
  مؤتمر األطراف في االتفاقية 
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  الثاني عشراالجتماع 
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  من جدول األعمال 29البند 

  
  ر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقر

  التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى  -  12/6المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

  التعاون مع االتفاقيات األخرى  - ألف 
  1،المحرزعن التقدم األمين التنفيذي تقرير  إذ يالحظ

األطراف على متابعة الجهود لتعزيز التآزر فيما فيه حث ذي ال 3في ذلك الفقرة بما ، 11/6 إلى المقرر إذ يشيرو
وتحسين الفعالية وتعزيز التنسيق والتعاون على جميـع   ،السياسات اتساق تعزيزبين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ل

  ،تعزيز ملكية األطراف للعملية وبغرض ،المستويات
باالستناد إلى بالتنوع البيولوجي،  المتعلقةإلى تعزيز عمليات التآزر بين االتفاقيات  الحاجة ؤكد من جديديوإذ 

الركيزة األساسية، بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم المتحدة باعتبارها  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
األخرى ذات  الكياناتو ،غذية والزراعةمم المتحدة لألاأل للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة

 ،التفاقياتاتمكين تنفيذ على نطاق المنظومة لاألدوات واإلجراءات  مواصلة تطويرهدف ب ،الصلة في منظومة األمم المتحدة
عة المواد الكيميائية مجموالمنفذة في إطار عملية الوالتعلم من العمليات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك  ،بطريقة منسقة

  والنفايات،
لجمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن العالقة بين برنامج  1/12القرار  وإذ يالحظ

  قدم لها خدمات األمانة،ياألمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية متعددة األطراف التي 
مع منظمات األمم ة بالتنوع البيولوجي لتعزيز التآزر فيما بينها والمتعلقتفاقيات ، مع التقدير، عمل االوإذ يالحظ

  ،ذات الصلةالمتحدة 
التآزر لتنفيذ الخطة االستراتيجية أوجه كبر من جانب الحكومات الوطنية في تعزيز األمشاركة الفوائد  وإذ يالحظ
إلـى   وإذ يشـير بالتنوع البيولوجي على المستوى الـوطني،   ةالمتعلقواالتفاقيات المعنية  2020-2011للتنوع البيولوجي 
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شجع األطراف في االتفاقات البيئية المتعـددة  تي تال 2من الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 89 الفقرة

ت ذات الصـلة، وتحسـين   مزيد من التدابير لتعزيز اتساق السياسات على جميع المستويااللنظر في اتخاذ على ااألطراف 
  ، وتعزيز التنسيق والتعاون بين االتفاقات البيئية متعددة األطراف،ينالكفاءة، والحد من التداخل واالزدواجية غير الضروري

ة بالتنوع البيولوجي لتحسين التعاون واالتصال والتنسيق مع المنظمات المتعلقعلى أهمية دعم االتفاقيات وإذ يشدد 
  ،على المستوى الوطني ية المتعددة األطراف ذات الصلةبيئاالتفاقات ال وكذلك مع لصلةوالعمليات ذات ا
  والية كل من هذه االتفاقيات،ب ومع االقرارمحددة الهداف األب مساسدون ال

ة بالتنوع المتعلقالتفاقيات التنسيق بين اية النباتات كعضو في فريق وقاباالتفاقية الدولية ل يرحب - 1
من أهداف أيشي  9اية النباتات في المساعدة على تحقيق الهدف وقدور االتفاقية الدولية لمع التقدير  ظويالحالبيولوجي 

 للتنوع البيولوجي؛

 استراتيجياتها لمواءمةة بالتنوع البيولوجي المتعلقتفاقيات مجالس إدارة اال بالجهود التي تبذلها يرحب - 2
 ؛أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف 2020-2011 االستراتيجية للتنوع البيولوجيالخطة  مع وخططها

بالتنوع البيولوجي إلى مواصلة عمله لتعزيز االتساق  المتعلقةالتفاقيات التنسيق بين افريق  يدعو - 3
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ومواصلة الجهود  2020- 2011والتعاون في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

على جميع المستويات ذات الصلة فيما بين ين ضروريالالكفاءة وخفض التداخل واالزدواجية غير المبذولة لتحسين 
 بالتنوع البيولوجي؛ المتعلقةاالتفاقيات 

 ة بالتنوع البيولوجيالمتعلقالتفاقيات التنسيق بين اأعضاء فريق  يدعو، 10/20المقرر  وإذ يؤكد من جديد - 4
  :ما يلي إلى

عن واالهتمام بالتآزر في وضع نظم اإلبالغ الخاصة بها بما في ذلك نظم اإلبالغ سيق زيادة التعاون والتن  )أ(
  ؛بالتنوع البيولوجي المتعلقةالوطني بموجب االتفاقيات  اإلبالغالتآزر في أوجه كوسيلة لزيادة في المستقبل االنترنت  طريق

  واالتصال؛استراتيجيات التوعية  بشأنالنظر في سبل ووسائل زيادة التعاون   )ب(
الرصد واإلبالغ وتحسين الفعالية من خالل استخدام أطر بالتآزر فيما يتعلق أوجه بذل الجهود لزيادة   )ج(

  ات؛المؤشر نظمرصد متماسكة و
ية للتنوع البيولوجي لمساهمة في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجل الوسائلالنظر في   )د(

  ؛2020- 2011
ة بالتنوع البيولوجي المتعلقعلى تحسين التعاون فيما بين االتفاقيات والمنظمات األخرى األطراف  يشجع - 5

  ؛تفاقيةالأهداف اعلى جميع المستويات لتعزيز الفعالية والكفاءة في تنفيذ 
من عضوين من  يتألفرسمي متوازن إقليميا، غير ، رهنا بتوافر الموارد، إنشاء فريق استشاري يقرر - 6

من أجل  ،هم مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على أساس ترشيحات من األطراف، يختارمنطقةكل 
إعداد خيارات يمكن أن تشمل  بهدفعمل  حلقةتنفيذ، للقبل االجتماع األول للهيئة الفرعية  ،، بالتشاور مع األمانةإعداد

 وزيادةالتآزر أوجه ة بالتنوع البيولوجي لتعزيز لقالمتعمختلف االتفاقيات  فيرطة طريق محتملة، لألطراف اخلعناصر 
هذه االتفاقيات،  لدىورهنا بتوافر الموارد منها والية كل باالعتراف مع محددة والهداف األكفاءة فيما بينها، دون المساس بال
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المشاركة  إلىلبيولوجي ة بالتنوع االمتعلقاالتفاقيات التنسيق بين فريق  ويدعو، بهدف تعزيز تنفيذها على جميع المستويات
  ؛في الفريق االستشاري غير الرسمي

 6المشار إليها في الفقرة  العمل حلقةة بالتنوع البيولوجي في المتعلقإشراك االتفاقيات األخرى  وبهدف - 7
إلى بيولوجي ة بالتنوع القلعالمتالرؤساء التنفيذيين لالتفاقيات األخرى  دعويوالية كل من هذه االتفاقيات، ب واعترافا، أعاله

األخرى، حسب االقتضاء؛  هاأو عمليات هامكاتب وأجانها الدائمة ل، من خالل هممشاركة ممثلي األطراف في اتفاقيات يسيرت
ة بالتنوع البيولوجي؛ والمراقبين، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة المتعلقممثلي كل من أمانات االتفاقيات و

على أنها ، االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةغذية والزراعة ومم المتحدة لألتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األاألمم المتحدة لل
  المحلية؛ة والمجتمعات األصلي هذه االتفاقيات، فضال عن ممثليخدمات األمانة إلى المنظمات التي تقدم 

من اتفاقية كل في إلى مؤتمر األطراف  أن يحيلإلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  يدعو - 8
 فيما ة بالتنوع البيولوجي والتعاونالمتعلقتحسين فعالية االتفاقيات ه بشأن ة بالتنوع البيولوجي نتائج مشروعالمتعلقاالتفاقيات 

  مزيد من التآزر؛تحقيق واستكشاف الفرص ل هابين
، أعاله 6المشار إليها في الفقرة  عملالقة إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، تنظيم حل يطلب - 9

من  ، مثالمناقشات جرييرسمي لالستشاري غير االفريق لل التكاليففعالة من حيث ال الوسائلحسب االقتضاء، ، تيسيرو
قبل االجتماع األول للهيئة الفرعية  ،لكترونية، أو غيرها من الوسائلعن طريق المراسلة اإلأو خالل مؤتمر بالفيديو، 

  ؛لتنفيذل
المدخالت ذات الصلة، بما في ذلك استجابة في لنظر ا رسميالستشاري غير اال إلى الفريق طلب أيضاي - 10

لمؤتمر األمم المتحدة ، والوثيقة الختامية 11/6من المقرر ) و(و) ج(و )ب(17 اتللطلب الوارد في الفقر ين التنفيذياألم
تحسين فعالية االتفاقيات  بشأن، ونتائج مشروع برنامج األمم المتحدة للبيئة "المستقبل الذي نصبو إليه" للتنمية المستدامة

مزيد من التآزر، والنتائج المترتبة على عمل تحقيق واستكشاف الفرص لها بينفيما ة بالتنوع البيولوجي والتعاون المتعلق
أوجه المواد الكيميائية في تحسين المعنية ب تفاقياتاالتجربة وة بالتنوع البيولوجي، المتعلقالتفاقيات التنسيق بين افريق 

  التآزر؛ أوجهبذات الصلة  المؤخرةالتآزر، وغيرها من األعمال 
  :ضطالع بما يلياالاألمين التنفيذي  إلى يطلب - 11

أن يعد، رهنا بتوافر الموارد، دراسة عن االحتياجات من بناء القدرات وزيادة التوعية فيما يتعلق   )أ(
  قات البيئية األخرى المتعددة األطراف على المستوى الوطني كمدخالت لحلقة العمل؛بالتعاون مع االتفا

 إلىوبعد ذلك األول،  افي اجتماعهللنظر فيه لتنفيذ، لأن يحيل تقرير حلقة العمل إلى الهيئة الفرعية   )ب(
 ؛في اجتماعه الثالث عشرللنظر فيه مؤتمر األطراف 

كيانات منظومة و ،لة التماس التعاون والشراكات مع األطرافإلى األمين التنفيذي مواص أيضا يطلب - 12
األمم المتحدة، والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية 

  ؛2020-2011للتنوع البيولوجي 
  التعاون مع المنظمات والمبادرات األخرى  -  باء

مع  تنوع البيولوجي،أهداف أيشي لل لتحقيق العمليات ذات الصلة جانب جميعمن  شاملجهد  بضرورة بذل إذ يقر
  امه المستدام والتنمية المستدامة،استخدهج لتحقيق حفظ التنوع البيولوجي ومراعاة مختلف اآلراء والنُ

للتنوع  االستراتيجيةالخطة تنفيذ في  المتحدة على نطاق منظومة األمم أهمية اتباع نهج تأكيد عيدي - 13
للتنوع  المتحدة عقد األممفي إطار الواردة فيها أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تحقيق و 2020-2011البيولوجي 
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التنوع المعني ب قضاياال فريق إدارة األنشطة ذات الصلة التي اضطلع بها نع فريق إدارة البيئة بتقرير يرحبو 3؛البيولوجي
   4البيولوجي

إدماج أهداف أيشي  المزيد منالرامية إلى  األخرى إلى مواصلة جهودها نظماتوالم المتحدة األمم يدعو - 14
  وغيره من المبادرات ذات الصلة؛ إدارة البيئة من خالل فريق والسيما المتحدة برمتها، في منظومة األممتنوع البيولوجي لل

المتحدة  ين منظمة األممب البرنامج المشترك المتعلق بتنفيذ األوروبي األول المؤتمر بنتائج يحيط علما - 15
على وجه  بما في ذلك،، الثقافي والبيولوجي بين التنوع الترابطأوجه  واتفاقية التنوع البيولوجي بشأنالعلم والثقافة للتربية و
  5؛البيولوجي والثقافي بشأن الصالت بين التنوع فلورنسا، إعالن الخصوص

لألدوات واإلرشادات المتاحة  موجززراعة لتقديم غذية والمم المتحدة لأللمنظمة األ عرب عن امتنانهي - 16
من لتنوع البيولوجي في العالم حالة اإعداد ب رحبي، و2020- 2011لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  لديها

  ؛ألغذية والزراعةأجل ا
األغذية التقدم نحو  أنشير إلى ي التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  الرابع إلصدارأن ا الحظيوإذ  - 17

سوف  2020-2011كانت الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  إذاما تحديد في مثل أهمية بالغة ي تينوالزراعة المستدام
 الذي يتناول، األمم المتحدة لألغذية والزراعةلمنظمة  2019-2010 المنقحاإلطار االستراتيجي أن ب يقر، تكلل بالنجاح
 ،وانعدام األمن الغذائي ،لقضاء على الجوعلمتعاضدة ال هأهدافبمصايد األسماك وتربية األحياء المائية، و حراجةالزراعة وال

مساهمة هامة في تنفيذ الخطة االستراتيجية كإدارة واستخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام، مع وسوء التغذية والفقر 
األمم منظمة  ويدعواألمين التنفيذي  إلى ويطلبتنوع البيولوجي، وتحقيق أهداف أيشي لل 2020-2011للتنوع البيولوجي 

  ون بينهما في المسائل ذات الصلة؛لى مواصلة تعزيز التعاإألغذية والزراعة المتحدة ل
لى مواصلة تعزيز دعمها التقني إمبادرة التجارة البيولوجية لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  دعوي - 18
، وكذلك ممارسات الحصاد التجارة البيولوجية إدراجوأصحاب المصلحة اآلخرين لتمكينهم من  والشركات ،للحكومات
تسليط الضوء على أهمية مع ، حسب االقتضاء، العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في االستراتيجيات وخطط المستدامة

  خالل إشراك القطاع الخاص؛من  وحفظهالتجارة البيولوجية كمحرك لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي 
بتوسيع التعاون بين  رحبيوبأهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجال التنوع البيولوجي للغابات  يقر - 19

لغابات لاتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية نحو تنفيذ المبادرة التعاونية للتنوع البيولوجي 
كجزء من مذكرة التفاهم بين أمانتي المنظمة الدولية لألخشاب االستوائية  االستوائيةمناطق االستوائية في العديد من ال

التنوع البيولوجي للغابات، المتعلق بتفاقية االتحقيق عمل ل اواتفاقية التنوع البيولوجي، لتعزيز التعاون والعمل المشترك دعم
  ات الصلة لدعم هذا المبادرة المشتركة؛والحكومات األخرى والمنظمات ذ ،دعوته إلى األطراف كرريو

من أجل  هامة ال تزال التعاونية في مجال الغابات في الشراكة اتفاقية التنوع البيولوجي أن مشاركة يؤكد - 20
في الشراكة ، بوصفه عضوا التنفيذي إلى األمين ويطلب التنوع البيولوجي للغابات،المتعلق بالعمل  لبرنامج التنفيذ الفعال

بما في ، التعاونية في مجال الغابات الشراكةعمل  في بفعالية أن يشاركالموارد،  رهنا بتوافر، في مجال الغابات التعاونية

                                                 
  .65/161انظر قرار الجمعية العامة    3
4   UNEP/CBD/COP/12/INF/48 . المتحدة للبيئة، برنامج األممانظر أيضا Advancing the Biodiversity Agenda: A UN 

System-wide Contribution.  فريق إدارة البيئةصادر عن تقرير )EMG/1320/GEN( ) ،متاح )2010برنامج األمم المتحدة للبيئة ،
 .http://unemg.org: على الموقع التالي

 .http://landscapeunifi.it/en/callانظر    5
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المتحدة المعني  في إطار منتدى األمم المتعلق بالغابات الترتيب الدولي العملية الجارية الستعراض ذلك مشاركته في
  ؛معالجة كافية وع البيولوجيالمتعلقة بالتن معالجة القضايا بغية، بالغابات

رهنا بتوافر الموارد، إعداد  ،األمين التنفيذي إلى يطلب، 10/36المبينة في المقرر  اإلجراءات وإذ يؤكد - 21
في تنفيذ الخطة  ،لغاباتبشأن اة موضوعيبرامج التي لديها مانات األمنظمات الدولية وال تساعد بهادراسة عن الوسائل التي 

األعضاء  ويدعوشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات، وتحقيق أهداف أي 2020- 2011البيولوجي  االستراتيجية للتنوع
لهيئة اإبالغ ، ويطلب كذلك إلى األمين التنفيذي اإلسهام في الدراسة إلىلغابات في مجال ااآلخرين في الشراكة التعاونية 

 اتخيارالبشأن  ، بما في ذلكجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل اال
وبطريقة تكفل الدعم المتبادل،  ،شي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغاباتلمزيد من اإلجراءات لتحقيق أهداف أياألخرى 

لمنتدى  ةعشر ةحاديال دورةسيجري مناقشته خالل ال الذياالستعراض الجاري للترتيب الدولي بشأن الغابات ب إقرارمع 
 .2015أيار /األمم المتحدة المعني بالغابات في مايو

  
__________  


