیة، بما في ذلك مؤشراتها وأهدافها المرتبطة بها؛

إطار السنوات األربع والموجه نحو  أن یقوم االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف باعتماد یقرر  -7
، مع مراعاة الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة بما في ذلك مؤشراتها وأهدافها المرتبطة بها، ئج ألولویات البرامجتحقیق النتا

 ،مرفق البیئة العالمیة ل التابعلصندوق اإلستئمانيُفضال عن نتائج االستعراض، لینظر فیه خالل فترة التزود السادسة ل
  .2018-2015میة من أجل التنوع البیولوجي في الفترة فیما یتعلق باستعمال موارد مرفق البیئة العال

 



UNEP/CBD/COP/10/4 
Page 75 
 

  

  مواصلة بحث المبادرة المقترحة بشأن تكنولوجیا التنوع البیولوجي    3/11
 الفریق العامل المفتوح العضوبة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف في یوصي

  :اجتماعه العاشر مقررا على غرار ما یلي
 في تعزیز (BTI)بشأن تكنولوجیا التنوع البیولوجي ] طوعیة[ بالمساهمة المحتملة لمبادرة ذ یسلمإ  -1

ودعم الحصول الفعال على التكنولوجیا ونقلها فیما بین األطراف في االتفاقیة، كعناصر أساسیة لبلوغ األهداف الثالثة 
  :كهذه تحتاج إلى ما یلي أن مبادرة بشأن تكنولوجیا التنوع البیولوجي یؤكدلالتفاقیة، 
أن تقدم دعما لتنفیذ األحكام ذات الصلة في االتفاقیة، وبرنامج العمل بشأن نقل التكنولوجیا   )أ(

 فضال عن الخطة 38 مع األخذ في الحسبان استراتیجیة التنفیذ العملي لبرنامج العمل،37والتعاون العلمي والتكنولوجي،
  ؛2020-2011االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة 

ّأن تكون مدفوعة بالطلب، ومعرفة على نحو جید، ومستندة إلى االحتیاجات التكنولوجیة، وال سیما   )ب(
  التكنولوجیات الجدیدة، المحددة من البلدان المتلقیة؛

  ]أن تكون ذات طبیعة طوعیة؛[  )ج(
دان النامیة، بما في أن تكون مدفوعة من خالل المشاركة النشطة والمتوازنة للبلدان المتقدمة والبل  )د(

  ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛
أن تكون ممولة على نحو واف، وتسهم في الحصول على التمویل الجدید واإلضافي، بدون أن   )ه(

  تشكل عبئا مالیا إضافیا على البلدان النامیة؛
تعزز مزیدا من بناء القدرات والتدریب للبلدان النامیة، بما في ذلك أقل البلدان نموا من أن تقدم و  )و(

بینها والدول الجزریة الصغیرة النامیة، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، بشأن القضایا المتعلقة بنقل التكنولوجیا 
  والتعاون العلمي والتكنولوجي في إطار االتفاقیة؛

ٕنظر بالتفصیل الواجب، في قضایا مثل هیكلها وادارتها وترتیبات التمویل، وغیرها، عند أن تواصل ال  )ز(
  إنشاء المبادرة؛

أن تهیئ بیئة تمكینیة تهدف إلى إزالة الحواجز التقنیة والتشریعیة واإلداریة أمام نقل التكنولوجیا   )ح(
  مات الدولیة األخرى ذات الصلة؛والتكیف مع التكنولوجیا، بما یتسق ویتجانس مع االتفاقیة وااللتزا

ٕأن تأخذ في الحسبان أن مشاركة وموافقة واشراك النساء، والمجتمعات األصلیة والمحلیة وجمیع   )ط(
  أصحاب المصلحة المعنیین تعتبر أساسیة للنقل الناجح للتكنولوجیا ذات األهمیة لالتفاقیة؛

معها، بما في ذلك البرامج والمبادرات القطاعیة، أن تستعین بالعملیات والمبادرات القائمة، وتتعاون   )ي(
، بغیة تعزیز أوجه التآزر (IAASTD)مثل التقییم الدولي للمعارف والعلوم والتكنولوجیا الزراعیة من أجل التنمیة 

  وتجنب اإلزدواجیة في العمل؛
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ئمة، بما في ذلك  بالحاجة إلى مواصلة تحدید الفجوات في أعمال العملیات والمبادرات القإواذ یسلم  -2
المبادرات القطاعیة، بغیة تحقیق أوجه التآزر بالكامل وتجنب اإلزدواجیة في العمل من جانب المبادرة المقترحة بشأن 

  تكنولوجیا التنوع البیولوجي؛
 األطراف والحكومات األخرى، فضال عن المنظمات والمبادرات الدولیة، ومؤسسات البحوث یدعو  )أ(

ألعمال، إلى تزوید األمین التنفیذي بمعلومات عن األنشطة المنفذة حالیا من جانب المنظمات ذات الصلة وقطاع ا
والمبادرات الدولیة أو اإلقلیمیة أو الوطنیة، بما في ذلك المنظمات والمبادرات القطاعیة، التي تدعم أو تیسر أو تنظم 

دعم عملیات تقییم ) 1(بشأن میة لالتفاقیة، مثال أو تعزز نقل التكنولوجیا والتعاون العلمي والتكنولوجي ذوي األه
دورات لبناء القدرات   )2(االحتیاجات التكنولوجیة واللوائح، بما في ذلك بناء القدرات في مجال تقییمات التكنولوجیا؛ 

التنفیذ أنشطة ) 5(نشر المعلومات؛ ) 4(الحلقات الدراسیة والندوات ذات الصلة؛ ) 3(والدورات التدریبیة ذات الصلة؛ 
األخرى بما في ذلك مطابقة وتحفیز أو تیسیر إقامة التحالفات أو االتحادات المعنیة بالبحوث، أو المشاریع المشتركة، 

  أو الترتیبات الخاصة بالتوأمة، بشأن التكنولوجیات ذات األهمیة لالتفاقیة؛
ا من خالل آلیة غرفة تبادل  األمین التنفیذي أن یجري تحلیال لهذه المعلومات وأن ینشرهیطلب إلى  )ب(

المعلومات التابعة لالتفاقیة، وآلیات االتصال األخرى، بغیة توفیر معلومات ملموسة وعملیة فضال عن أفضل 
الممارسات بشأن األنشطة الجاریة التي تدعم أو تیسر أو تعزز نقل التكنولوجیا والتعاون العلمي والتكنولوجي ذوي 

أو تعزیز أوجه / الفجوات في األعمال الحالیة فضال عن فرص ملء هذه الفجوات واألهمیة لالتفاقیة، وأن یحدد
  التآزر؛

 األطراف والحكومات األخرى المهتمة باألمر، فضال عن المنظمات والمبادرات الدولیة، یدعو  )ج(
) أ(2للفقرتین  أعاله والمعلومات المقدمة وفقا 1ومؤسسات البحوث وقطاع األعمال ذوي الصلة، مع مراعاة الفقرة 

  ؛]، التي ستستضیفها أمانة االتفاقیة[أعاله، إلى النظر في دعم إنشاء مبادرة بشأن تكنولوجیا التنوع البیولوجي) ب(2و
 األطراف إلى النظر في إدماج التحضیر لعملیات تقییم االحتیاجات التكنولوجیة في استعراض یدعو  -3

  لتنوع البیولوجي؛وتحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة ل
 مؤسسات التمویل، بما في ذلك مرفق البیئة العالمیة، إلى أن تقدم الدعم المالي بناء على یدعو  -4

  .ذلك
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  2020- 2011عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي     3/12
ف في  الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة بأن یعتمد مؤتمر األطرایوصي

  :اجتماعه العاشر مقررا على غرار ما یلي
  إن مؤتمر األطراف،

   على أهمیة التنوع البیولوجي لتحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة،إذ یسلط الضوء
 الحاجة إلى تحقیق التنفیذ الكامل ألهداف هذه االتفاقیة واالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي ٕواذ یؤكد

   األخرى،والمنظمات والعملیات
   على أهمیة زیادة التوعیة العامة بالقضایا المتعلقة بالتنوع البیولوجي،ٕواذ یؤكد من جدید

   على الحاجة إلى االستفادة من الزخم الذي تحقق بفضل االحتفال بالسنة الدولیة للتنوع البیولوجي،ٕواذ یشدد
 عقد األمم المتحدة 2020-2011  الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى النظر في إعالن الفترةیدعو  -1

  للتنوع البیولوجي؛
 إلى األمین التنفیذي أن یقوم بما یلي، بالتعاون مع الشركاء المعنیین، وخصوصا أمانات یطلب  -2

  :االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي
 األمم تشجیع المشاركة الكاملة لألطراف، وجمیع المنظمات وأصحاب المصلحة المعنیین في عقد  )أ(

  ؛2020-2011المتحدة للتنوع البیولوجي ودعمهم لتنفیذ االتفاقیة وخطتها االستراتیجیة للفترة 
االستفادة من التقدم المحرز في تنفیذ الخطة االستراتیجیة، واألنشطة المرتبطة بها التي تنفذها   )ب(

ة التي یقدمها األمین العام إلى الجمعیة األطراف وأصحاب المصلحة، بغیة إدماج هذه المعلومات في التقاریر المنتظم
  العامة لألمم المتحدة بشأن تنفیذ االتفاقیة؛

 فریق اإلدارة البیئیة إلى تیسیر التعاون وتبادل المعلومات فیما بین أعضائه لدعم االتفاقیة یدعو  -3
  .2020-2011وخطتها االستراتیجیة للفترة 

----  
  




