
                بـع عـدد محـدود مـن  ُ طُ                             األمـم المتحـدة محایـدة مناخیـا،                                                             ألمانة والمـساهمة فـي تنفیـذ مبـادرة األمـین العـام بـأن تكـون منظمـة                              لتقلیل اآلثار البیئیة لعملیات ا 
   .                                         نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة     إحضار   ب    تكرم                       ویرجى من المندوبین ال .           هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال5-13 و2-13 و2-5 و1-5البنود 

  
  اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر في لمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

   والمبادراتالمنظمات الدولیة، و ،األخرىات التفاقیالتعاون مع ا  11/6المقرر 
 إن مؤتمر األطراف،

  ات ریوالتعاون مع المنظمات والعملیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقی  - ألف
 أهمیة التعاون بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو والصكوك األخرى یعید تأكید -1

  ؛2020-2011التفاقیة التنوع البیولوجي والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي ات الصلة لتحقیق التنفیذ الكامل ذ
سیما على ات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، ال بأهمیة تعزیز أوجه التآزر فیما بین االتفاقییسلم -2

قرار والیاتها، و المستویات دون ٕ               الوطني والوطني واإلقلیمي، دون المساس بأهدافها المحددة وا  على ضرورة توطید یشدد                                                        
-2011                                                              ً                                         عملیات التآزر بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، استنادا  إلى الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

منظمة األمم المتحدة للتربیة  و ،بالتعاون الوثیق مع برنامج األمم المتحدة للبیئة بوصفها الركیزة األساسیة، 2020
التي تهدف إلى مواصلة تطویر األدوات واإلجراءات  ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، والتي والعلم والثقافة

، بما في ذلك العملیة الجاریة في إطار م من العملیات األخرى ذات الصلة التنفیذ المنسق لالتفاقیات، والتعلتتیح
  المواد الكیمیائیة والنفایات؛ مجموعة

یق تحقب عید تأكید االلتزامتالتي ) 20+ریو( األمم المتحدة للتنمیة المستدامة  بنتائج مؤتمریرحب -3
 2020-2011خطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي ال وتؤكد أهمیة تنفیذ التفاقیة التنوع البیولوجياألهداف الثالثة 

اتساق السیاسات على جمیع المستویات ذات وتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي وتشجع األطراف على تعزیز 
، وتعزیز التنسیق والتعاون فیما بین االتفاقات ینالصلة، وتحسین الكفاءة، والحد من التداخل واالزدواجیة غیر الضروری

هذا المیدان؛ یة المتعددة األطراف، بما في ذلك اتفاقیات ریو الثالث، وكذلك مع منظومة األمم المتحدة في البیئ
 یحث في هذا السیاق بالجهود المبذولة لتعزیز أوجه التآزر بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي؛ ویرحبو

منظمة األمم المتحدة و  ما برنامج األمم المتحدة للبیئةسیومات األخرى والمنظمات الدولیة، ال الحكیدعواألطراف و
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 إلى مواصلة بذل هذه الجهود، بما في ذلك في سیاق األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، ومنظمة للتربیة والعلم والثقافة
  یة تعزیز ملكیة األطراف للعملیة؛، بغ2015اإلطار اإلنمائي لما بعد عام 

 للتنوع البیولوجي الخطة االستراتیجیة اعتماد ت الضروریة لضمانعلى ضرورة دعم الترتیبایشدد  -4
اتفاقیة التنوع البیولوجي من جانب جمیع یولوجي المتعلقة بها خارج نطاق  وأهداف أیشي للتنوع الب2011-2020

  المؤسسات والمنظمات والعملیات ذات الصلة؛
دارة القضایا التابع له والمعني بالتنوع                                      ً         على مساهمة فریق إدارة البیئة، وتحدیدا  فریق إیسلط الضوء -5

بتقریره یرحب البیولوجي، في تعمیم أهداف أیشي للتنوع البیولوجي في منظومة األمم المتحدة بأكملها، و
)UNEP/CBD/COP/11/INF/5(  للتنوع البیولوجي مساهمة منظومة األمم المتحدة في الخطة االستراتیجیةعن 

التعاون فیما بین أعضائه لدعم تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع سبل  تیسیر مواصلة إلى یدعوه، و2011-2020
لى تقدیم تقریر مرحلي ل 2020-2011البیولوجي  ٕ                      وا    نظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر؛  
 بالتقدم المحرز بموجب اتفاقیة األنواع المهاجرة، والمعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة یرحب -6

اتفاقیة اإلتجار الدولي بأنواع  والزراعة واتفاقیة التراث العالمي، واتفاقیة رامسار بشأن األراضي الرطبة و ةیلألغذة النباتی
 وأهداف 2020-2011 للتنوع البیولوجي لالنقراض إلبراز الخطة االستراتیجیةالحیوانات والنباتات البریة المعرضة 

  شي للتنوع البیولوجي في أعمالها؛أی
تفاقیة التنوع البیولوجي واتفاقیة المشتركة بین ا) 2020-2011(طة العمل الخامسة  بخیرحب -7

  2األنواع المهاجرة؛اتفاقیة تفاقیة التنوع البیولوجي و  بین ا2014-2012العمل المشتركة  وخطة 1رامسار
ع اتفاقیة اإلتجار الدولي بأنوا بالعمل المنجز بموجب اتفاقیة األنواع المهاجرة، و یرحب أیضا -8

 في عملیة تنقیح تین االتفاقیاتینلالنقراض لدعم األطراف في إدماج أهداف هالحیوانات والنباتات البریة المعرضة 
  استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي؛

 بطریقة العمل المعتمدة من فریق االتصال المعني بالتنوع البیولوجي والمعلومات التكمیلیة عن یرحب -9
عداد طریقة عمل وصالحیات فریق االتصال المشترك التفاقیات ریو ت عملهرتیبات ٕ                                                         وا  على النحو المشار إلیه في (   

  ؛)UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18الوثیقة 
األطراف على زیادة توطید التعاون والتآزر بین نقاط االتصال التابعة لالتفاقیة ونقاط یشجع  -10

الشركاء على الصعید الوطني من أجل تعزیز القدرات الالزمة لتنفیذ االتصال التابعة للعملیات القطاعیة األخرى و 
أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، وتفادي تكرار األنشطة تحقیق  و 2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
نوع البیولوجي توفر االعتراف بأن االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتمع  ،وزیادة تعزیز االستخدام الفعال للموارد

                              ً                                         األمین التنفیذي أن یضطلع، رهنا  بتوافر الموارد، بتیسیر سبل هذا التعاون؛  إلىیطلبیة لهذا التعاون، وفدأداة م
 على الدور الذي تضطلع به االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي في إعداد یشدد -11

على إدراج أهداف االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات  األطراف یشجع و، الوطنيصعیدنهج متسق على ال

                                                           
     :                                            لمــــــــــــــــــؤتمر األطــــــــــــــــــراف الحــــــــــــــــــادي عــــــــــــــــــشر فــــــــــــــــــي اتفاقیــــــــــــــــــة رامــــــــــــــــــسار  20                      متاحــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــورة الوثیقــــــــــــــــــة    1

doc.cbd-e-20doc-11cop/doc/11cop/doc/org.ramsar.www://http 
  . )UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18 (                                   معلومات تكمیلیة بشأن ترتیبات العمل   :                           التعاون مع االتفاقیات األخرى  2
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جمیع الوسائل من خالل  لذلك االقتضاء، ودعمریو في استراتیجیاتها وخطط عملها المنقحة للتنوع البیولوجي، حسب 
  ة؛ناسبالم

ال  والمبادرات ذات الصلة التي ترمي إلى تعزیز أوجه التآزر في مج بالمشروعاتیحیط علما -12
ي الذي یحظى تجریباإلبالغ في إطار االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو األخرى، مثل المشروع ال

بدعم مرفق البیئة العالمي، والمشروع الذي أعدته الحكومة األسترالیة بالتعاون مع برنامج البیئة اإلقلیمي في جنوب 
إلى لمهاجرة لإلبالغ على شبكة اإلنترنت عن عائالت األنواع، والذي یهدف المحیط الهادئ، ونظام اتفاقیة األنواع ا

ً                                تیسیر عملیات ون ھج اإلبالغ المتكاملة في أقل البلدان نموا  والدول الجزریة الصغیرة النامیة؛                                       ُ                  

13- ҳǉ  بتعاون أمانات االتفاقیات في مجاالت اإلدارة المشتركة للمعلومات من خالل مبادرة برنامج
  ؛ (InforMEA)ة المتعددة األطراف یتحدة للبیئة بشأن إدارة المعارف والمعلومات المتعلقة باالتفاقات البیئاألمم الم

یتیح هي في وضع  األطراف، ممن یدعو بجناح اتفاقیات ریو باعتباره آلیة لتعزیز التعاون، ویرحب -14
 بین االتفاقات البیئیة المتعددة  فیمالتآزرأوجه امن أجل زیادة إبراز  الدعم لهذه المبادرة قدیمى ت، إل ذلكلها فعل

  ؛األطراف، بما في ذلك اتفاقیات ریو، وتحسین فعالیة الجناح وتحقیق أهدافه
المنظمات الدولیة والجهات المانحة إلى زیادة التمویل لدعم الجهود الوطنیة التي تشجع أوجه یدعو  -15

  ار االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو؛التآزر في مجال وضع السیاسات والوفاء بااللتزامات في إط
 روعات اآللیات المالیة األخرى إلى مواصلة دعم المشویدعو إلى مرفق البیئة العالمیة یطلب -16

 واألنشطة لتحسین أوجه التآزر فیما بین االتفاقات البیئیة األخرى المتعددة األطراف؛

17-  ƶƖ ǉھنا  بتوافر الموارد، بما یلياألمین التنفیذي أن یضطلع، ر إلى                        ً    : 

یق تقدیم تقریر عن تنفیذ طریقة العمل التي اعتمدها فریق االتصال المعني بالتنوع البیولوجي وفر   )أ(
 الوطني بین االتفاقیات صعید واالتساق وأوجه التآزر على التعزیز التنسیقا في االتصال المشترك، وتقییم أثره

  المتعلقة بالتنوع البیولوجي؛
 صعیدالتآزر على الأوجه  و تساقتعزیز التنسیق واالترمي إلى اقتراح خیارات لشكل ومضمون عملیة   )ب(

وذلك بالتشاور مع األطراف واألعضاء اآلخرین في  بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو، المتعلقةالوطني بین االتفاقیات 
في األطراف إشراك من أجل زیادة رك التفاقیات ریو، فریق االتصال المعني بالتنوع البیولوجي وفریق االتصال المشت

  عمل فریق االتصال المعني بالتنوع البیولوجي وفریق االتصال المشترك التفاقیات ریو؛
تحسین صیاغة مقترحات لمؤتمر األطراف، بالتشاور مع أمانات االتفاقیات األخرى، بشأن سبل   )ج(

 المتعلقة على جمیع المستویات ذات الصلة فیما بین االتفاقیات یینلضرور الكفاءة والحد من التداخل واالزدواجیة غیر ا
غیة ، بما في ذلك من خالل حلقات العمل التي تعقد باالشتراك مع االتفاقیات األخرى ببالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو

  تحدید أوجه التآزر وتعزیزها؛
لبیولوجي والمنظمات ذات الصلة، من خالل فریق  بالتنوع االمتعلقة مع االتفاقیات األخرى تصالاال  )د(

استعراض منتصف ب فیما یتعلق سبل للتعاون بهدف البحث عن والمحافل األخرى،االتصال المعني بالتنوع البیولوجي 
  ؛لتنوع البیولوجيأیشي لأهداف تحقیق  فيالمدة للتقدم المحرز 
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لمستفادة فیما یتعلق بالتعاون والتآزر على استخدام آلیة غرفة تبادل المعلومات إلتاحة الدروس ا  )ه(
 الوطني، بما في ذلك الدروس المستفادة من تنفیذ المشروع التجریبي لمرفق البیئة العالمیة بشأن تیسیر صعیدال

   ریو؛تاإلبالغ الوطني إلى اتفاقیا
ع البیولوجي وذلك مواصلة المساهمة في أنشطة فریق إدارة البیئة وفریق إدارة القضایا المعني بالتنو   )و(

تجمیع واستعراض وتحدیث مختلف التوصیات المتعلقة بأنشطة التآزر ومواءمة المساهمات الحالیة والمحتملة ب
  مع أهداف أیشي للتنوع البیولوجي؛والصكوك األخرى ذات الصلة المتعددة األطراف لالتفاقات البیئیة 

ة المتعددة األطراف األخرى، بما فیها اتفاقیات ریو، التعاون مع الرؤساء التنفیذیین لالتفاقات البیئی  )ز(
 لمواصلة تعزیز فاعلیة جناح اتفاقیات ریو؛

  التعاون في مجال التنوع البیولوجي والثقافي  - باء
االتصال غیر الرسمي المعني بالتنوع البیولوجي والثقافي  باالجتماع األول لفریق          ً یحیط علما   -18

(UNEP/CBD/COP/11/INF/11)؛ 

  ذوي الصلة إلى المساهمة في هذا العمل ودعمه؛اآلخرین و أصحاب المصلحة ألطراف یدعو ا -19
                             ً                                                   بالخطوات األخرى التي تتخذ، رهنا  بتوافر الموارد، الستكشاف وتوثیق القیمة المضافة من یرحب  -20

التوعیة بهذه القیمة دة زیاتفاقیة التنوع البیولوجي و  البیولوجي والثقافي في تنفیذ اخالل إدراج الصالت القائمة بین التنوع
 تزامات الدولیة ذات الصلة؛ یتسق وینسجم مع االتفاقیة وااللالمضافة، بما

ــوع البیولــوجي   -     جیم ــات،  ،        والزراعــة                                 التعــاون فــي مجــال التن ــوجي للغاب ــوع البیول                              والتن
                          والتنوع البیولوجي والصحة

 مجاالت التنوع البیولوجي  بالتقریر المرحلي لألمین التنفیذي عن العمل التعاوني فيیحیط علما -21
  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/16) ، والتنوع البیولوجي والصحة والتنوع البیولوجيوالزراعة، والغابات

 ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة  التنوع البیولوجي أهمیة مواصلة تعزیز التعاون بین اتفاقیةیؤكد -22
سیما في سیاق تحقیق األمن الغذائي وفیما یتعلق  الشي للتنوع البیولوجي ذات الصلة،والزراعة لبلوغ أهداف أی

ببروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، 
عة اتفاقیة التنوع البیولوجي ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزرال المشتركة المنقحة بین أمانتي  بخطة العمیرحبو

 بأمور یعترف، و)، المرفقUNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/33( التابعة لها موارد الوراثیة لألغذیة والزراعةوهیئة ال
  المجتمعات األصلیة والمحلیة فیما یتعلق بالتنوع البیولوجي الزراعي والتنوع البیولوجي للغابات؛ منها مساهمة
ولوجي والمنظمة الدولیة لألخشاب المداریة، بما التنوع البی تفاقیةا التعاون بین  نطاقتوسیع بیرحب -23

میكونغ الكبرى في والألمازون وحوض الكونغو ل المناطق الفرعیة في      ً  طرفا  15في ذلك تنفیذ ثالثة مشاریع تشمل 
لیة  الدو أمانة المنظمةكجزء من مذكرة تفاهم بین التي أعدت لتنوع البیولوجي للغابات المداریة لإطار المبادرة التعاونیة 

 في مجال االتفاقیة الموسع  عملالتي تهدف إلى تعزیز تنفیذ برنامجو التنوع البیولوجي  اتفاقیةو لألخشاب االستوائیة 
دعم زیادة  والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى ،إلى األطراف یكرر دعوتهوالتنوع البیولوجي للغابات، 

  ة؛هذه المبادر 
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تنوع البیولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات في سیاق مذكرة اتفاقیة ال بالتعاون بین یرحب -24
یعید التأكید و لجزء كبیر من التنوع البیولوجي العالمي،           ً تشكل موطنا   إلى أن الغابات التفاهم بین أمانتیهما، مع اإلشارة

 لغاباتبا ةعنیالمكة التعاونیة  كشریك كامل في الشراالذي یضطلع به األمین التنفیذيقیمة العمل الجاري على أیضا 
ذ یالحظ ٕ      وا   عدم كفایة األموال المتاحة لتنفیذ األنشطة المشتركة المطلوبة وذات األهداف المحددة بین األمانتین،   

  إلى البلدان القادرة للقیام بذلك لتوفیر التمویل الالزمدعوته  كرریالسیما في مجال بناء القدرات، 
غذیة والزراعة إلى دراسة الكیفیة التي یمكن بها مراعاة القائمة  منظمة األمم المتحدة لألیدعو -25

 11/3على النحو الوارد في المقرر  2020-2011اإلرشادیة للمؤشرات المتعلقة بالخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
لموارد الحرجیة في التقییمات القادمة لوذلك عند إجراء  الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي،

 المستمدة من إعداد بیانات ذات صلة  التنوع البیولوجي وتقاریر الى الفوائد التي تعود على معلوماتع اإلشارةمالعالم، 
موارد الحرجیة في لل  المقبلتقییمبال من خالل استبیان موارد الغابات التعاونیة المرتبط بالغابات تتمیز باتساق أكبر

غذیة والزراعة بحیث تستمر مم المتحدة لأل إلى األمین التنفیذي التعاون مع منظمة األویطلب، 2015في عام العالم 
التقییمات العالمیة للموارد الحرجیة في توفیر بیانات وتحلیالت مفیدة لغرض تقییم التقدم المحرز في تحقیق أهداف 

  أیشي للتنوع البیولوجي؛
بین اتفاقیة األمم فیما  وتعزیز أوجه التآزر لى توطیدإالمنظمات الدولیة والجهات المانحة  یدعو -26

من خالل  بالتنوع البیولوجي األخرى المتعلقةاالتفاقیات و التنوع البیولوجي  المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ واتفاقیة
لغابات القائمة مالئمة ل، بما في ذلك من خالل إدارة إلقامة مدن مرنة ومنخفضة الكربوناستخدام التنوع البیولوجي 

  ؛ والتخفیف من آثاره على حد سواءتغیر المناخمع ، وذلك من أجل التكیف في المناطق الحضریة
الروابط القائمة بین ب األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى زیادة التوعیة یدعو -27

 أیشي للتنوع البیولوجي ذات  أهداف تحقیقي فمساهمةلتحقیق المنافع المتبادلة والالتنوع البیولوجي وقضایا الصحة 
  الصلة، وتقدیم تقاریر في هذا الشأن إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر؛

 الصادر عن مؤتمر 11/3 أن القائمة اإلرشادیة للمؤشرات، على النحو الوارد في المقرر یالحظ -28
شرات التي یمكن أن تكون ذات الصلة بالروابط القائمة                                              ً          األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، تتضمن عددا  من المؤ 

بین التنوع البیولوجي والصحة، بما في ذلك االتجاهات في المنافع التي یستمدها البشر من خدمات النظم اإلیكولوجیة 
محلیة؛  واالتجاهات في صحة ورفاهیة المجتمعات التي تعتمد مباشرة على سلع وخدمات النظم اإلیكولوجیة ال،المختارة

 إلى األمین التنفیذي، أن یستمر في إعداد ویطلبواالتجاهات في المساهمة التغذویة للتنوع البیولوجي وتكوین الغذاء، 
 الصادر عن 11/3ء األطراف، تمشیا مع المقرر هذه المؤشرات، بالتعاون مع المنظمات المعنیة واستنادا إلى آرا

  استخدام هذه المؤشرات؛ األخرى وأصحاب المصلحة المعنیین على األطراف والحكومات یشجعمؤتمر األطراف، و
بتعزیز التعاون بین اتفاقیة التنوع البیولوجي ومنظمة الصحة العالمیة، ومع المنظمات یرحب  -29

األمین التنفیذي أن یضع برنامج عمل مشترك مع منظمة الصحة  إلى ویطلبوالمبادرات األخرى ذات الصلة، 
 الحال مع المنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة، من أجل دعم المساهمة التي یمكن أن العالمیة، وحسب مقتضى

 ؛ لتحقیق أهداف الصحة البشریة2020-2011تقدمها الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
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 التعاون في مجال التنوع البیولوجي في القطب الشمالي  - دال

والفریق العامل المعني بحفظ نباتات  البیولوجي یة التنوعاتفاق  بینالتعاونقرار إذ یشیر إلى   -30
 على استمرار التعاون بین اتفاقیة التنوع البیولوجي  یشجعوحیوانات القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي،

  ؛والفریق العامل، بما في ذلك فیما یتعلق برصد وتقییم الحالة واالتجاهات وعناصر إجهاد التنوع البیولوجي
بالتقریر عن التنوع البیولوجي في القطب الشمالي الذي أعده الفریق العامل المعني بحفظ یرحب   -31

 هیئة الفرعیة للمشورةلل نباتات وحیوانات القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي لالجتماع الخامس عشر
 على وجه التحدید بنتائجه الرئیسیة   ً ما  یحیط عل؛ و)UNEP/CBD/SBSTTA/15/14(العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 

 :التالیة

یستضیف القطب الشمالي طائفة واسعة للتنوع البیولوجي، بما في ذلك العدید من مجموعات   )أ(
  الحیوانات والنباتات العالمیة المهمة؛

غیر  افاألطر  ومن ثم فإن العدید من              ً         الشمالي أنواعا  مهاجرة؛ القطب في األنواع من كبیرة نسبة تعد  )ب(
  لصیانتها؛                                                                 ً القطبیة والحكومات األخرى تتقاسم هذه المجموعات ویعد تعاونها ضروریا  

ة للمجتمعات ساسیة بما فیها توفیر سبل المعیشتوفر النظم اإلیكولوجیة في القطب الشمالي خدمات أ  )ج(
 األصلیة والمحلیة؛

  لبیولوجي في القطب الشمالي؛ ینشأ تغیر المناخ باعتباره أوسع وأهم أسباب إجهاد التنوع ا  )د(
تنطوي التغیرات الحاصلة في التنوع البیولوجي في القطب الشمالي على تداعیات عالمیة، بالنظر   )ه(

إلى أن عملیات النظام اإلیكولوجي في القطب الشمال تلعب دورا رئیسیا في التوازن الفیزیائي والكیمیائي والبیولوجي 
  لكوكب األرض؛

تنوع البیولوجي واستخدامه المستدام في القطب الشمالي في تنفیذ الخطة االستراتیجیة یساهم حفظ ال  )و(
  ؛2020-2011للتنوع البیولوجي 

واالتفاقات  الدولیة والمنظمات األخرى،  األطراف غیر القطبیة ذات الصلة، والحكوماتیدعو  -32
الشمالي المهاجرة خالل فترة من دورة  القطب اعأنو  تستضیف األطراف ذات الصلة، والتي المتعددة البیئیة والعملیات

األنواع، إلى التعاون مع الفریق العامل المعني بحفظ نباتات وحیوانات  هذه حالة عن المعلومات تجمع أو/و حیاتها
 البیولوجي التنوع رصد القطب الشمالي التابع لمجلس القطب الشمالي، من خالل سبل من بینها المساهمة في برنامج

                                                  ً                                                المحیطة بالمنطقة القطبیة، ضمن قدراته المتاحة، وأیضا  مع االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف ذات الصلة  اطقللمن
  أو تقییم هذه األنواع؛/التي تعنى بصون أنواع القطب الشمالي المهاجرة، وتبادل بیاناتها المتعلقة برصد و

ي بحفظ نباتات وحیوانات القطب الشمالي  بالتقدم المحرز في تنفیذ الفریق العامل المعنیرحب  -33
المحیطة بالمنطقة القطبیة التابع لمجلس القطب الشمالي، بما في ذلك فیما  للمناطق البیولوجي التنوع رصد لبرنامج

 بیئة على تؤثر التي والضغوط البیولوجي بالتنوع المتعلقة واإلبالغ عن االتجاهات المهمة الكشف یتعلق بزیادة سرعة
  الشمالي؛ القطب



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/6 
Page 7 
 

في  بشأن قدرة النظم اإلیكولوجیة على التحمل  والتقاریرمزید من التقییماتال إعدادیشجع على   -34
  القطب الشمالي؛

 تحدید في مجال لمجلس القطب الشمالي  التابعة العملأفرقة به ضطلعالعمل الذي تب یرحب  -35
 بالتعاون مع االتفاقیات  على مواصلة هذا العملشجعهای في القطب الشمالي، و          ً  وبیولوجیا            ً  إیكولوجیا  مهمةالمناطق ال

 مصاید  ولجنةالمحیط األطلسيشرق  اتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال واللجان اإلقلیمیة المجاورة، بما في ذلك
  األطلسي؛ المحیط شرق األسماك في شمال

مناطق تحدید الرامي إلى  هاعمل في أفرقة العمل التابعة لمجلس القطب الشمالي على المضيیشجع   -36
  األهمیة اإلیكولوجیة والثقافیة العالیة؛  القطب الشمالي ذات

 الحكومات األخرى والمنظمات المعنیة، حسب االقتضاء، إلى تعزیز تنفیذ یدعو األطراف ویحث  -37
ة فیما یتعلق ببیئة  وبرامج العمل ذات الصلة في إطار االتفاقی2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

  القطب الشمالي؛
المعلومات، حسب  لتبادل آلیاتها الوطنیة خالل إلى إتاحة، من األخرى والحكومات  األطرافیدعو  -38

 تلك فیها بما الشمالي، القطب منطقة في والرصد البحوث أنشطة خالل من الناشئة والمعلومات البیانات االقتضاء،
 القطب في البیولوجي التنوع وتقییم المحیطة بالمنطقة القطبیة، للمناطق البیولوجي نوعالت رصد برنامج في تساهم التي

 في إعداد كاملبالمنها  واالستفادة الشمالي، وغیره من التقییمات ذات الصلة التي یجریها مجلس القطب الشمالي،
  ذلك مناسبا؛حیثما كان  األخرى، واالتفاقیات البیولوجي اتفاقیة التنوع في إطار تقاریرها

أن یتیح لألطراف المعلومات والتقاریر المتعلقة بالتنوع البیولوجي   إلى األمین التنفیذيیطلب  -39
المحیطة  للمناطق البیولوجي التنوع رصد فیها تلك التي تصدر عن برنامج بما الشمالي، القطب مجلس عن والصادرة

وغیره من التقییمات ذات الصلة التي یجریها مجلس  الشمالي، القطب في البیولوجي التنوع وتقییم بالمنطقة القطبیة،
 أمور الشمالي في القطب مجلس عن الصادرة والمعلومات البیانات أن یستخدم، حسب االقتضاء، و الشمالي القطب

  نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي؛ من القادمة الطبعات إعداد من بینها
ذ یقدر   -40 ٕ       وا   األطراف یشجعالشمالي مع الشعوب األصلیة في القطب الشمالي،  طبتعاون مجلس الق  

في  لمجتمعات األصلیة والمحلیةلكاملة والفعالة ل امشاركةال  الحكومات األخرى والمنظمات المعنیة إلى ضمانیدعوو
 ؛المشاریع والبرامج البحثیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في القطب الشمالي

 ل التنوع البیولوجي وتنمیة السیاحةالتعاون في مجا  - هاء

منظمة السیاحة األمین التنفیذي مواصلة التعاون مع إلى  فیه طلب، الذي 10/20 همقرر  إلى إذ یشیر
تنمیة السیاحة والتي اعتمدها التنوع البیولوجي و المبادئ التوجیهیة المتعلقة ب تطبیق استعراضالعالمیة، بما في ذلك 

  ،)7/14المقرر (ه السابع مؤتمر األطراف في اجتماع
ذ یسلم ٕ      وا  منها ما یتعلق  في جملة أمور ،باستمرار في مقررات مؤتمر األطرافقد روعیت بأن السیاحة    

 حشد واألنواع الغریبة الغازیة، التنوع البیولوجي للجزر، والمناطق المحمیة، و ، األعمال والتنوع البیولوجيبقطاع
  ،لتنمیة والقضاء على الفقرالموارد، والتنوع البیولوجي من أجل ا



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/6 
Page 8 

قر مفهوم السیاحة ت تيال 3،)20+ریو( مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة  بنتائجیرحب  -41
      ً  وفقا  ولوائح مناسبة، مبادئ توجیهیة أن توضع، عند االقتضاءؤكد، من بین حوافز أخرى، أهمیة تالمستدامة، و 

  ؛لسیاحة المستدامةلألولویات والتشریعات الوطنیة لتعزیز ودعم ا
 بالنسبة للمجتمعات األصلیة سیماال من خیارات سبل العیش،أن السیاحة أمر ضروري كخیار یؤكد   -42

أنه من الضروري مساعدة التنمیة المستدامة  و والمتنوعة بیولوجیا،لمناطق الغنیة ل  ُ                  ت مثل الجهات الحارسةوالمحلیة التي 
  العامة المسؤولة عن تخطیط السیاحةوكاالتفي ذلك تنمیة القدرات في الالمدى الطویل، بما للسیاحة ودعمها على 

دارتها، ٕ       وا   مع أصحاب بالتعاون الوثیق ،التنوع البیولوجي وتنمیة السیاحةب المتعلقةفي تنفیذ المبادئ التوجیهیة و    
 غیر الحكومیة والمنظمات ، بما في ذلك القطاع الخاصالجهات المقصودة السیاحة على مستوى  مجالالمصلحة في

  في األماكن الطبیعیةهامین للسیاحة یعدان عنصرین اإلدارة والحوكمة الخاصةعلى أن یشدد والزعماء التقلیدیین، و
 التعاونیة القائمة األطرو ، وأن الشراكات البیولوجي التنوع ؤوي مستویات عالیة من والنظم اإلیكولوجیة التي تالمقصودة

   بدور محوري في حمایة التنوع البیولوجي في تلك المناطق؛المناسبة تضطلع ةوالخاص العامة بین المنظمات
 بتقریر الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة عن          ً یحیط علما    -43

ع البیولوجي التنو ب المتعلقةأهمیة المبادئ التوجیهیة ، والذي یؤكد )UNEP/CBD/COP/11/4(أعمال اجتماعه الرابع 
التقدم الذي والتي تستعرض  األمین التنفیذي  التي قدمهامذكرةال، و بالنسبة إلى قطاع األعمال السیاحیةوتنمیة السیاحة 

أن المبادئ ، و )UNEP/CBD/COP/11/INF/52/Rev.1( أحرزته األطراف والشركاء في تنفیذ هذه المبادئ التوجیهیة
  العمليلتنفیذل  الالزمةجي وتنمیة السیاحة توفر مجموعة ملموسة وشاملة من األدواتالتنوع البیولو ب المتعلقةالتوجیهیة 

 معاییر السیاحة وضع وتستخدم كأساس لتنمیة السیاحة في مجال 2020-2011خطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي لل
وطبقته بعض أطراف قطاع امة السیاحة المستدالمعنیة ب الشراكة العالمیة على النحو الذي اضطلعت بهالمستدامة، 

   من خالل نظم الترخیص الطوعي؛األعمال السیاحیة
 ووحدة )UNWTO(  بالتقدم الذي أحرزته األطراف والمنظمات، مثل منظمة السیاحة العالمیةیعترف  -44

تنوع البیولوجي وتنمیة الب المتعلقة تنفیذ المبادئ التوجیهیة  مجالالتنوع البیولوجي، فيب التابعة لها والمعنیةستشارات اال
  السیاحة؛

زیادة تعزیز التوثیق و  الجهود الرامیة إلى كثیف إلى تذوي الصلة األطراف وأصحاب المصلحة یدعو  -45
تعزیز تطبیق المبادئ و بالتنوع البیولوجي وتنمیة السیاحة المستدامة من خالل نشر أفضل الممارسات التوعیة 
  ؛فعالةالطوعیة الدوات األجي وتنمیة السیاحة وغیرها من التنوع البیولو ب  المتعلقةالتوجیهیة

الحكومیة وغیر الحكومیة، بما و  األطراف وأصحاب المصلحة، مثل الكیانات الحكومیة الدولیة یدعو  -46
من أجل  الحوار وتعزیز التعاون والشراكات في مجال إدارة السیاحة المستدامة شجیعتإلى في ذلك القطاع الخاص، 

عمل والحد من الفقر، ل فرص ااستحداث و وتولید قیمة اقتصادیة مضافة،،  واستخدامه المستدامع البیولوجيحفظ التنو 
   التنمیة اإلقلیمیة المستدامة؛ولفائدة

تفاقیة التنوع امع  والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى التعاون  منظمة السیاحة العالمیةدعوی  -47
 التنوع البیولوجي في  جوانب إدماج من أجل دعم السیاحیة الهامة وحفظهاتحدید النقاط الساخنةالبیولوجي بشأن 

  ؛ المستدامةالتنمیة السیاحیة
                                                           

             قــرار الجمعیــة   ،  )  20 +   ریــو (                          المتحــدة للتنمیــة المــستدامة        األمــم        مــؤتمر       اعتمــدها                      الوثیقــة الختامیــة التــي    ":          نــصبو إلیــه              المــستقبل الــذي  "    3
  .   131   و   130          الفقرتان          المرفق،  ،   288 /  66  ة      العام
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التنوع البیولوجي وتنمیة السیاحة في اجتماعه ب المتعلقة تطبیق المبادئ التوجیهیة استعراض قرری  -48
 إدارة السیاحة في مجالة تكاریاب محدثة و صكوك و توفیر أدوات منها الثاني عشر، من أجل تحسین جملة أمور

- 2011  في الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجيهمن وتعزیز مساهمتهتمی وأصحاب المصلحة الملألطرافالمستدامة 
2020.  

----  


