
طبع عدد محدود من ، محايدة مناخيا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .لمندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةويرجى من ا  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

   العاشراالجتماع
  2010تشرين األول / أكتوبر29- 18ناغويا، اليابان، 

   من جدول األعمال2- 4البند 
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشرة في االجتماع الالمقررات المعتمد
  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   10/2المقرر 

  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي
  إن مؤتمر األطراف،

ي ، الذي طلب فيه إلى الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ أن يعد، ف9/9 إلى مقرره إذ يشير
اجتماعه الثالث، خطة استراتيجية منقحة ومحدثة تشتمل على هدف منقح للتنوع البيولوجي، لكي ينظر فيها مؤتمر 

  األطراف ويعتمدها في اجتماعه العاشر،
 بالتقارير المقدمة من األطراف والمراقبين التي تعرض آراء بشأن تحديث وتنقيح الخطة وإذ يرحب

 التي نظمتها األطراف، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وبرنامج األمم المتحدة االستراتيجية ومختلف المشاورات
 التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والشركاء اآلخرون، بما في ذلك 2010للبيئة، وبرنامج العد التنازلي لعام 

اتيجية لالتفاقية للفترة بعد عام المشاورات اإلقليمية، وحلقة عمل الخبراء غير الرسمية بشأن تحديث الخطة االستر
، ومؤتمر تروندهايم السادس لألمم 2010كانون الثاني / يناير20 إلى 18، المنعقدة في لندن، في الفترة من 2010
شباط / فبراير5 إلى 1النرويج بشأن التنوع البيولوجي، المنعقد في تروندهايم، بالنرويج، في الفترة من /المتحدة
2010 ،  

 لحكومات بلجيكا، والبرازيل، ومصر، وإثيوبيا، وألمانيا، واليونان، وأيرلندا،  امتنانهوإذ يعرب عن
واليابان، وكينيا، والنرويج، وبنما، وبيرو، والسويد، والمملكة المتحدة على استضافتها لهذه المشاورات، فضال عن 

  مساهماتها المالية، 
لمتحدة من خالل فريق اإلدارة البيئية، والمجتمع  بمشاركة مختلف هيئات منظومة األمم اوإذ يرحب أيضا

الفريق المشترك بين ، و(DIVERSITAS) الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولوجيبرنامج الالعلمي من خالل 
  التابع لألكاديميات الوطنية للعلوم والقنوات األخرى،األكاديميات 
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 تمثل إطارا مفيدا ومرنا ومهما لجميع 2020-2011 تنوع البيولوجي بأن الخطة االستراتيجية للوإذ يسلّم
  االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

 استنتاجات الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي التي تؤكد أن وإذ يالحظ مع القلق
م العقبات التي حالت دون تقية  أن النشروإذ يالحظ أيضا لم يتحقق بالكامل، 2010هدف التنوع البيولوجي لعام 

تحقيق الهدف، وتتناول بالتحليل سيناريوهات التنوع البيولوجي في المستقبل وتستعرض اإلجراءات المحتملة التي 
  .يمكن اتخاذها لخفض الفقدان في المستقبل

  ، بتقارير الدراسة المتعلقة باقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيوإذ يرحب أيضا
مع أهداف أيشي المذكورة فيها، ، 2020- 2011 تنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية لليعتمد  - 1

  المرفقة بالمقرر الحالي؛
هداف ألة المقترحة مراحل الرئيسي بالمبرر التقني المؤقت والمؤشرات المحتملة والميحيط علما  - 2

  1؛(UNEP/CBD/COP/10/9) الواردة في مذكرة األمين التنفيذي أيشي للتنوع البيولوجي
 األطراف والحكومات األخرى، بدعم من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات األخرى، يحث  - 3

  :وبصفة خاصة 2020-2011للتنوع البيولوجي حسب االقتضاء، على تنفيذ الخطة االستراتيجية 
الة من النساء، تمكين المشاركة على جميع المستويات لتعزيز المساهمات الكاملة والفع  )أ(

والمجتمعات األصلية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة من جميع 
  .2020-2011القطاعات األخرى في التنفيذ الكامل ألهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للفترة 

 هداف أيشي المذكورة فيها،مع أوضع أهداف وطنية وإقليمية، باستخدام الخطة االستراتيجية   )ب(
كإطار مرن، وفقا لألولويات والقدرات الوطنية، ومع مراعاة األهداف العالمية وحالة واتجاهات التنوع البيولوجي 

بغية المساهمة في الجهود العالمية الجماعية والموارد المقدمة من خالل استراتيجية حشد الموارد، في البلد، 
  اف العالمية، ورفع تقرير عنها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر؛المبذولة من أجل بلوغ األهد

استعراض، وحسب اإلقتضاء تحديث وتنقيح، استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع   )ج(
، بما في ذلك عن طريق 9/9البيولوجي، بما يتمشى مع الخطة االستراتيجية واإلرشادات المعتمدة في المقرر 

دافها الوطنية في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، المعتمدة بوصفها أدوات سياسية، إدماج أه
  ورفع تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر أو الثاني عشر؛

 فعالة استخدام االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة والمحدثة للتنوع البيولوجي كأدوات  )د(
إلدماج أهداف التنوع البيولوجي في السياسات واالستراتيجيات الوطنية للتنمية والحد من الفقر، والحسابات 
القومية، عند الضرورة، والقطاعات االقتصادية وعمليات التخطيط المكاني من قبل الحكومة والقطاع الخاص على 

  جميع المستويات؛ 
تها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وفقا للخطة رصد واستعراض تنفيذ استراتيجيا  )ه(

االستراتيجية وأهدافها الوطنية مع استخدام مجموعة المؤشرات المعدة للخطة االستراتيجية كإطار مرن ورفع 

                                                        
 ) ز( 17أجري تحديث لهذه المذكرة، بما يتماشى مع األهداف حسب اعتمادها ومع مراعاة النقاط المذكورة في الحاشية بالفقرة    1

  .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 بوصفها الوثيقة، وهي متاحة من المقرر الحالي
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تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف من خالل تقاريرها الوطنية الخامسة والسادسة وأي وسائل أخرى يحددها 
  ف؛مؤتمر األطرا

دعم تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات فعالة لتعزيز تنفيذ   )و(
الخطة االستراتيجية وتعميم التنوع البيولوجي على المستوى الوطني، مع مراعاة أوجه التآزر بين االتفاقيات 

  المتعلقة بالتنوع البيولوجي بطريقة متسقة مع والية كل منها؛
عزيز توليد واستخدام المعلومات العلمية، ووضع منهجيات ومبادرات لرصد حالة واتجاهات ت  )ز(

التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وتقاسم البيانات، ووضع مؤشرات وتدابير، وإجراء تقييمات 
ت في مجال م والسياسامنتظمة وفي الوقت المناسب، لتعزيز المنبر الحكومي الدولي الجديد المقترح بشأن العلو

 وفاعلية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية (IPBES) التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
 للتنوع  تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية، وبالتالي بين العلوم والسياساتفاعلوالتكنولوجية من أجل تعزيز الت

  ؛2020-2011البيولوجي 
 في تنفيذ 2ف إلى األخذ علما بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية األطرايدعو  - 4

  ، عند الضرورة، ووفقا للتشريعات الوطنية؛2020- 2011 للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية
 المنظمات اإلقليمية على النظر في إعداد أو تحديث استراتيجيات إقليمية للتنوع البيولوجي، يحث  - 5
قتضاء، بما في ذلك االتفاق على أهداف إقليمية، كوسيلة الستكمال ودعم اإلجراءات الوطنية والمساهمة حسب اال

  ؛2020- 2011للتنوع البيولوجي  في تنفيذ الخطة االستراتيجية
 8/8 الحاجة إلى أنشطة لبناء القدرات والتقاسم الفعال للمعارف، بما يتمشى مع المقررين يؤكد  - 6

األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف، من أجل دعم جميع البلدان، وخصوصا  والمقررات 9/8و
 والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان األكثر ضعفا من الوجهة ،البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا

 ية، في تنفيذ الخطة االستراتيجيةالبيئية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، والمجتمعات األصلية والمحل
  ؛2020-2011للتنوع البيولوجي 

 أن زيادة المعرفة بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتطبيقها تعتبر وإذ يؤكد  - 7
 األطراف والحكومات األخرى إلى االستفادة من نتائج الدراسة يدعوأداة مهمة إليصال وتعميم التنوع البيولوجي، 

أن اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي والدراسات األخرى ذات الصلة، للتوعية بشأن توضيح بش
الفائدة من االستثمار في التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ولتعزيز التزام السياسات بالتنوع البيولوجي 

  على أعلى المستويات؛
دعا إلى تعميم المنظور الجنساني في االستراتيجيات وخطط  الذي 9/8 إلى المقرر وإذ يشير  - 8

، الذي اعتمد مؤتمر األطراف بموجبه خطة عمل االتفاقية بشأن 9/24العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والمقرر 
المساواة بين الجنسين، والذي طلب إلى األطراف ضمن أمور أخرى، تعميم المنظور الجنساني في تنفيذ االتفاقية 

عزيز المساواة بين الجنسين في تحقيق أهدافها الثالثة، وطلب إلى األطراف تعميم االعتبارات الجنسانية، عند وت
أيشي وما يرتبط بها من غايات وأهداف  2020- 2011للتنوع البيولوجي االقتضاء، في تنفيذ الخطة االستراتيجية 

  ؛ومؤشرات
                                                        

 .2007أيلول / سبتمبر13 المؤرخ 61/295قرار الجمعية العامة    2
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البرامج ذات الصلة باستخدام موارد مرفق البيئة إطار السنوات األربع ألولويات " إلى وإذ يشير  - 9
وإذ ، 9/31المقترح في المقرر " 2014 إلى عام 2010العالمية ألغراض التنوع البيولوجي في الفترة من عام 

الخامسة لمرفق البيئة العالمية بشأن استراتيجية المجال ) تجديد الموارد( من فترة التزود 5 أن الهدف يالحظ
إدماج التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطنية من خالل " البيولوجي هو البؤري للتنوع
 مرفق البيئة العالمية تقديم الدعم لألطراف المؤهلة بطريقة سريعة، لتنقيح استراتيجياتها يطلب إلى، "أنشطة تمكينية

  ؛2020- 2011للتنوع البيولوجي  ستراتيجيةوخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتمشى مع الخطة اال
 األطراف، وال سيما األطراف من البلدان المتقدمة، ويدعو الحكومات األخرى والمؤسسات يحث  - 10

المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، ومصارف التنمية اإلقليمية، والمؤسسات المالية المتعددة األطراف األخرى، 
سب ويمكن التنبؤ به وفي الوقت المناسب إلى األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل إلى تقديم دعم مالي منا

البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان األكثر ضعفا من الوجهة البيئية، فضال عن البلدان ذات 
 على ويعيد التأكيد 2020-2011لبيولوجي للتنوع ااالقتصاد االنتقالي، لتمكين التنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية 

أن مدى التنفيذ الفعال لألطراف من البلدان النامية اللتزاماتها بموجب االتفاقية سيعتمد على التنفيذ الفعال لألطراف 
  من البلدان المتقدمة اللتزاماتها بموجب االتفاقية فيما يتعلق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا؛

رفق البيئة العالمي، تقديم الدعم المالي الكافي، وفي الوقت المناسب والمتوقع إلى  ميطلب إلى  - 11
  ؛ 2020-2011للتنوع البيولوجي البلدان المؤهلة للتمكين من تنفيذ الخطة االستراتيجية 

المرفق بالمقرر ( إلى استراتيجيته لحشد الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية إذ يشيرو  - 12
 األطراف والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء فريق التنمية التابع لألمم المتحدة، والبنك يدعو، ) باء9/11

الدولي، ومصارف التنمية اإلقليمية والهيئات الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة، جنبا إلى جنب مع المنظمات 
للتنوع البيولوجي  رد الضرورية لتنفيذ الخطة االستراتيجيةغير الحكومية وكيانات قطاع األعمال، إلى توفير الموا

، وخصوصا من قبل البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 2020- 2011
  البلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛فضال عن 

ع البيولوجي لتقديم استعراض  إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنويقرر  - 13
، بما في ذلك تحليل عن كيفية مساهمة أيشي للتنوع البيولوجيمنتصف المدة عن التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف 

   من األهداف اإلنمائية لأللفية؛2015تنفيذ االتفاقية وخطتها االستراتيجية في تحقيق أهداف عام 
 أن يقررو اإلبقاء على تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض،  إلى أن دور مؤتمر األطراف هوإذ يشير  - 14

للتنوع البيولوجي  تستعرض اجتماعات مؤتمر األطراف في المستقبل التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية
، وأن تتقاسم الخبرات ذات الصلة بالتنفيذ وأن تقدم إرشادات بشأن وسائل التغلب على العوائق التي 2020- 2011

  وجهت؛و
 أن ينظر في اجتماعه الحادي عشر في الحاجة إلى آليات إضافية وإمكانية إنشائها أو تعزيز يقرر  - 15

اآلليات القائمة مثل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والفريق العامل المفتوح العضوية 
اء بالتزاماتها في إطار االتفاقية وتنفيذ الخطة المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية لتمكين األطراف من الوف

  ؛2020- 2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية
  :يدعو  - 16
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األخرى األطراف والحكومات األخرى في االجتماعات القادمة لهيئات صنع القرار في االتفاقيات   )أ(
المساهمات المناسبة للتنفيذ التعاوني  واالتفاقات األخرى ذات الصلة إلى النظر في 3المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  ؛ وأهداف أيشي المذكورة فيها2020- 2011للتنوع البيولوجي للخطة االستراتيجية 
برنامج األمم المتحدة للبيئة، وبصفة خاصة مكاتبه اإلقليمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )ب(

صعيد القطري، إلى تيسير أنشطة لدعم تنفيذ االتفاقية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، العاملين على ال
  والخطة االستراتيجية، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة األخرى ذات الصلة؛

برنامج األمم المتحدة للبيئة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فضال عن المنظمات األخرى ذات   )ج(
ى الوحدات وتعزيزه واستخدامه على نحو فعال لتعزيز القائم عل TEMATEA الصلة، إلى مواصلة تطوير نموذج

  تحقيق االتساق في تنفيذ االتفاقيات واالتفاقات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
 إلى 4فريق اإلدارة البيئية، استنادا إلى تقريره المقدم إلى االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف،  )د(

االستراتيجية عبر منظومة األمم المتحدة وتقديم تقرير عن أعماله إلى تحديد تدابير للتنفيذ الفعال والصحيح للخطة 
مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر من خالل الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية والهيئة 

  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
اعتماد العناصر ذات الصلة للخطة االستراتيجية الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى النظر في   )ه(

 كعناصر ال تتجزأ من األهداف اإلنمائية لأللفية، وال  وأهداف أيشي المذكورة فيها2020- 2011للتنوع البيولوجي 
   من األهداف اإلنمائية لأللفية بشأن ضمان اإلستدامة البيئية؛7سيما الهدف 
  :ا يلي األمين التنفيذي القيام بميطلب إلى  - 17

أن يشجع وييسر، بالشراكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها منظمات المجتمعات   )أ(
، بما في ذلك 2020- 2011للتنوع البيولوجي  األصلية والمحلية، أنشطة لتعزيز القدرات لتنفيذ الخطة االستراتيجية

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع أو دون إقليمية بشأن تحديث وتنقيح/من خالل حلقات عمل إقليمية و
  البيولوجي، وتعميم التنوع البيولوجي وتعزيز آلية غرفة تبادل المعلومات وحشد الموارد؛

تجميعا لإلجراءات الوطنية واإلقليمية وغيرها من اإلجراءات، بما في ذلك وحسب /أن يعد تحليال  )ب(
راتيجية لتمكين الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، االقتضاء األهداف الموضوعة وفقا للخطة االست

، من تقييم مساهمة هذه  الالحقةاجتماعاتهفي في اجتماعه الرابع، ومؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر و
  األهداف الوطنية واإلقليمية في تحقيق األهداف العالمية؛

 خيارات تعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الرابع،، لنظر الفريق العامل المعني باسأن يعد  )ج(
لمواصلة تعزيز تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك من خالل مواصلة تطوير برامج بناء القدرات، والشراكات وتعزيز 

  ؛فاقية والعمليات الدولية األخرىأوجه التآزر فيما بين االت

                                                        
البرية تفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، واتفاقية التراث العالمي، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات               ا  3

 .ع الحيوانات البرية المهاجرة، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتيةنقراض، واتفاقية حفظ أنواالمعرضة لال
4   UNEP/CBD/COP/10/INF/21  
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ة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع أن يعد خطة، لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشور  )د(
الحادي عشر لمؤتمر األطراف، إلعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي على أساس 

  .التقارير الوطنية الخامسة، واستخدام المؤشرات العامة للتنوع البيولوجي العالمي والمعلومات األخرى ذات الصلة
والعمليات األخرى،  5ستنادا إلى نتائج دراسة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيا  )ه(

أن يتعاون مع المنظمات ذات الصلة، مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك 
مواصلة تطوير الجوانب االقتصادية المتعلقة ) 1: (الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بهدف

إعداد أدوات تنفيذ إلدماج الجوانب االقتصادية من التنوع ) 2(بخدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 
  تيسير تنفيذ وبناء قدرات مثل هذه األدوات؛) 3(البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية و

بشأن دراسة الات، أن يدعم البلدان في استخدام نتائج من خالل حلقات عمل لبناء القدر  )و(
اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وفي إدماج قيم التنوع البيولوجي في السياسات والبرامج 

  .وعمليات التخطيط الوطنية والمحلية ذات الصلة
تقنية والتكنولوجية لهذه المسألة مواصلة تطوير، تحضيرا لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية وال  )ز(

، المبررات التقنية  في اجتماعه الرابعلفريق العامل المعني باستعراض التنفيذوافي اجتماعها الخامس عشر، 
المذكورة في مذكرة األمين التنفيذي أيشي للتنوع البيولوجي ألهداف راحل الرئيسية المقترحة والم

(UNEP/CBD/COP/10/9) 6.يقات المذكورة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافمع مراعاة التعل  
  مرفق

  2020-2011للتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية 
  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي

  "الحياة في انسجام مع الطبيعة"
 هو تشجيع تنفيذ االتفاقية على نحو 2020- 2011 للتنوع البيولوجيإن الغرض من الخطة االستراتيجية   - 1
أهداف أيشي للتنوع (" يتضمن رؤية ومهمة وغايات وأهداف استراتيجية مشتركة ،ال من خالل نهج استراتيجيفع

الخطة وستوفر . توجه اإلجراءات الواسعة النطاق المتخذة من قبل األطراف وأصحاب المصلحة") البيولوجي
ساق في تنفيذ أحكام االتفاقية ومقررات أيضا إطارا لوضع األهداف الوطنية واإلقليمية وتعزيز االتاالستراتيجية 

 بروتوكول ناغويا فضال عن حفظ النباتاتمؤتمر األطراف، بما في ذلك برامج العمل واالستراتيجية العالمية ل
وستعمل أيضا .  الناشئة عن استخدامهالمنافعلعادل والمنصف لتقاسم االوعلى الموارد الجينية بشأن الحصول 

ال قادرة على جذب انتباه أصحاب المصلحة وإشراكهم، مما يؤدي إلى تيسير تعميم كأساس إلعداد أدوات اتص
                                                        

  mid&924=tabid&d3%TuM_bYhDohL=fileticket?aspx.LinkClick/org.teebweb.www://http=1813انظر     5
  : ما يليهشمل هذت  6

 .اس في المبررات التقنية في أهداف كثيرةيحتاج األمر إلى إبراز الحاجة إلى خطوط أس •
تدابير الحفظ األخرى " بالتعريف 11في المبرر التقني في الهدف " الوسائل األخرى"تعريف نبغي االستعاضة عن الي •

 ".المستندة إلى المنطقة
 .14ينبغي إبراز األهمية القصوى للمياه في المبرر التقني في الهدف  •
 .19ن االتفاقية إلى المبرر التقني في الهدف  م16ستضاف إشارة إلى المادة  •

 .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1وتتاح الوثيقة المحدثة في 
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وقد اعتمدت خطة استراتيجية مستقلة . التنوع البيولوجي في جداول األعمال الوطنية والعالمية األوسع نطاقا
  7.لبروتوكول السالمة األحيائية الستكمال الخطة الحالية لالتفاقية

  .، وال سيما أهدافها الثالثة، الركيزة األساسية للخطة االستراتيجيةويمثل نص االتفاقية  -2
  المبرر المنطقي للخطة  -أوال

يرتكز عمل النظم اإليكولوجية وتوفير خدمات النظم اإليكولوجية األساسية لرفاه اإلنسان على التنوع   - 3
ان وتوفير الهواء النقي والمياه النقية؛ ويساعد التنوع البيولوجي في تحقيق األمن الغذائي وصحة اإلنس. البيولوجي

  .ويسهم في سبل العيش المحلية، والتنمية االقتصادية، وهو أساسي لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك الحد من الفقر
؛ حفظ التنوع البيولوجي؛ واالستخدام المستدام لمكوناته: وتتضمن اتفاقية التنوع البيولوجي ثالثة أهداف  - 4

وتعهدت األطراف، في الخطة االستراتيجية . والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية
أن تنفذ أهداف االتفاقية الثالثة على نحو أكثر فعالية واتساقا لتحقيق، "، 2002األولى لالتفاقية، المعتمدة في عام 

لي لفقدان التنوع البيولوجي على الصعيد العالمي واإلقليمي ، خفض كبير في المعدل الحا2010بحلول عام 
وتُقيم الطبعة الثالثة من نشرة ." والوطني كمساهمة في الحد من الفقر ولفائدة جميع أشكال الحياة على األرض

دم المحرز  إلى التقارير الوطنية والمؤشرات ودراسات البحوث، التقباالستعانةالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، 
  .، وتعرض سيناريوهات لمستقبل التنوع البيولوجي2010نحو بلوغ هدف عام 

غير أن نطاق هذه .  اإلجراءات على مستويات عديدة2010وقد وجه هدف التنوع البيولوجي لعام   - 5
هناك وعالوة على ذلك، لم يكن . اإلجراءات لم يكن كافيا للتصدي للضغوط التي يتعرض لها التنوع البيولوجي

إدماج كاف لقضايا التنوع البيولوجي في السياسات واالستراتيجيات والبرامج واإلجراءات األوسع نطاقا، ولذلك لم 
وفي حين أن هناك اآلن بعض الفهم للروابط . تخفض الدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي بشكل ملحوظ

رفاه اإلنسان، إال أن قيمة التنوع البيولوجي لم تنعكس بعد في بين التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية و
  .السياسات وهياكل الحوافز األوسع نطاقا

وكان . ويشير معظم األطراف إلى نقص الموارد المالية والبشرية والتقنية كعوامل تقيد تنفيذها لالتفاقية  - 6
ألخرى التي تواجه تنفيذ االتفاقية عدم وجود ومن العقبات ا. نقل التكنولوجيا في إطار االتفاقية محدودا جدا

  .غير أنه ال ينبغي استخدام عدم اليقين العلمي كعذر لعدم العمل. معلومات علمية كافية للسياسة وصنع القرار
وال يزال تنوع الجينات . ، على األقل على الصعيد العالمي2010ولم يتحقق هدف التنوع البيولوجي لعام   - 7

اإليكولوجية ينخفض، نظرا ألن الضغوط التي يتعرض لها التنوع البيولوجي ال تزال ثابتة أو واألنواع والنظم 
  .تتزايد من حيث الحدة أساسا نتيجة ألعمال اإلنسان

ويتوقع المجتمع العلمي بتوافق اآلراء استمرار فقدان الموائل وارتفاع معدالت االنقراض على مدار هذا   - 8
 الحالية، وقد تترتب آثار خطيرة على المجتمعات البشرية في حالة تخطي عدة القرن إذا استمرت االتجاهات

وما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لعكس االتجاهات الحالية، يمكن فقدان مجموعة كبيرة من ". نقاط حاسمة"عتبات أو 
كثر اآلثار ضررا وفي حين ستقع أ. الخدمات المستمدة من النظم اإليكولوجية التي ترتكز على التنوع البيولوجي

على الفقراء، مما سيؤدي إلى إضعاف الجهود الرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، فلن يكون أحد محصنا 
  .من آثار فقدان التنوع البيولوجي

                                                        
  .، المرفقBS-V/16المقرر    7
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. ومن ناحية أخرى، أوضح تحليل السيناريوهات مجموعة واسعة من الخيارات للتغلب على هذه األزمة  - 9
اءات الحاسمة لتقدير قيمة التنوع البيولوجي وحمايته أن تفيد الشعوب بطرائق عديدة، بما في ذلك ومن شأن اإلجر

كما أنها ستساعد في خفض وتيرة تغير المناخ عن طريق . من خالل صحة أفضل، وأمن غذائي أفضل وفقر أقل
ب في التكيف مع تغير تمكين النظم اإليكولوجية من تخزين وامتصاص المزيد من الكربون؛ وستساعد الشعو

ولذلك، فإن حماية التنوع البيولوجي . المناخ عن طريق زيادة قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل وزيادة قوتها
  .بصورة أفضل يمثل استثمارا وقائيا وفعاال من حيث التكاليف لخفض المخاطر التي يتعرض لها المجتمع العالمي

جابية إجراءات في العديد من نقاط الدخول، التي تنعكس في غايات الخطة ويتطلب تحقيق هذه النتيجة اإلي  - 10
  :وهي تشتمل على ما يلي. االستراتيجية هذه

، بما في ذلك أنماط الشروع في إجراءات للتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي  )أ(
جي في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع، من اإلنتاج واالستهالك، عن طريق ضمان تعميم شواغل التنوع البيولو

  خالل االتصال والتثقيف والتوعية، وتدابير حافزة مالئمة، وتغيير مؤسسي؛
وستكون مشاركة . اتخاذ إجراءات اآلن لخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي  )ب(

وفي . خرى مهمة لتحقيق النجاحقطاعات الزراعة والحراجة ومصايد األسماك والسياحة والطاقة والقطاعات األ
الحاالت التي توجد فيها مبادالت بين حماية التنوع البيولوجي واألهداف االجتماعية األخرى، يمكن خفض اآلثار 

وفي حالة وجود ضغوط . إلى الحد األدنى عن طريق استخدام نُهج مثل التخطيط المكاني وتدابير لتحقيق الفعالية
وجية الحيوية وخدماتها، ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض هذه متعددة تهدد النظم اإليكول

الضغوط التي يمكن تغييرها بسرعة، مثل االستغالل المفرط أو التلوث، بحيث يمكن منع الضغوط المستعصية 
  إلى حالة متدهورة؛" تجاوز الحدود القصوي"األخرى، وال سيما تغير المناخ، من دفع النظام إلى 

مواصلة اإلجراءات المباشرة لصون التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واستعادتها،   )ج(
وفي حين بدأت اإلجراءات الطويلة األجل لخفض األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي . عند الضرورة

بيولوجي بما في ذلك النظم اإليكولوجية تؤتي بثمارها، إال أن اإلجراءات الفورية يمكن أن تساعد في حفظ التنوع ال
الحرجة، عن طريق المناطق المحمية، واستعادة الموائل، والبرامج المتعلقة باستعادة األنواع والتدخالت األخرى 

  التي تستهدف الحفظ؛
جهود لضمان استمرار توفير خدمات النظم اإليكولوجية وضمان الحصول على هذه الخدمات،   )د(

وعادة ما يوفر الحفاظ على النظم اإليكولوجية واستعادتها .  الذين يعتمدون بصورة مباشرة عليهاوخصوصا للفقراء
ولذلك، وعلى الرغم من أن تغير المناخ من التهديدات . وسائل فعالة من حيث التكاليف للتصدي لتغير المناخ

تهديد يفتح عددا من اإلمكانيات لحفظ الرئيسية اإلضافية التي يتعرض لها التنوع البيولوجي، فإن التصدي لهذا ال
  التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

بناء القدرات؛ وتوسيع المعارف واستخدامها وتقاسمها؛ والحصول : تعزيز آليات الدعم من أجل  )ه(
لتخطيط الوطنية أكثر فعالية من ويجب أن تصبح عمليات ا. على الموارد المالية الضرورية والموارد األخرى

وهناك حاجة إلى أن . حيث تعميم التنوع البيولوجي وإبراز أهميته في جداول األعمال االجتماعية واالقتصادية
  .تصبح هيئات االتفاقية أكثر فعالية في استعراض التنفيذ وتوفير الدعم واإلرشاد إلى األطراف

      الرؤية-ثانيا
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 ، يقيم2050بحلول عام "حيث  " في انسجام مع الطبيعةالحياة"عالم االستراتيجية هي إن رؤية هذه الخطة   - 11
مما يؤدي إلى استدامة وتصان خدمات النظام اإليكولوجي، ويستعاد ويستخدم برشد،  حفظيوالتنوع البيولوجي 

  ".كوكب سليم وتقديم منافع أساسية لجميع الشعوب
  مهمة الخطة االستراتيجية  - ثالثا

بغية فقدانالتنوع البيولوجي اتخاذ اإلجراء الفعال والعاجل لوقف "تتمثل مهمة الخطة االستراتيجية في   - 12
وتواصل تقديم الخدمات الضرورية، التحمل  تكون النظم اإليكولوجية قادرة على ،2020ضمان أنه بحلول عام 

لضمان ذلك، تُخفف القيود و.  الفقرىالقضاء عل البشر، و حياة الكون، والمساهمة في رفاهومن ثم ضمان تنوع
 مستدام ويجري على نحو ةموارد البيولوجيال، وتُستخدم يتم استعادة النظم اإليكولوجيةعلى التنوع البيولوجي، و

ة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة؛ وتُقدم الموارد المالية الكافية، وتُعزز ناشئتقاسم المنافع ال
 ويستند صنع القرار إلى علوم ،، وتنفذ السياسات المناسبة بفعاليةهقيموالتنوع البيولوجي قضايا  عمموتالقدرات، 

  ." وإلى النهج التحوطيسليمة
  أيشي للتنوع البيولوجي    الغايات االستراتيجية وأهداف -رابعا

، " للتنوع البيولوجيأهداف أيشي "2020  أو2015  هدفا رئيسيا لعام20تتضمن الخطة االستراتيجية   - 13
 بالتحقيق على الصعيد تطلعات) 1(: وتشتمل الغايات واألهداف على. مصنفة تحت خمس غايات استراتيجية

 نطاق هذا في أهدافهاوتدعى األطراف إلى وضع .  أو اإلقليمية الوطنيةهداف لوضع األا مرناإطار) 2(العالمي، و
  المساهمات الوطنية فيومع األخذ في الحسبان أيضايات الوطنية، طار المرن، مع مراعاة االحتياجات واألولواإل

في بعض ف. عالميهدف كل ل ا وطنيهدفا كل بلد يضعولن يتطلب األمر بالضرورة أن . تحقيق األهداف العالمية
مة في  أخرى غير مهأهداف وقد تكون . معينة قد تحققت بالفعلأهدافبة العالمية المحددة في ت قد تكون الع،البلدان

  .سياق البلد
 التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع :  ألفة االستراتيجيالغاية

  . الحكومة والمجتمعقطاعات في جميعالبيولوجي 
الخطوات التي يمكن ب على علم بقيم التنوع البيولوجي، وناسال، يكون حد أقصىك 2020بحلول عام   :1الهدف 
  . واستخدامه على نحو مستدامهحفظ لاتخاذها
للتنمية ستراتيجيات الوطنية والمحلية قيم التنوع البيولوجي في االج مد، تُ كحد أقصى2020بحلول عام   :2الهدف 

  .، في نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالغحسب اإلقتضاء وإدماجها، وعمليات التخطيط ويجريوالحد من الفقر 
، أو تزال  الضارة بالتنوع البيولوجي،اإلعانات الحوافز، بما فيها لغى، تُ كحد أقصى2020ول عام بحل  :3الهدف 
طبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي  وتوضع وتُ،أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية تدريجيا

 الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة ، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزاماتمستدامالواستخدامه 
  .االقتصادية الوطنية- الظروف االجتماعية

 المصلحة على جميع وقطاع األعمال وأصحابالحكومات تكون ،  كحد أقصى2020  عامحلولب  :4الهدف 
تدامين أو تكون قد نفذت خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المسخطط قد اتخذت خطوات لتنفيذ المستويات 

  .اإليكولوجية المأمونةحدود نطاق ال الطبيعية فيالموارد وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام 
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  . التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدامعلى المباشرة الضغوط خفض :  باءة االستراتيجيالغاية
 على إلى النصفبما في ذلك الغابات،  ،الموائل الطبيعيةجميع فقدان معدل  يخفَّض، 2020بحلول عام   :5الهدف 

  . بقدر كبيرت الموائل الطبيعيةوتفتتدهور  األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، ويخفض
يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات ، 2020بحلول عام   :6الهدف 

طبيق النُهج القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط المائية، بطريقة قانونية وبت
على األنواع المهددة كبيرة لجميع األنواع المستنفدة، وال يكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة انعاش وتدابير 

صدة السمكية واألنواع باإلنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على األر
  .اإليكولوجية المأمونةفي نطاق الحدود والنظم اإليكولوجية 

على نحو مستدام، لضمان  والحراجة حياء المائيةاأل، تدار مناطق الزراعة وتربية 2020بحلول عام   :7الهدف 
  .حفظ التنوع البيولوجي

ال  مستويات إلى ،الناتج عن المغذيات الزائدة التلوث ، بما في ذلك التلوثخفَّض، ي2020بحلول عام   :8الهدف 
  . وبالتنوع البيولوجيلنظم اإليكولوجية اوظيفةتضر ب
وتخضع  ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية، األنواع الغريبة الغازية عرف، ت2020بحلول عام   :9الهدف 

  . إلدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها وتوضع تدابير يتم القضاء عليهاو أللمراقبة األنواع ذات األولوية
 والنظم تُخفَّض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية،، 2015بحلول عام   :10الهدف 

 من أجل المحافظة على سالمتها ، المحيطاتأو تحمضالتي تتأثر بتغير المناخ الضعيفة األخرى اإليكولوجية 
  .هاائووظو

 واألنواع والتنوع ،اإليكولوجيةالنظم صون تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق  :  جيمةالستراتيجي االغاية
  .الجيني
المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية من على األقل   في المئة17 يتم حفظ، 2020بحلول عام   :11الهدف 

  للتنوع البيولوجيالخاصةطق ذات األهمية المناوخصوصا  والبحرية، الساحليةالمناطق  من  في المئة10و
نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة إيكولوجياً ، من خالل ام اإليكولوجيوخدمات النظ

 المناظر الطبيعية األرضية في وإدماجها، للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة
  . األوسع نطاقاةالبحريية والمناظر الطبيع

هددة باالنقراض وتحسين وإدامة حالة حفظها، الم  انقراض األنواع المعروفة، منع2020 بحلول عام  :12الهدف 
  .وال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا

وانات الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع والحي، 2020بحلول عام   :13الهدف 
األليفة والتنوع الجيني لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية فضال عن 

  .القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني وصون تنوعها الجيني
  .النظم اإليكولوجيةخدمات ولوجي و التنوع البي للجميع منمنافعال تعزيز :  دالة االستراتيجيالغاية
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التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك النظم اإليكولوجية استعادة وصون ، 2020بحلول عام   :14الهدف 
مجتمعات الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء وال

  .ء والمحلية والفقراء والضعفاةاألصلي
ومساهمة التنوع البيولوجي في على التحمل  النظم اإليكولوجية قدرةتعزيز إتمام ، 2020بحلول عام   :15الهدف 
النظم اإليكولوجية من على األقل   في المئة15 الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة مخزون

  .مناخ والتكيف معه ومكافحة التصحر مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير ال،المتدهورة
، يسري مفعول بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 2015بحلول عام   :16الهدف 

  .والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع الوطني
   القدراتوبناءوإدارة المعارف  ،التشاركيل التخطيط  تعزيز التنفيذ من خال:  هاءة االستراتيجيالغاية

قد أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ،  كل طرف يكون، 2015بحلول عام   :17الهدف 
  .وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركية ومحدثةاستراتيجية 

رف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية احترام المعا، 2020بحلول عام   :18الهدف 
ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف للموارد البيولوجية، رهنا 

مع المشاركة بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية 
  .الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات الصلة

، إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع 2020بحلول عام   :19الهدف 
انه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة ه، وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدوظيفتالبيولوجي، وقيمه، و

  .والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع
كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد ، 2020بحلول عام   :20الهدف 

 وفقا للعملية ،در من جميع المصا2020- 2011المالية للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على تقييمات . الموحدة والمتفق عليها في استراتيجية حشد الموارد

  .االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها
      التنفيذ والرصد واالستعراض والتقييم- خامسا

 أساسا من خالل القيام بأنشطة على الصعيد الوطني أو دون   ستنفذ الخطة االستراتيجية:وسائل التنفيذ  - 14
وستشتمل وسائل تنفيذ هذه الخطة . الوطني، إضافة إلى إجراءات داعمة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي

 من 20االستراتيجية على تقديم الموارد المالية وفقا لاللتزامات ذات الصلة بموجب االتفاقية مع مراعاة المادة 
وتعتبر االستراتيجيات . وتوفر الخطة االستراتيجية إطارا مرنا لوضع األهداف الوطنية واإلقليمية.  فاقيةاالت

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من األدوات الرئيسية لترجمة الخطة االستراتيجية وفقا للظروف الوطنية، 
وينبغي . ي عبر جميع قطاعات الحكومة والمجتمعبما في ذلك من خالل أهداف وطنية، وإلدماج التنوع البيولوج

وينبغي دعم وتشجيع . تشجيع مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتيسيرها على كل مستويات التنفيذ
وقد . مبادرات وأنشطة المجتمعات األصلية والمحلية التي تسهم في تنفيذ الخطة االستراتيجية على الصعيد المحلي

وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن تتعلم . ذ من بلد ألخر، وفقا لالحتياجات والظروف الوطنيةتختلف وسائل التنفي
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وبهذه الروح، ترد أمثلة عن الوسائل المحتملة للتنفيذ . البلدان من بعضها البعض عند تحديد الوسائل المالئمة للتنفيذ
المؤقت المبرر التقني : 2020- 2011ي للتنوع البيولوجفي مذكرة األمين التنفيذي بشأن الخطة االستراتيجية 

ومن المتوقع أن يحظى التنفيذ بمزيد   8. ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي الرئيسيةراحلوالمالمؤشرات المقترحة 
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن من الدعم من 

يسر التقاسم العادل تي ستالر األخرى في النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع استخدامها والعناص
  9.والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

التنوع البيولوجي للمياه الداخلية، والتنوع :  تشمل برامج العمل المواضيعية لالتفاقية ما يلي:برامج العمل  - 15
لساحلي، والتنوع البيولوجي الزراعي، والتنوع البيولوجي للغابات، والتنوع البيولوجي البيولوجي البحري وا

وتقدم هذه البرامج مع . لألراضي الجافة وشبه الرطبة، والتنوع البيولوجي للجبال، والتنوع البيولوجي الجزري
ستراتيجية، ويمكن أن تساهم  إرشادات تفصيلية بشأن تنفيذ الخطة اال10القضايا المختلفة المشتركة بين القطاعات

وهي أدوات رئيسية ينبغي النظر فيها عند تحديث االستراتيجيات وخطط .  أيضا في التنمية والقضاء على الفقر
  .العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 لهذه الخطة االستراتيجية وألهداف االتفاقية ضروري، مثال، عن طريق توسيع نطاق الدعم السياسي  - 16
على ضمان أن يفهم رؤساء الدول والحكومات وأعضاء البرلمانات في جميع األطراف قيمة التنوع العمل 

وينبغي حث األطراف في االتفاقية على وضع أهداف وطنية للتنوع . البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
تدابير واإلجراءات لتحقيق  وتعرض الأيشي للتنوع البيولوجي نفيذ الخطة االستراتيجية وأهدافالبيولوجي تدعم ت

ذلك، مثل إعداد نظم حسابات قومية شاملة، عند الضرورة، تُدمج قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
في عملية صنع القرار الحكومي مع مشاركة كاملة وفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 

  .اآلخرين
ستويات مطلوبة للتنفيذ القعال للخطة االستراتيجية، وتنفيذ اإلجراءات على النطاق  على جميع المالشراكات  - 17

المطلوب، لبناء الملكية الالزمة لضمان تعميم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع واالقتصاد، 
تكون الشراكات مع برامج منظومة وس. وإليجاد أوجه التآزر مع التنفيذ الوطني لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف

األمم المتحدة وصناديقها ووكاالتها المتخصصة فضال عن االتفاقيات والوكاالت األخرى المتعددة األطراف 
والثنائية، والمؤسسات، والنساء، والمجتمعات األصلية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، ستكون مهمة لدعم 

وعلى الصعيد الدولي، يتطلب هذا األمر شراكات بين االتفاقية . لصعيد الوطنيتنفيذ الخطة االستراتيجية على ا
وبصفة خاصة، ستكون . واالتفاقيات األخرى، والمنظمات والعمليات الدولية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص

  :هناك حاجة إلى جهود من أجل
                                                        

مذكرة بشأن المبرر التقني والمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية المقترحة ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي بوصفها              ترد    8
  .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1 الوثيقة

 يتكون من اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول الحصول علـى           النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع     تجدر مالحظة أن    9
الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، فضال عن األدوات التكميلية، بما في ذلك المعاهدة الدوليـة              

رد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف بشأن الموا
 .)، الديباجة10/1المقرر (للمنافع الناشئة عن استخدامها 

 programmes/int.cbd.www://http/ :القائمة الكاملة بالبرامج والمبادرات متاحة على الموقع   10
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دة، في التنمية المستدامة والقضاء ضمان أن تسهم االتفاقية، من خالل خطتها االستراتيجية الجدي  )أ(
  على الفقر، وتحقيق األهداف اإلنمائية األخرى لأللفية؛

  ضمان التعاون لتحقيق تنفيذ الخطة في مختلف القطاعات؛  )ب(
  تشجيع الممارسات الصديقة للتنوع البيولوجي من قبل قطاع األعمال؛  )ج(
  11.البيئية المتعددة األطرافتشجيع أوجه التآزر واالتساق في تنفيذ االتفاقات   )د(

  تقوم األطراف بإبالغ مؤتمر األطراف باألهداف أو االلتزامات الوطنية :اإلبالغ من قبل األطراف  - 18
ة نحو تحقيق هذه األهداف، راحل رئيسيالتي تعتمدها لتنفيذ الخطة االستراتيجية، فضال عن أية موأدوات السياسة 

ة، بما في ذلك من خالل تقاريرها مراحل الرئيسيو بلوغ هذه األهداف والوترفع تقريرا عن التقدم المحرز نح
 فضال عن المؤشرات المقترحة، وفقا ،ة المقترحةراحل الرئيسيوسيتم إعداد الم . الوطنية الخامسة والسادسة
رلمانات،   وينبغي أن يلعب أعضاء الب.10/2أعاله، والمقرر ) ز(18و) ه(و) ب(3 اتللعمليات المذكورة في الفقر

من خالل االستجابة الحتياجات وتوقعات المواطنين بصورة دورية، دورا في استعراض تنفيذ االتفاقية على 
  .الصعيدين الوطني ودون الوطني، حسب االقتضاء، لمساعدة الحكومات على إجراء استعراض أشمل

ئات االتفاقية األخرى،   يبقي مؤتمر األطراف، بدعم من هي:االستعراض من قبل مؤتمر األطراف  - 19
، تنفيذ هذه الخطة االستراتيجية  االتفاقيةستعراض تنفيذالمفتوح العضوية المخصص الوخصوصا الفريق العامل 

قيد االستعراض، ويدعم التنفيذ الفعال من جانب األطراف لضمان أن تستند اإلرشادات الجديدة إلى خبرات 
وسوف يستعرض مؤتمر .  مبدأ اإلدارة التكيفية من خالل التعليم الفعالاألطراف في تنفيذ االتفاقية، بما يتمشى مع

 حسبما هو مبين في الخطة االستراتيجية ويرفع أيشي للتنوع البيولوجيأهداف ألطراف التقدم المحرز في تحقيق ا
 المؤقت، المبرر التقنيتوصيات بشأن التغلب على أية عوائق تعترض الوفاء بهذه األهداف، بما في ذلك تنقيح 

، وحسب ا والتدابير الواردة فيه12والمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي
ومن أجل تيسير هذه األعمال، ينبغي أن تعد الهيئة . دعم التنفيذ والرصد واالستعراضلليات اآلاالقتضاء، تعزيز 

موعة عامة من مقاييس التنوع البيولوجي الستخدامها في تقييم الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مج
  .حالة التنوع البيولوجي وقيمه

      آليات الدعم-سادسا
قد تحتاج العديد من األطراف، وخصوصا البلدان النامية، وال سيما   :بناء القدرات للعمل الوطني الفعال  - 20

البلدان ذات االقتصاد  فضال عن ،الضعيفة بيئياوأكثر البلدان أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية 
االنتقالي، إلى دعم في عملية إعداد أهداف وطنية وإدماجها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

المقرر (البيولوجي، وتنقيحها وتحديثها بما يتمشى مع هذه الخطة االستراتيجية ومع إرشادات مؤتمر األطراف 
ويمكن أن توفر البرامج العالمية واإلقليمية لبناء القدرات الدعم التقني وأن تيسر التبادل بين النظراء، ). 9/8

الستكمال األنشطة الوطنية التي تدعمها اآللية المالية بما يتمشى مع إطار السنوات األربع ألولويات البرامج ذات 

                                                        
  .لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف واألدوات ذات الصلة أداة مفيدة لدعم ذلكالمنسق لتنفيذ ل TEMATEAقد تكون نماذج    11
ترد مذكرة بشأن المبرر التقني المؤقت، والمؤشرات المحتملة والمراحل الرئيسية المقترحة ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي                 12

  .UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1بوصفها الوثيقة 
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 2014 إلى عام 2010اض التنوع البيولوجي في الفترة من عام الصلة الستخدام موارد مرفق البيئة العالمية ألغر
وينبغي دعم بناء القدرات في مجال تعميم المنظور الجنساني، وفقا لخطة عمل االتفاقية بشأن ). 9/31المقرر (

لوطني الصعيدين االخطة االستراتيجية على تنفيذ  األصلية والمحلية فيما يتعلق ب وللمجتمعات،المساواة بين الجنسين
  .ودون الوطني

سيتم تنفيذ الخطة االستراتيجية من خالل برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي وتنفيذ االستراتيجيات   - 21
  .وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، واألنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية األخرى

يع المشاركين في تنفيذ االتفاقية ثراء من   يتملك جم:آلية غرفة تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا  - 22
وهناك معلومات مفيدة أخرى خارج . الخبرات وأعدوا العديد من الممارسات الجيدة واألدوات واإلرشادات المفيدة

وسيتم إنشاء شبكة لمعارف التنوع البيولوجي تشتمل على قاعدة بيانات وشبكة للممارسين، لجمع هذه . هذا المجتمع
 13.برات وإتاحتها من خالل غرفة تبادل المعلومات من أجل تيسير ودعم تعزيز تنفيذ االتفاقيةالمعارف والخ

وينبغي إنشاء نقاط اتصال وطنية آللية غرفة تبادل المعلومات تتضمن شبكات من الخبراء ومواقع شبكية فعالة 
المعرفة المطلوبة لتنفيذ وإدارتها حتى يمكن للجميع، في كل بلد طرف، الحصول على المعلومات والخبرات و

كما ينبغي وصل نقاط اآللية الوطنية لتبادل المعلومات باآللية المركزية لتبادل المعلومات التي تديرها . االتفاقية
  .أمانة االتفاقية، وينبغي تيسير تبادل المعلومات بينها

 ملموسة المقترحة، واألهداف توفر استراتيجية حشد الموارد، بما فيها المبادرات ال:الموارد المالية  - 23
 2المؤشرات المقرر إعدادها، وعمليات تطوير اآلليات االبتكارية، خريطة طريق لتحقيق التنفيذ الفعال للفقرتين و
ت المناسب، وافية ويمكن التنبؤ بها وفي الوق من االتفاقية، لتقديم موارد مالية جديدة وإضافية 20 من المادة 4و

  14.االستراتيجيةلدعم تنفيذ هذه الخطة 
  سيتم تعزيز التعاون مع برامج منظومة األمم المتحدة وصناديقها .شراكات ومبادرات لتعزيز التعاون  - 24

ووكاالتها المتخصصة فضال عن االتفاقيات والوكاالت األخرى المتعددة األطراف والثنائية، والمؤسسات 
 من أجل دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية على الصعيد  والمجتمعات األصلية والمحلية،15والمنظمات غير الحكومية

كما سيتم تعزيز التعاون مع الهيئات اإلقليمية ذات الصلة لتشجيع االستراتيجيات اإلقليمية للتنوع . الوطني
وتسهم في تنفيذ الخطة االستراتيجية مبادرات . البيولوجي وإدماج التنوع البيولوجي في المبادرات األوسع نطاقا

 وتعزيز مشاركة الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات 16اقية مثل التعاون فيما بين بلدان الجنوب،االتف
 وتعزيز مشاركة أعضاء البرلمانات، بما في ذلك من خالل 18 وقطاع األعمال والتنوع البيولوجي17المحلية،

  .حوارات بين البرلمانات
                                                        

 .)10/6المقرر ( إن مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي المنشودة مهمة   13
 .10/3 المقرر انظر أيضا 14
 .ومن بينها برنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك الدولي، ومنظمة األغذية والزراعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  15
 التنوع في مجال خطة عمل متعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب  بخصوص10/23و 9/25 ين المقررر أيضاانظ  16

 .2020-2011للفترة من أجل التنمية البيولوجي 
التنوع من أجل  خطة عمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى بخصوص 10/22 المقرر انظر  17

 .ناغويا بشأن السلطات المحلية والتنوع البيولوجي/وانظر أيضا إعالن أيشي. وجيالبيول
 .10/21 و9/26 و8/17 اتالمقرر  18
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ا يلي عناصر رئيسية لضمان التنفيذ الفعال للخطة   ويعتبر م.آليات دعم البحوث والرصد والتقييم  - 25
  :االستراتيجية

هناك حاجة إلى العمل لرصد حالة واتجاهات التنوع : الرصد العالمي للتنوع البيولوجي  )أ(
البيولوجي، وحفظ البيانات وتقاسمها، وإعداد واستخدام مؤشرات وتدابير متفق عليها بشأن تغير التنوع البيولوجي 

  19يكولوجية؛والنظم اإل
التقييم الدوري لحالة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وسيناريوهات المستقبل   )ب(

يمكن القيام بذلك عن طريق تعزيز دور الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية : وفعالية االستجابة
  نوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛فضال عن المنبر الحكومي الدولي المقترح في مجال الت

البحوث الجارية بشأن التنوع البيولوجي وبعمل وخدمات النظم اإليكولوجية وعالقتهما برفاه   )ج(
  20اإلنسان؛

مساهمات معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات األصلية والمحلية ذات األهمية لحفظ التنوع   )د(
  جميع ما ورد أعاله؛البيولوجي واستخدامه المستدام ل

  .بناء القدرات وموارد مالية وتقنية في الوقت المناسب ووافية ويمكن التنبؤ بها ومستدامة  )ه(
---- 

 

                                                        
مع ويمكن أن تسهل شبكة رصد توقعات البيئة العالمية والتنوع البيولوجي ذلك، مع المزيد من التطوير والموارد المالئمة،                    19

 .جي وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجيالمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولو
، (DIVERSITAS) البرنامج الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولـوجي        طريق   يتم تيسير ذلك، ضمن أمور أخرى، عن        20

  .والبرنامج المتعلق بتغير النظم اإليكولوجية والمجتمع وبرامج بحوث التغيرات العالمية األخرى التابعة للمجلس الدولي للعلوم


