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 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع الحادي عشر

 2192تشرين األول / أكتوبر 91 -8حيررأبار، الهنر، 

 *من جرول األعمال المؤقت 5-2البنر 

 

 مع االتفاقيات األخرى والمنظمات والمبادرات الدولية التعاون

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة- أوال

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية )أنشطة مشتركة فيما بين اتفاقيات ريو  11/01من مقرره  6اقترح مؤتمر األطراف في الفقرة  .1

توثيق التعاون فيما بين إلى  ودعا ( ر، واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيبشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصح

بما في ذلك ( 11و 11و 9و 8و 4الفقرات ) الخاصة بها الوطنيةالعلمية وجهات االتصال  ااالتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي وهيئاته

الفقرة )، واتفاقية األنواع المهاجرة (10الفقرة )المعرضة لالنقراض حيوانية البرية النباتية وال األنواع باالتفاقية المعنية بالتجارة الدولية 

من الفريق العامل المعني وطلب مؤتمر األطراف، على وجه الخصوص (. 14الفقرة )واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة  ،(11

بالتنوع  المعنيةراف في عمل فريق االتصال لالتفاقيات دة إشراك األطباستعراض تنفيذ االتفاقية، خالل اجتماعه الرابع، أن يحدد، بغية زيا

على المستوى الوطني فيما البيولوجي، وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو، شكل ومحتوى عملية تعزيز التنسيق والتجانس والتآزر 

 .بين اتفاقيات التنوع البيولوجي

( 11الفقرة )مع منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات  وتعزيزه اصلة التعاونودعا مؤتمر األطراف، في نفس المقرر، إلى مو .0

العالمية وغيرها من ، ومع منظمة الصحة (16الفقرة )التنوع البيولوجي والثقافي ب المتعلقومع اليونسكو بشأن برنامج العمل المشترك 

، ومع منظمة (11الفقرة )البيولوجي في البرامج والخطط الصحية بشأن الترويج لمراعاة قضايا التنوع المنظمات والمبادرات المعنية 

( لالتفاقية للحصول على صفة مراقب في أجهزة منظمة التجارة العالمية ذات الصلة المعلقةبما في ذلك لتجديد الطلبات )التجارة العالمية 

بادرة التجارة األحيائية وغير ذلك من المسائل ذات الصلة مبشأن ( األونكتاد)مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية و، (18الفقرة )

منظمة السياحة العالمية بما في ومع ( 19الفقرة )األنواع المعرضة لالنقراض في هذا المجال ببالتجارة فضال عن اتفاقية التجارة الدولية 

 .لبيولوجي وتنمية السياحةبشأن التنوع اذلك استعراض تطبيق المبادئ التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي 

لألنشطة المتعلقة بفريق االتصال  تحديثا( UNEP/CBD/COP/11/17)وتوفر هذه المذكرة المقدمة من األمين التنفيذي  .1

وبرامج العمل المشتركة مع بالتنوع البيولوجي، وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو، وبشأن تنفيذ مذكرات التعاون  المعنيةلالتفاقيات 

 .المنظمات الشريكة

                                                      
*  UNEP/CBD/COP/11/1. 
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بالتعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/5وقد أبلغت األطراف في الوثيقة  .4

فيما يتعلق وجرى اإلبالغ عن المعلومات األخرى المتعلقة باألنشطة التعاونية . ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةاألخرى فيما يتعلق 

وثائق المعنية المتاحة لالجتماع العية التفاقية التنوع البيولوجي بما في ذلك بروتوكول ناغويا للحصول وتقاسم المنافع في بالمجاالت النو

 .راف في اتفاقية التنوع البيولوجيالحادي عشر لمؤتمر األط

تنفيذ المقررات المعتمدد  خد ا االجتمداع العالدر لمداتمر األبدرا  لشدان التعداون مدع - ثانيا

 يئات األخرى اله

 التعاون فيما لين اتفاقيات ريو -ألف

بشأن تغير المناخ، واالتفاقية المتعلقة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية : يتناول هذا القسم من المذكرة التعاون فيما بين اتفاقيات ريو .1

أو التصحر وخاصة في /رض لحاالت جفاف خطيرة والتي تتعبالتنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في تلك البلدان 

 .أفريقيا

وقد شاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطارية  .6

، وفي 0111كانون األول / ديسمبر 11إلى تشرين  الثاني / نوفمبر 09كانكون، المكسيك من بشأن تغير المناخ اللتين عقدتا على التوالي في 

كما شاركت األمانة في الدورة العاشرة لمؤتمر . 0111كانون األول / ديسمبر 9تشرين الثاني إلى / نوفمبر 08دوربان، جنوب أفريقيا من 

تشرين األول / أكتوبر 01 -11األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر التي عقدت في شانجوون، جمهورية كوريا خالل الفترة 

الذي هو عبارة عن نشاط إرشادي تعاوني بين ونظمت األمانة وأدارت خالل كل اجتماع من هذه االجتماعات، جناح اتفاقيات ريو . 0111

تغير المناخ واإلدارة مؤخرا ويهدف إلى تعزيز الصالت بين التدابير التي تعالج التنوع البيولوجي و نفذاتفاقيات ريو ومرفق البيئة العالمية 

في الدورة الرابعة والثالثين للهيئات الفرعية وعالوة على ذلك، شاركت األمانة (. أنظر أدناه)المستدامة لألراضي على المستوى الوطني 

نظمت مناسبات حيث  0111حزيران / يونيو 11إلى  6ألمانيا من التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في بون، 

جانبية بشأن التنوع البيولوجي فيما يتعلق بخفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات في البلدان النامية، والهندسة 

 تاخ التي عقدالجيولوجية ذات الصلة بالمناخ، والدورة السادسة والثالثين للهيئات الفرعية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المن

المؤتمر المعني بتغير المناخ التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية وشاركت األمانة أيضا في . 0110أيار / مايو 01إلى  14في بون من 

ة بشأن ، وفي اجتماع الخبراء التابع لهذه االتفاقي0111تشرين األول / أكتوبر 1إلى  1بشأن تغير المناخ الذي عقد في مدينة بنما من 

 8االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات في البلدان النامية الذي عقد في مدينة بنما يومي الضمانات الخاصة بأنشطة خفض 

 .0111تشرين األول / أكتوبر 9و

دعوة المقدمة من مؤتمر الي التنوع البيولوجي وتغير المناخ، أحال األمين التنفيذبشأن  11/11و 1/16 واستنادا إلى المقررين .1

أمانتي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لوضع أنشطة مشتركة على المستوى الوطني إلى 

طراف في اتفاقية أساسية عن ذلك إلى الدورة العاشرة لمؤتمر األواتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وقدم مذكرة معلومات 

والرابعة والثالثين للهيئة الفرعية كما سلمت األمانة بيانا يحيل الدعوة إلى الدورتين الثالثة والثالثين . األمم المتحدة لمكافحة التصحر

ولوجي ومرفق البيئة العالمية أمانتا اتفاقية التنوع البيوأقامت . للمشورة العلمية والتقنية في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

وسوف يشمل الدعم الذي سيقدم بهدف تعزيز تدخالت . البلدان التجريبيةشراكة لدعم األنشطة المشتركة على المستوى الوطني في عدد من 

وتعبئة التمويل لها  باألولوية، التدريب، والمساعدات التقنية لتحديد وتخطيط األنشطة المشتركةالمشروعات التي حددت بالفعل بأنها تحظى 

وسعيا إلى توجيه العمل المشترك المعتمد على طلبات من مؤتمري األطراف، وتعزيز جوانب التآزر على المستوى الوطني ودعم . وتنفيذها

م المتحدة وإطار اتفاقية األم ،والخطة اإلستراتيجية العشرية السنوات ،0101-0111تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

.0111أيلول / سبتمبر 1أمانتا اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر مذكرة تفاهم في  لمكافحة التصحر، وقعت
 1

 

ونظر االجتماع الذي . 0111نيسان / أبريل 11وعقد فريق االتصال المشترك التفاقيات ريو اجتماعه الحادي عشر في بون يوم  .8

الغرض من  فريق االتصال المشترك، وخيارات التنفيذ المشترك : رئاسة األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر مايليعقد ب

بالتنوع البيولوجي في إطار برامج العمل الوطنية المعنية بالتكيف في اتفاقية التنوع البيولوجي لالستراتيجيات وخطط العمل الخاصة 

ل الوطنية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وبرامج العمل الوطنية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبرامج العم

، والتبادل فيما بين (01+أو ريو)والتعاون في إدراج الجنسانية في المجاالت المواضيعية واإلعداد لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

.ت الفرعية العلمية التفاقيات ريو، وتحقيق التجانس في متطلبات اإلبالغ من األطراف واإلرشادات واالتصالالهيئا
 2

 

فريق التصال لمقترحة، واختصاصات  طرق عمل وضعواستنادا لهذا االجتماع، تم تحديد عدد من إجراءات المتابعة بما في ذلك  .9

التكيف مع تغير ( 0)الغابات ( 1: )بشأن إصدار كتيبات مشتركة عن تفاق، واال(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18انظر ) المشترك

                                                      
1
  http://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-unccd-2011-09-03-mou-web-en.pdf 

2  https://www.cbd.int/doc/reports/jlg-11-report-en.pdf 
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تعميم الجنسانية، واالتفاق بشأن األنشطة المشتركة أثناء الجنسانية، اختصاص لمواصلة وضع إجراءات مشتركة بشأن ( 1)المناخ 

على هامش المؤتمر لالحتفال بالذكرى العشرين  اإلفطارعلى مائدة بما في ذلك تنظيم جناح اتفاقيات ريو، واستضافة اجتماع  01+ريو

 .أطراف كل منهاالتفاقيات ريو، والتركيز على التآزر، ودعوة الرؤساء الحاليين والقادمين لمؤتمرات 

على هامش االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع  0111تشرين األول / وقد بدأ جناح اتفاقيات ريو في أكتوبر .11

ي، وعقد بعد ذلك على هامش مؤتمر األطراف السادس عشر ومؤتمر األطراف السابع عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن البيولوج

مؤتمر األمم  0110حزيران / يونيو 00-11األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وخالل الفترة تغير المناخ، ومؤتمر األطراف العاشر التفاقية 

على هامش االجتماع الحادي عشر  0110تشرين األول / أكتوبر 19إلى  8وسيعقد بعد ذلك من ( 01+أو ريو)ستدامة المتحدة للتنمية الم

وتقاسم صمم جناح اتفاقيات ريو لتعزيز وبناء التآزر في التنفيذ من خالل توفير منتدى للحوار واستثارة الوعي وقد . لمؤتمر األطراف

ومنذ . وقد شارك أكثر من ثالثين منظمة كشركاء نشطين. سات والممارسات في إطار اتفاقيات ريوالمعلومات وبناء القدرات بشأن السيا

قدم من دعم سخي، مالي وعيني، من حكومات البرازيل وألمانيا واليابان وجمهورية  إنشاء المنتدى، تحقق ما أحرزه من نجاح بفضل ما

األمانات والمنظمات المتعاونة حدة وكذلك بفضل المساهمات، المالية والعينية، من والمكسيك والنرويج وجنوب أفريقيا والمملكة المتكوريا 

التركيز على فائدة اتفاقيات ريو للموضوعات الرئيسية ، عمل جناح اتفاقيات ريو في 01+المشاركة في المنتدى، وخالل مؤتمر ريو

الصلة بالقضايا االجتماعية واالقتصادية بما في ذلك الصحة واألمن ووثيقة صكوك للتنمية المستدامة : للمؤتمر وأهدافه ونتائجه المنشودة

جلسة، واشتراك الكثير من المنظمات الشريكة  41ووفر جناح اتفاقيات ريو، من خالل أكثر من . الغذائي وسبل المعيشة والقضاء على الفقر

مل جميع االتفاقيات، والتركيز على فرص التآزر للحور وتبادل المعارف والخبرات في مجاالت تشوالمتنوعة، منبرا حسن الحضور 

ومرفق البيئة العالمية، الفرص لتأكيد أهمية  ةويوفر هذا الجناح، الذي قدم له الخدمات موظفو أمانات االتفاقيات الثالث. والتكامل في تنفيذها

ومن بين الكثير من . ية والمشاركة في األعمالالجنسانبأهداف االتفاقيات بما في ذلك تعميم  الصلةالموضوعات الجامعة المشتركة ذات 

حزيران مناسبة االحتفال العالمي باليوم العالمي لمكافحة / يونيو 11ريو يوم  تالمبادرات التي قدمت أو أطلقت، استضاف جناح اتفاقيا

 0110حزيران / يونيو 01الموضوع الرئيسي الخاص بضمان التربة السليمة ووقف تدهور األراضي، واستضاف في من خالل التصحر 

واشتركت خدمات . المستدامة صممت لالحتفال بالذكرى العشرين التفاقيات ريوسلسلة من المناسبات التي تركز على أهداف التنمية 

ائع ، وإصدار نشرات أنباء يومية عن وق01+في جناح اتفاقيات ريو خالل مؤتمر ريواإلبالغ في المعهد الدولي للتنمية المستدامة كشريك 

.المؤتمر وموجز وتحليل للنتائج
 3

 

اجتماع على مائدة اإلفطار على هامش  0110حزيران / يونيو 01وعالوة على ذلك، استضاف فريق االتصال المشترك في  .11

. اتفاقية ودعا الرؤساء الحاليين والقادمين في مؤتمرات األطراف لكل ريو يركز على التآزر العشرين التفاقياتالمؤتمر لالحتفال بالذكري 

ممثلون عن رؤساء  ة األمناء التنفيذيون وشهد عليهععلى بيان مشترك بشأن التآزر والتكامل بين اتفاقيات ريو، وقووافق االجتماع 

االتفاقيات الثالثة، وصدرت خالل ثالثة مطبوعات جديدة بواسطة أمانات  توفي إطار نشاط اإلرشاد المشترك، أعد. مؤتمرات األطراف

كما واصلت . بالجنسانية والغابات والتكيف مع تغير المناخ وخصصت كتيبات فريق االتصال المشترك للمواضيع المتعلقة 01+مؤتمر ريو

ويجري إعداد  0110و 0111في األمانات تعاونها القائم منذ فترة طويلة في إنتاج نتائج الحائط الترويجية لالتفاقيات الثالثة التي صدرت 

 .0111تلك الخاصة بعام 

 ماتمر األمم المتحد  المعني لالتنمية المستدامة- لاء

في ريو دي جانيرو، ( 01+أو ريو)شاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة  .10

، وألقى (حزيران/ يونيو 11 -11)رية االجتماع الثالث واألخير للجنة التحضي شهد الذي  0110حزيران / يونيو 00إلى  11البرازيل من 

استضافة اجتماع وعالوة على المشاركة في . التنفيذي بيانا أمام المائدة المستديرة لمؤتمر األمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامةاألمين 

 األمين التنفيذى لتنمية المستدامة وشاركاتفاقيات ريو، نظمت األمانة ونفذت مناسبة جانبية مشتركة بين الوكاالت بشأن التنوع البيولوجي وا

البيولوجي في العديد من المناسبات الموازية التي نظمها  ورتون، سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة بشأن التنوعنباالقتران مع السيد إدوارد 

يا عن أهمية التنوع البيولوجي للتنمية صحفباالشتراك مع وزير البيئة في اليابان والسيد نورتون مؤتمرا وعقد . الشركاء الرئيسيون

لتقديمها لمؤتمر الرابع  هالمستدامة استنادا إلى الرسالة التي كان قد أعدها الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماع

 ىلالحتفال بالذكر 0100حزيران  /يونيو 11حكومة البرازيل في  وألقى األمين التنفيذي، خالل المناسبة الخاصة التي نظمتها. 01+ريو

وألقيت بيانات مماثلة من جانب األمين التنفيذي التفاقية . اتفاقية التنوع البيولوجي ، بيانا بشأن1990العشرين لقمة األرض في ريو عام 

 .األمم المتحدة لمكافحة التصحر وممثل أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 اون فيما لين االتفاقيات المعنية لالتنوع البيولوجيالتع- جيم

اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية : يتناول هذا القسم من المذكرة التعاون فيما بين االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي وهي .11

عنية باألنواع المهاجرة من الحيوانات البرية، والحيوانية البرية المعرضة لالنقراض، واالتفاقية المالتجارة الدولية باألنواع النباتية 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واالتفاقية المعنية باألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية، وخاصة كموئل والمعاهدة الدولية للموارد 

ويتضمن استعراضا (. العالمياتفاقية التراث ( ي العالميواالتفاقية المعنية بحماية التراث الثقافي والطبيع ،(اتفاقية رامسار)طيور المائية للب

                                                      
3
  http://www.iisd.ca/uncsd/rio20/pavilion/ 
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األمانة واألجهزة الرئاسية لالتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي استجابة لنتائج االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف لإلجراءات التي اتخذتها 

، وأهداف إيتشي للتنوع البيولوجي، 0101-0111جي للفترة للتنوع البيولوفي اتفاقية التنوع البيولوجي بما في ذلك الخطة اإلستراتيجية 

وتعزيز التآزر من خالل مراجعة وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي، واإلجراءات المتخذة في سياق 

 .اقيات المعنية بالتنوع البيولوجية العلمية لالتفاالستشاري الهيئاتالخاص باالتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي ورؤساء فريق االتصال 

الدولية باألنواع وعقد فريق االتصال الخاص باالتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي اجتماعا خاصا في أمانة اتفاقية التجارة  .14

من أجل  في التعاون جملة أمورضمن نظر خالله  0111نيسان / أبريل 11النباتية والحيوانية البرية المعرضة لالنقراض في جنيف يوم 

، وتنفيذ عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، (الخطة اإلستراتيجية) 0101-0111اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة تنفيذ الخطة 

لفريق االتصال في شاتو ثان  معتكفكما اجتمع الفريق في (. بروتوكول ناغويا)واإلنفاذ المبكر لبروتوكول ناغويا للحصول وتقاسم المنافع 

االتصال ووقعها الرؤساء التنفيذيون ألمانات االتفاقيات  حيث اتفق على طريقة عمل فريق 0111أيلول / سبتمبر 4دي بوس في جنيف يوم 

(.UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18) الستة المعنية بالتنوع البيولوجي
 4

 

 11الرابع في غالند، سويسرا في م عنية بالتنوع البيولوجي اجتماعهوعقد رؤساء الهيئات االستشارية العلمية لالتفاقيات الم .11

نظر االجتماع في الفرص المتاحة أمام  ى،ومن بين بنود جدول األعمال األخر. الذي استضافته أمانة اتفاقية رامسار 0111فبراير، شباط 

الدوائر العلمية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية، وعقد األمم المتحدة العلمية لالتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي لتعبئة الهيئات االستشارية 

وأوصت الهيئات . التصال المعني بالتنوع البيولوجيللتنوع البيولوجي، وبروتوكول ناغويا، وسبل تعزيز دعمه لتحسين فعالية فريق ا

بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو إلدراج الخطة اإلستراتيجية  المعنيةاالستشارية العلمية بأن تشترك اتفاقية التنوع البيولوجي مع االتفاقيات 

ستجرى عملية، بمساعدة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الستعراض ووضع خريطة جامعة ولهذه الغاية، . في عمليات التنفيذ األخرى

.ع البيولوجيلمختلف الخطط اإلستراتيجية واألولويات واألهداف المتعلقة باالتفاقيات المعنية بالتنو
 5

الخامس للهيئات  وعقد االجتماع 

ونظر االجتماع في نتائج عملية رسم الخريطة الجامعة التي نفذت بدعم من . 0110آذار / مارس 01االستشارية العلمية في دبلن يوم 

المعنية الخاصة باالتفاقيات ( لمعادلةاألهداف ا)االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بشأن الكيفية التي يمكن أن يسهم بها تنفيذ االستراتيجيات 

التجارة الدولية باألنواع النباتية والحيوانية الرؤية اإلستراتيجية التفاقية : بالتنوع البيولوجي في تحقيق أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي وهي

ية األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية، والخطة اإلستراتيجية المحدثة التفاق( األهداف) 0111-0118المعرضة لالنقراض للفترة البرية 

وخطة ( مجاالت األنشطة ذات األولوية)لألغذية والزراعة ، وخطة العمل العالمية للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية (األهداف)

ألطراف ومعايير التسجيل في قائمة امسؤوليات )واتفاقية التراث العالمي ( االستراتيجيات) 0111 -0119رامسار اإلستراتيجية للفترة 

للتنوع البيولوجي ونظرت الهيئات االستشارية العلمية أيضا في التحديات العلمية والتقنية الناشئة عن الخطة اإلستراتيجية (. التراث العالمي

. بيولوجي لتنسيق جهودها لمعالجة ذلكالوالفرص المتاحة أمام الهيئات االستشارية العلمية لالتفاقيات المعنية بالتنوع  0101-0111للفترة 

الحكومي  للمنتدىذلك وضعت الهيئات االستشارية العلمية بيانا مشتركا قدم كوثيقة معلومات إلى الدورة الثانية لالجتماع العام وعالوة على 

.0110نيسان / أبريل 01إلى  16المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية الذي عقد في مدينة بنما، بنما من الدولى 
 6

 

التنوع مستوى رفيع من التعاون بين أمانتي اتفاقية  إستمرومنذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،  .16

راف في اتفاقية لمؤتمر األطالبيولوجي واتفاقية رامسار بما في ذلك مشاركة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في االجتماع الحادي عشر 

وكان العمل التقني الرئيسي . رامسار، وتوفير إرشاد عن الصالت المشتركة بين مقررات اتفاقية التنوع البيولوجي وقرارات اتفاقية رامسار

إلى األمين  التي طلبت 11/08من مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي  19الذي نفذ بموجب خطة العمل المشتركة بين االتفاقيتين يتعلق بالفقرة 

وفريق االستعراض العلمي والتقني التفاقية رامسار وغيرها من الشركاء المعنيين إلى إنشاء فريق خبراء عامل التنفيذي ودعت األمانة 

باالستعانة بالخبرات األساسية لفريق االستعراض العلمي والتقني التفاقية رامسار الستعراض المعلومات المتوافرة وتوفير رسائل ذات 

من  1-11على دعم دورة الماء وقد أبلغ عن هذا العمل تحت البند  صلة بالسياسات الرئيسية المتعلقة بالمحافظة على قدرة التنوع البيولوجي

 UNEP/CBD/COP/11/30للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والوثيقتان 11/1التوصية )جدول األعمال 

-0111)وعالوة على ذلك قامت أمانتا االتفاقيتين بصياغة خطة العمل المشتركة الخامسة (. UNEP/CBD/COP/11/INF/2و

0101)،
7
 .تتمثل جوانبها الرئيسية في التركيز على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية وتحقيق أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي والتي 

ي اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة الدولية للموارد مذكرة تعاون بين أمانت 0111تشرين األول / أكتوبر 08ووقعت في  .11

.الوراثية النباتية لألغذية والزراعة صممت لتعزيز تعاونهما
 8
المذكرة على بناء القدرات والسيما في مجال الحصول وتقاسم المنافع  وتركز 

المشروع المتوسط الحجم لمرفق البيئة العالمية المعنون وفي سياق المذكرة و. راثية النباتية لألغذية والزراعةمن حيث صلته بالموارد الو

الذي وافق عليه الموظف التنفيذي الرئيسي لمرفق البيئة العالمية،  المنافع سمبناء القدرات لإلنفاذ المبكر للبروتوكول المعني بالحصول وتقا

دولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في تنظيم اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة ال، اشتركت أمانتا 0111شباط / في فبراير

                                                      
4
 http://www.cbd.int/cooperation/doc/blg-modus-operandi-en.pdf  :تتوافر أيضا على  

5
 http://www.cbd.int/doc/meetings/csab/csab-04/official/csab-04-02-en.pdf :على تقرير االجتماعتوافر ي  

6
 www.ipbes.net  :المتوافرة على،  UNEP/IPBES.MI/2/INF/16 الوثيقة  

7
  http://www.ramsar.org/pdf/cop11/doc/cop11-doc20-e-cbd.pdf 

 8 
 http://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-itpgrfa-2010-10-28-moc-en.pdf :تتوافر على
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/ يونيو 01وفي . 0110حزيران / وفي يونيو 0111تشرين الثاني / وفي نوفمبر 0111حزيران / في يونيوحلقات عمل لبناء القدرات 

مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، عقدت على هامش ، خالل اجتماع مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمعاهدة الدولية 0110حزيران 

في سياق مذكرتهما الخاصة بالتعاون، وأطلقا مبادرة مشتركة ألمانتي والتنوع البيولوجي وأمين المعاهدة، وقع األمين التنفيذي التفاقية 

.قدراتواتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا وبناء الالمعاهدة الدولية 
 9

المبادرة عددا من اإلجراءات  وتحدد 

وتنفيذه المتجانس مع المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ونظامه الواقعية لدعم التصديق على بروتوكول ناغويا 

اتخاذها للحفظ على مستوى المزرعة  يمكنكما تحدد المبادرة اإلجراءات المشتركة التي . المتعدد األطراف للحصول وتقاسم المنافع

وشاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في الدورة . والزراعةوالمناطق المحمية واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية 

نة المعاهدة الدولية في االجتماع العاشر النباتية لألغذية والزراعة، وشاركت أماالرابعة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية 

لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماعين الخامس عشر والسادس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

نة الحكومية الدولية المعنية الستعراض تنفيذ االتفاقية واالجتماعين األول والثاني للجوالتكنولوجية، واالجتماع الرابع للفريق العامل 

 .ببروتوكول ناغويا

مشروع دليل لألطراف في " وعممتأمانة اتفاقية التجارة الدولية باألنواع النباتية الحيوانية البرية المعرضة لالنقراض،  وأعدت .18

".ة بالتنوع البيولوجيوتحديث وتنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المعنياالتفاقية بشأن اإلسهام في وضع واستعراض 
10

 ودعيت 

للمساعدة في وضع صيغته النهائية األطراف إلى استخدام مشروع الدليل وتزويد األمانة بالتعليقات على جدواه ومحتواه وصيغته 

البرية المعرضة للخطر التجارة الدولية باألنواع النباتية والحيوانية وشاركت أمانة اتفاقية . والمساعدة في ضمان أن يكون أداة مفيدة للتنفيذ

بدعم مالي من في حلقتي عمل من حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية عن بناء القدرات التي نظمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 

للتنوع  ودمج أهداف إيتشيحكومة اليابان لتوفير الدعم لألطراف لمراجعة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، 

كما تعاونت اتفاقية التجارة الدولية باألنواع النباتية . البيولوجي في األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي، وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

بلحوم  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من الشركاء في تنظيم اجتماع مشترك لفريق االتصال المعنيمع  لالنقراضوالحيوانية البرية 

حوم الطرائد في وسط أفريقيا التابع التفاقية التجارة الدولية باألنواع النباتية المعنى بلالطرائد لدى اتفاقية التنوع البيولوجي، الفريق العامل 

لفريق  وأسفر االجتماع عن توصيات منقحة. 0111حزيران / يونيو 11إلى  1والحيوانية البرية المعرضة لالنقراض عقد في نيروبي من 

غير مستدامة  االتصال التابع التفاقية التنوع البيولوجي فضال عن التوصيات عن البدائل الصغيرة النطاق لتوفير لحوم الطرائد بطريقة

 .للنظر من جانب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

المعني بلحوم الطرائد لدى  العامللفريق لفي االجتماع المشترك  وتعاونت أمانة اتفاقية األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية .19

في وسط أفريقيا التابع التفاقية التجارة الدولية باألنواع النباتية والحيوانية والفريق العامل المعني بلحوم الطرائد  التنوع البيولوجىاتفاقية 

تي عمل من حلقات العمل دون اإلقليمية لبناء القدرات بشأن الخطة في حلقوشاركت  0111حزيران / البرية المعرضة لالنقراض في يونيو

ومراجعة االستراتيجيات وخطط وبغية مساعدة األطراف في إعداد . اإلستراتيجية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

ع المهاجرة من الحيوانات البرية واتفاقية التنوع البيولوجي، العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والترويج لألهداف المشتركة التفاقية األنوا

توجيهية بشأن دمج األنواع المهاجرة في االستراتيجيات وخطط  لمبادئاتفاقية األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية مجموعة أدوات أمانة 

عمل مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في اإلعداد لخطة العمل  االتفاقية أيضاوتعاونت تلك (. أنظر أدناه)العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

 .0114إلى  0110مشتركة لتوجيه تعاونهما للفترة من 

المالية مع وتتناول الفقرات التالية التقدم المحرز داخل األجهزة الرئاسية لالتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي خالل الفترة  .01

-0111للتنوع البيولوجي للفترة ر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي وخاصة الخطة  اإلستراتيجية مراعاة نتائج االجتماع العاش

 .وإمكانيات تعزيز جوانب التآزر 0101

وقامت اللجنة الدائمة التفاقية التجارة الدولية باألنواع النباتية والحيوانية البرية المعرضة لالنقراض خالل اجتماعها الحادي  .01

الصادر عن  11.11والمفوضة بصورة عامة بمقتضى المقرر  0111آب / أغسطس 19إلى  11ف، سويسرا من عقد في جنيالستين الذي و

بين الدورات إلبالغ اللجنة خالل اجتماعها التالي بما إذا كانت تمدد صالحية الرؤية مؤتمر األطراف في تلك االتفاقية بإنشاء فريق عامل 

" 0111أهداف التنوع البيولوجي بعد عام "وكيفية إدراج  0101أو  0119-0116إلى الفترة  0111-0118قية للفترة اإلستراتيجية لالتفا

تموز / يوليو 01إلى  01ولهذه الغاية، قدم للجنة الدائمة خالل اجتماعها الثاني والستين الذي عقد في جنيف من في الرؤية اإلستراتيجية 

0110.
 11

وتعديالته لإلسهام في تحقيق الخطة اإلستراتيجية  0101ستراتيجية يتضمن الصالحية الممتدة إلى عام منقح للرؤية اإل مشروع 

التي تمت خالل المناقشة، سيعد مشروع منقح للنظر من جانب فريق واستنادا إلى المداخالت . 0101-0111للتنوع البيولوجي للفترة 

إلى  1تية الحيوانية المعرضة لالنقراض خالل اجتماعه السادس عشر في بانكوك في الفترة النبااألطراف التفاقية التجارة الدولية باألنواع 

 .0111آذار / مارس 11

                                                      
9
 www.planttreaty.org  :تتوافر على  

10 
 http://www.cites.org/eng/notif/2011/E026A.pdf  :تتوافر على 
11

 SC62 Doc. 13  المرفق بالوثيقة  
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ورحب مؤتمر األطراف في اتفاقية األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية خالل اجتماعه العاشر الذي عقد في بيرجين خالل  .00

بوصفها إطارا وثيق الصلة  0101-0111اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة الخطة ب 0111تشرين الثاني / نوفمبر 01إلى  01الفترة 

التي تمثل،  0114-0110واعتمد خطة إستراتيجية محدثة لفترة الثالث سنوات (. 18.11المقرر )باالتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي 

، وأنشأ فريق عامل لوضع خطة 0101تشي للتنوع البيولوجي لعام االتفاقية المقررة في تحقيق أهداف إي ، مساهمةضمن جملة أمور

للنظر من جانب االجتماع الحادي عشر  0101-0111إستراتيجية جديدة لالتفاقية الدولية لألنواع المهاجرة من الحيوانات البرية للفترة 

المبادئ التوجيهية بشأن دمج األنواع "التفاقية بأن يستخدم األطراف في ا 18.11وأوصى مؤتمر األطراف بمقتضى قراره ( 1.11القرار )

.أمانة االتفاقيةالتي أعدتها " المهاجرة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 12

مؤتمر األطراف، بمقتضى  ورحب 

.اتفاقية التنوع البيولوجي األنواع المهاجرة وأمانةبين أمانة اتفاقية  0114-0110بخطة العمل المشتركة للفترة  01.11قراره 
 13

 وتقدم 

 .UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18لالستعراض من أجل مؤتمر األطراف في الوثيقة  0114-0110خطة العمل المشتركة للفترة 

علما، خالل اجتماعه ( 1911رامسار جمهورية إيران اإلسالمية )في اتفاقية األراضي الرطبة  المتعاقدة وأحاط مؤتمر األطراف .01

-0111، باعتماد الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 0110تموز / يوليو 11إلى  6شر الذي عقد في بوخارست من عي الحاد

إطارا مرنا مفيدا وثيق الصلة بجميع االتفاقيات ذات الصلة "وألهدافه  العشرين للتنوع البيولوجي إليتشي التي توفر، كما أشار،  0101

للتنوع البيولوجي من خالل  اإلستراتيجيةشدد على اإلسهام الكبير الذي يمكن أن تحققه اتفاقية رامسار في تنفيذ الخطة و" بالتنوع البيولوجي

واعتمدت األطراف المتعاقدة أيضا تعديالت على (. 6.11القرار ) 0111-0119تنفيذ استراتيجيات خطة رامسار اإلستراتيجية للفترة 

،0111-0111لفترة الثالث سنوات ( 0111-0119الخطة اإلستراتيجية للفترة 
14

اإلستراتيجية  لتجسيد الخطة ضمن جملة أمور وذلك 

بخطة العمل المشتركة 6.11 ركما رحبت األطراف المتعاقدة بمقتضى القرا(. 1.11القرار )للتنوع البيولوجي 
15

التفاقية التنوع البيولوجي  

.واتفاقية رامسار
 

 

الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة علما، خالل دورته الرابعة التي عقدت في بالي وأخذ الجهاز الرئاسي للمعاهدة  .04

االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والسيما بروتوكول ناغويا بنتائج . 0111آذار / مارس 18إلى  14من 

التنفيذ المتجانس لالتفاقية وإمكانياتها في تعزيز جوانب التآزر وتحسين  0101-0111ة والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفتر

وطرح عددا من التساؤالت الموجهة إلى األطراف واعترف الجهاز الرئاسي بالتعاون المستمر الجاري بين المعاهدة واالتفاقية . والمعاهدة

 8/0111وإعماال لطلب الجهاز الرئاسي، أحالت أمانة المعاهدة القرار (. 8/0111القرار )المتعاقدة وخاصة فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا 

 .ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعإلى اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المخصصة المعنية 

 0111حزيران / يونيو 09إلى  19 ونظرت لجنة التراث العالمي خالل دورتها الخامسة والثالثين التي عقدت في باريس من .01

.التنمية المستدامةالعالقة بين اتفاقية التراث العالمي واتفاقية التنوع البيولوجي في سياق 
 16

ذلك مشاركة مركز التراث العالمي في  ويشمل 

خطة عمل التقدم المحرز في تنفيذ فريق االتصال للتنوع البيولوجي، والبرنامج المشترك بين اليونسكو وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، و

0110لجنة التراث العالمي لعام 
17

وافقت عليها اللجنة في دورتها الرابعة والثالثين بما في ذلك الجهود التي تبذل لتعزيز الصالت بين  التي 

 .البيئية المتعددة األطرافاتفاقية التراث العالمي واالتفاقات 

 ت األخرىالتعاون مع االتفاقيات واالتفاقا- داا

أبلغ األمين التنفيذي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية خالل اجتماعها السادس عشر بالتقدم المحرز في العمل  .06

الدولية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي والزراعة والغابات، والتنوع البيولوجي والصحة التعاوني مع مختلف المنظمات والعمليات 

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/16.) 

وأبلغ عن العمل التعاوني بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم المتحدة المعني بالغابات في الوثيقة  .01

UNEP/CBD/SBSTTA/16/16 .والمتعهد به في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في  11/16على طلب مؤتمر األطراف في مقرره  وبناء

العمل الموسع ، يتألف هذا العمل من عدد من األنشطة المشتركة المستهدفة لدعم األطراف في تنفيذ برنامج 0119ل كانون األو/ ديسمبر

 19بشأن التنوع البيولوجي للغابات والصكوك غير الملزمة قانونا بشأن جميع أنواع الغابات، ويفيد هذا التعاون أيضا في االستجابة للفقرة 

التاسعة  للسكان وسبل العيش والقضاء على الفقر الذي اعتمده منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات خالل دورته من القرار المعني بالغابات

وطلب من أمانة المنتدى مواصلة توثيق التعاون مع أمانات  0111شباط / فبراير 4كانون الثاني إلى / يناير 04التي عقدت في نيويورك من 

 .صوب وضع نهج شامل للقيم المتعددة للغابات واإلدارة المستدامة للغاباتاتفاقيات ريو لتعزيز التبادل 

                                                      
12

  UNEP/CMS/Conf.10.27 
13

  UNEP/CMS/Inf.10.36 
14

  COP11-DR-3 available at http://www.ramsar.org/pdf/cop11/dr/cop11-dr03-e-plan.pdf 
15

 http://www.ramsar.org/pdf/cop11/res/cop11-res06-e.pdf  :المتوافر على 11/6مرفق بالقرار   

 
16

 WHC-11/35.COM/5E الوثيقة   

 
17

 WHC-10/34.COM/5D رد في الوثيقة  ي 
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والسراحلي، وبراالقتران ويتم التعاون مع اتفاقيات البحار اإلقليمية في سياق تنفيذ برنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي البحرري  .08

وفيمرا يتعلرق براألنواع الغريبرة . ق المتعلقة ببرامج العمرل المواضريعيةمع األنواع الغازية البحرية، ويرد موجز له في القسم المعني في الوثائ

يرة التنروع الغازية، وفي سياق برنامج العمل المشترك ألمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية الدولية لوقاية النباترات، أسرهمت أمانرة اتفاق

أمرا التعراون مرع اتفاقيرة لجنرة . إطرار االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات الرواردة أدنراهالبيولوجي في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية في 

األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن الحصول على المعلومات والمشاركة العامرة فري صرنع القررار، والوصرول إلرى العدالرة فري المسرائل 

قررررد أبلررررغ لألطررررراف فرررري البروتوكررررول فرررري الوثيقررررة المة األحيائيررررة فرررري سررررياق بروتوكررررول قرطاجنررررة للسرررر( اتفاقيررررة أرهرررروس)البيئيررررة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/5 قرردمت لالجتمرراع السررادس لمررؤتمر األطررراف العامررل كاجتمرراع لألطررراف فرري بروتوكررول  الترري

والمنظمرات  ة المتعرددة األطررافذات الصرلة برالتنوع البيولروجي، واالتفاقرات البيئيرويرد التعاون مع االتفاقيات . قرطاجنة للسالمة األحيائية

لمعلومرات الدولية فيما يتعلق بمبادرة إدارة المعلومات والمصارف التي يقودها برنامج األمم المتحدة للبيئة في وثيقة الدورة بشأن آلية تبادل ا

(UNEP/CBD/COP/11/13/Add.2). 

 الوكاالت الحكومية الدولية التعاون مع هيئات األمم المتحد  والوكاالت المتخصصة وغيرها من - هاء

إسرهام منظومرة بتنسريقه فريرق إدارة البيئرة فري األمرم المتحردة بشرأن بالتقرير الرذي قرام  11/01رحب مؤتمر األطراف في مقرره  .09

الت ، ورحرب أيضررا برالتزام الرؤسرراء التنفيرذيين للوكررا0111األمرم المتحرردة فري تحقيررق التقردم فرري جردول أعمررال التنروع البيولرروجي بعرد عررام 

لألعضاء في الفريق باإلسهام فرادي ومجتمعرين فري جردول األعمرال الردولي للتنروع البيولروجي وخاصرة مرن خرالل تحديرد الفررص للتعراون 

العاشر لمؤتمر األطراف فريرق إدارة البيئرة ودعا االجتماع . وتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات السياساتية ذات الصلة في األمم المتحدة

االسرتعانة بتقريرره عرن "ودعا الفريق على وجه الخصروص إلرى . 0101-0111صلة إسهامه في العقد الدولي للتنوع البيولوجي في إلى موا

يرر البيولوجي في تحديد التدابير الرامية إلى تنفيذ الخطة اإلستراتيجية بفعالية وكفاءة في كافة أنحاء منظومة األمم المتحردة وتقرديم تقرالتنوع 

وبناء على ذلك، قرر كبار المسؤولين في فريق إدارة ". ى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعن عمله إل

مواصرلة عمرل فريرق إدارة القضرية بشرأن التنروع البيولروجي الترابع لفريرق إدارة  0111سبتمبر / عشر في أيلولالبيئة خالل اجتماعه السابع 

ويعكرف فريرق إدارة القضرية فري الوقرت . البيولروجيحد لمنظومة األمم المتحردة إزاء تنفيرذ الخطرة اإلسرتراتيجية للتنروع البيئة لوضع نهج مو

 .الحاضر على إعداد نهج يشمل المنظومة بأكملها لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

فري أمانرة  0111فبرايرر / شباط 16لرابع في وعقد فريق إدارة القضية بشأن التنوع البيولوجي التابع لفريق إدارة البيئة اجتماعه ا .11

ة فريق إدارة البيئة في جنيف لمناقشرة نهجره إزاء تنفيرذ المقرررات المتعلقرة برالتنوع البيولروجي التري اتخرذها كبرار المسرؤولين فري فريرق إدار

لتقييم ما تحقق م تقردم، والتركيرز  0111بر نوفم/ تشرين الثاني 9وعقد االجتماع الخامس لفريق إدارة القضية في مونتريال، كندا يوم . البيئة

ومسرراهمات أعضرراء فريررق إدارة القضررية فضررال عررن ودور . علررى نهررج وإسررتراتيجية فريررق إجررارة القضررية بشررأن تنفيررذ الخطررة اإلسررتراتيجية

فري مونتريرال  0110مرايو / أيرار 8للفريرق يروم وعقرد االجتمراع السرادس . خريطة طريق ومعالم بارزة لمزيد من عمرل فريرق إدارة القضرية

واستعرض االجتماع تقريرا مجمعا بشأن رسم خريطة لألهرداف اإلسرتراتيجية والمهرام الرئيسرية . واستضافته أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

عررن عملرره اسررتجابة ووافررق الفريررق علررى إعررداد تقريررر مرحلرري . إيتشرري للتنرروع البيولرروجيألعضرراء فريررق إدارة القضررية فرري ضرروء أهررداف 

لمقررات ذات الصرلة لالجتمراع العاشرر لمرؤتمر األطرراف، وتقديمره كوثيقرة معلومرات إلرى االجتمراع الحرادي عشرر لمرؤتمر األطرراف فري ل

 .0110أكتوبر / حيدرأبار، الهند في تشرين األول

ت دوليرة وغيرر تترألف مرن منظمرا 1منظمرة 06، وقرع األمرين التنفيرذي والرؤسراء التنفيرذيون لعردد 0111سربتمبر / أيلول 01وفي  .11

-0111حكومية، ومنظمات حكومية دولية وكيانات األمم المتحدة، مذكرة تعاون بشرأن تنفيرذ الخطرة اإلسرتراتيجية للتنروع البيولروجي للفتررة 

يرت ويتمثل الهدف المحدد للمذكرة في اإلسرهام فري التنفيرذ النراجح وحسرن التوق. 0101للتنوع البيولوجي لعام ، وتحقيق أهداف إيتشي 0101

لردعم أهرداف إيتشري اإلستراتيجية وبصورة أكثر تحديدا توفير منتدى لتبادل المعلومات وتنسيق األنشطة فيما بين المنظمات الموقعرة للخطة 

عضرويتهاوأنشأت المذكرة فريق مهام معني بأهداف إيتشي للتنوع البيولوجي تقتصر . للتنوع البيولوجي
18
المنظمرات الموقعرة  علرى رؤسراء 

ممكنا، تنسيق أنشطة المنظمات المعنية لتحقيق أهداف إيتشري م والتي يتمثل الغرض منها في تعزيز تبادل المعلومات، وحيثما يكون أو نوابه

يرتكز فريق المهام ويتمثل، بحسب طرائق التعاون المتفق عليها، العمل الذي يضطلع به فريرق إدارة وسوف . 0101للتنوع البيولوجي لعام 

االتصرال لالتفاقيرات المعنيرة برالتنوع البيولروجي بشرأن المتحدة من خالل فريق إدارة القضية بشأن التنوع البيولوجي، وفريق  البيئة في األمم

 .0101القضايا ذات الصلة بتنفيذ أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي لعام 

                                                      
18

: ات غير الحكومية الدوليةالمنظمات الثمانية والعشرين الموقعة على مذكرة التعاون، وأعضاء فريق المهام المعني بأهداف إيتشي للتنوع البيولوجي تتألف من المنظم  

الطيور الدولية، ومنظمة الحفظ الدولية، ومنظمة حفظ األنواع النادرة ومنظمة حفظ الطبيعة، والمعاهدة الدولية للموارد جل وقف االنقراض، ومنظمة حياة التحالف من أ

اء المائية، وجمعية حفظ الحياة البرية، ، والرابطة العالمية لحدائق الحيوان وأحواض األحي(0111نوفمبر / تشرين الثاني 4التي انضمت في )والزراعة الوراثية لألغذية 

األمم المتحدة تتألف من أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية التجارة الدولية باألنواع النباتية والصندوق العالمي للطبيعة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وكيانات 

المهاجرة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وأمانة مرفق البيئة العالمية، ومنظمة الطيران المدني  الدولية لألنواعوالحيوانية المعرضة لالنقراض، واالتفاقية 

والتنمية المتحدة لتجارة ، ومؤتمر األمم الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وأمانات المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واتفاقية رامسار

، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات (اليونسكو)، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (األونكتاد)

 .ةالعالمي البشرية، ومعهد األمم المتحدة للتدريب والبحوث، ومنظمة األمم المتحدة للسياحة



UNEP/CBD/COP/11/17 

Page 8 

 

/… 

.براتالعالميرة مرن أجرل الغا وظلت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عضوا نشطا في الشرراكة .10
 19

الصرفة، تشرترك األمانرة فري  وبهرذه 

داد للردورة الفريق االستشاري المعني بالشئون المالية التابع للشراكة التعاونية من أجل الغابات بقيادة أمانة منتدى األمم المتحدة للغابات لإلعر

 14لماليرة الرذي عقرد فري نيويرورك يروم للفريرق االستشراري المعنري بالشرؤون ا، فري اجتمراع ضمن جملة أمرورالعاشرة للمنتدى، وشاركت، 

/ يونيرو 04و 01وشاركت األمانة في معتكف ترابع للشرراكة العالميرة مرن أجرل الغابرات عقرد فري رومرا يرومي ، 0111ديسمبر / كانون األول

ي تنظرريم يرروم رصررد الحفررظ الترابع لليونيررب فررل العررالمى مركرزال، وشرراركت بالتعرراون مررع مركرز البحرروث الحرجيررة الدوليررة، و0111حزيرران 

على هامش االجتماع السابع لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  0111كانون األول  /ديسمبر 4 الغابات الخامس في 

ي تنظريم األمرم المتحردة لألغذيرة والزراعرة فروشرعت أمانات منتدى األمم المتحدة للغابات واتفاقية التنروع البيولروجي ومنظمرة . تغير المناخ

/ نيسران 11و 16الغابرات، عقرد فري رومرا يرومي اجتماع لفريق المهام المعني بتبسيط اإلبالغ بشأن الغابات التابع للشراكة العالمية مرن أجرل 

ن تقرير يوفر معلومات أساسية ل تحسين عمليات الرصد واإلبرالغ عروأصدرت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي تكليفا بإعداد . 0110أبريل، 

التعرراون مررع منظمرة األمررم المتحرردة  ويررد(. UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/25)وقرردمت هرذا التقريررر لالجتمرراع , التنروع البيولرروجي

المحررز فري األعمرال  التقردم UNEP/CBD/COP/11/INF/30وثيقة المعلومات ويتضمن . لألغذية والزراعة في مجال الغابات فيمايلي

 .كرة التفاهم بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة المنظمة الدولية للغابات االستوائيةالتعاونية التي اتخذت في إطار مذ

ويتعاون برنامج األمم المتحدة للبيئة مع المركز العالمي لرصد الحفظ لدى البرنامج وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصورة وثيقة  .11

دعم التقني والتوجيه لألطراف لمراجعة اإلسرتراتيجية وخطرط العمرل الوطنيرة المعنيرة برالتنوع المع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في توفير 

 .البيولوجي

وقدم عدد من هيئات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة الدعم لسلسرلة حلقرات العمرل الجاريرة التري تنفرذها أمانرة اتفاقيرة التنروع  .14

وتشرمل الوكراالت التري . ق التنروع البيولروجي فري اليابران الرذي تروفره حكومرة اليابرانبموارد مالية من صندو 0110و 0111البيولوجي في 

ة وفرت الدعم ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في إقامة حلقات العمل المعنية ببناء القدرات فري مجرال االسرتراتيجيات وخطرط العمرل الوطنير

 الهرادئتحدة اإلنمائي، ولجنرة األمرم المتحردة االقتصرادية واالجتماعيرة وسريا والمحريط األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المأمانات برنامج 

البريرة المعرضرة لالنقرراض ومعهرد الدراسرات المتقدمرة لردى واتفاقية األنواع المهاجرة واتفاقية التجارة الدولية باألنواع النباتيرة والحيوانيرة 

ويتعراون برنرامج األمرم للبيئرة أيضرا  .األمرم المتحردة لمكافحرة التصرحر، ومرفرق البيئرة العالميرة جامعة األمم المتحدة واولية العالميرة التفاقيرة

المشتركة بين برنرامج األمرم المتحردة اإلنمرائي وبرنرامج األمرم بصورة وثيقة مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في سياق مبادرة البيئة والفقر 

سة بلدان تجريبية في أفريقيا لوضع وتنفيذ الجيل الثراني مرن االسرتراتيجيات وخطرط العمرل الوطنيرة المتحدة للبيئة في تعزيز القدرات في خم

 .والتي تساعد في دمج التنوع البيولوجي في االستراتيجيات اإلنمائية والعكس بالعكسللتنوع البيولوجي 

المدير العام مبادرة اليونسكو للتنروع البيولروجي وأطلق . واستمر اليونسكو في االضطالع بدور نشط في اتفاقية التنوع البيولوجي .11

ومتكاملرة، جميرع الجوانرب ذات الصرلة برالحفظ واالسرتخدام المسرتدام بغرض أن تعالج، بطريقة شرمولية  0111تشرين الثاني  /نوفمبر 9في 

لبره المجلرس التنفيرذي لليونسركو للتنوع البيولوجي من وجهة نظر اختصاصات المنظمة وبرامجها وأنشطتها ذات الصلة علرى النحرو الرذي ط

وسوف توفر المبادرة إطارا لما تقدمه اليونسكو من دعرم لتحقيرق أهرداف عقرد األمرم المتحردة للتنروع . في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة

ق المناسرربات الترري نظمتهررا وقررد أطلقررت المبررادرة فرري سرريا .البيولروجي والخطررة اإلسررتراتيجية وأهررداف إيتشرري للتنرروع البيولرروجي المتعلقررة بهرا

وتشرمل جوانرب التعراون برين أمانرة اتفاقيرة  التنروع . 0101-0111اليونسكو لالحتفرال برإطالق عقرد األمرم المتحردة للتنروع البيولروجي للفتررة 

والروارد  11/01البيولوجي واليونسكو برنامجهما المشترك بشأن التنروع البيولروجي والثقرافي، الرذي رحرب بره مرؤتمر األطرراف فري مقررر 

نميررة أدنرراه، كمررا تعمررل أمانررة اتفاقيررة التنرروع البيولرروجي فرري اللجنررة المشررتركة بررين الوكرراالت المعنيررة بعقررد األمررم المتحرردة للثقافررة فرري خدمررة الت

كة برين للجنرة المشرتر 0111وبهذه الصرفة، شراركت األمانرة فري االجتمراع السرنوي لعرام . المستدامة الذي تعمل فيه اليونسكو كجهاز للتنسيق

البيولوجي مرن خرالل الثقافرة الوكاالت في مقر اليونسكو في باريس، والذي يتألف من حلقة عمل مشتركة بين الوكاالت بشأن معالجة التنوع 

تشررين  / نروفمبر 18، واجتمراع اللجنرة المشرتركة برين الوكراالت فري  تشرين الثراني / نوفمبؤ 11في خدمة التنمية المستدامة التي عقدت في 

النهج المنظوريرة المتعرددة : في مجال التنوع البيولوجيكما شاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في حلقة عمل دولية للتعلم . 0111لثاني ا

 .0110أيار  /مايو 4إلى  0إزاء التثقيف في مجال التنوع البيولوجي التي عقدت في باريس من 

والتنروع البيولروجي سرتتولى ستراتيجية تشرمل المنظومرة بأكملهرا للرنظم االيكولوجيرة ويقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بوضع إ .16

ألهداف اتفاقية التنوع البيولوجي والخطة اإلستراتيجية، ودعم مكاتبه القطرية بمقتضى هذه اإلستراتيجية بتقديم الدعم على المستوى الوطني 

برنامج األمم المتحردة اإلنمرائي واتفاقيرة التنروع كما تتعاون أمانتا . نمائية الوطنيةتعميم التنوع البيولوجي في قطاعات متعددة وفي الخطط اإل

يهردف إلرى تروفير الردعم ( مشرروع مبرادرة سراتوياما لرإلدارة المجتمعيرة للتنميرة والمعرارف)في برنامج في إطار مبادرة ساتوياما البيولوجي 

ويقردم . المسرتدامة لسربل المعيشرةنتراج مرن خرالل إدارة التنروع البيولروجي واألنشرطة للمجتمعات المحلية لتعزيز مقاومة المناظر الطبيعية لإل

المحلية من خالل برنامج المنح الصغيرة لدى مرفق الدعم، بتمويل من صندوق التنوع البيولوجي في اليابان الذي تديره األمانة، للمجتمعات 

                                                      
19

الدولية مركز البحوث الحرجية الدولية، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، المنظمة : األعضاء األربعة عشرة في الشراكة التعاونية من أجل الغابات هم  

أمانة مرفق البيئة العالمية، أمانة اتفاقية وع البيولوجي، لألخشاب االستوائية، االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، االتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية، أمانة اتفاقية التن

خ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة لمكافحة التصحر، أمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنا

 .مي للغابات المختلطة بالزراعة، البنك الدولياألمم المتحدة للبيئة، المركز العال
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اتفاقيرة التنروع البيولروجي وبرنرامج األمرم المتحردة اإلنمررائي  كمررا تواصرل أمانرة. مرائيالبيئرة العالميرة والرذي يرديره برنرامج األمرم المتحردة اإلن

 .يقودها برنامج األمم المتحدة اإلنمائيةالتعاوني في مبادرة خط االستواء المعتمدة على المجتمع المحلي والتي 

عرام لزراعة مذكرة تعاون بين األمانتين جرددت فري التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية وا وتدعم .11

مرن تقريرر الردورة العاديرة الثانيرة  99و 98و 91التفاقيرة التنروع البيولروجي، والفقررات  11/14مرن المقررر  1و 4وإعماال للفقرتين , 0111

وجي عة، وضعت أمانرة اتفاقيرة التنروع البيولرلألغذية والزراعة في إطار منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعشرة  لهيئة الموارد الوراثية 

المشررتركة ألمررانتي اتفاقيررة التنرروع البيولرروجي مررن خطررة العمررل ( 0101-0111)ومنظمررة األمررم المتحرردة لألغذيررة والزراعررة المرحلررة الثانيررة 

ومنظمررة األمررم المتحرردة لألغذيررة والزراعررة وهيئررة المرروارد الوراثيررة لألغذيررة والزراعررة لررديها الترري قرردمت لالسررتعراض مررن جانررب مررؤتمر 

قيرة التنروع إطرار علميرات كرل منهمرا، شراركت أمانرة اتفا وفري. UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/33وثيقرة المعلومرات األطراف فري 

تمروز / يوليرو  00إلرى  18العادية الثالثة عشرة لهيئة المروارد الوراثيرة لألغذيرة والزراعرة التري عقردت فري رومرا مرن البيولوجي في الدورة 

منظمة األغذية والزراعرة فري االجتمراع العاشرر لمرؤتمر األطرراف فري اتفاقيرة التنروع البيولروجي، واالجتمراعين الخرامس ، وشاركت 0111

الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، واالجتماع الرابع للفريق العامل المفتروح العضروية السرتعراض ر والسادس عشر للهيئة عش

مانرة تنفيذ االتفاقية واالجتماعين األول والثاني للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويرا ويركرز التعراون برين منظمرة األغذيرة والزراعرة وأ

بشرأن التنروع البيولروجي الزراعري، والتنروع البيولروجي للغابرات، والتنروع البيولروجي فاقيرة التنروع البيولروجي علرى بررامج عمرل االتفاقيرة ات

سربتمبر / والساحلي، وفي المجاالت الشاملة المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية، والحصرول وتقاسرم المنرافع والمؤشررات، وفري أيلرول البحري

بشأن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة واألمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي مذكرة تعاون وق. 0111

اجتمرع األمرين التنفيرذي  0110 آيرار/ مايووفي . 0101وتحقيق أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي لعام  0101-0111للتنوع البيولوجي للفترة 

لمناقشة جوانب التعراون العام للمنظمة وكبار الموظفين وأعضاء الفريق العامل المشترك بين اإلدارات المعني بالتنوع البيولوجي  مع المدير

 .في المستقبل

وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي فإنه باإلضافة إلى المبادرات الدولية الثالثة، يشمل التعاون مجاالت عمل متعددة بما فري  .18

واالستخدام المستدام لألراضي، ونظم الترراث الزراعري المهمرة عالميرا، والشرراكة حفظ واستخدام الموارد الوراثية لألغذية والزراعة،  ذلك

للمنظمرررررة عرررررن تنفيرررررذ مبرررررادرة الملقحرررررات الدوليرررررة فررررري وثيقرررررة معلومرررررات ويررررررد تقريرررررر مرحلررررري . العالميرررررة مرررررن أجرررررل التربرررررة

(UNEP/CBD/COP/11/INF/29 .)لق بالتنوع البيولوجي للغابات، شرملت مجراالت التعراون تقيريم ورصرد التنروع البيولروجي يتع وفيما

وحالة الموارد الوراثيرة الحراجيرة فري العرالم، وتعمريم التنروع  0111تقييم الموارد الحرجية بما في ذلك إعداد إصدار عام للغابات من خالل 

المستدامين للحيراة البريرة بمرا فري ذلرك لحروم الطرائرد للنهروض بسربل المعيشرة اإلدارة البيولوجي في اإلدارة المستدامة للغابات واالستخدام و

المجراالت التري يجرري إعرداد التعراون بشرأنها خفرض االنبعاثرات مرن إزالرة الغابرات وتشرمل . واألمن الغذائي في المجتمعات المحليرة الريفيرة

جي كجزء من اإلدارة المستدامة للغابات وتقرديم الردعم للبلردان األعضراء فري تنفيرذ التنوع البيولووتدهور الغابات في البلدان النامية، وحماية 

وفيمررا يتعلررق بررالتنوع البيولرروجي للميرراه الداخليررة، جرررى تعزيررز التعرراون بررين أمانررة اتفاقيررة التنرروع . فرري األنررواع الحرجيررةبروتوكررول ناغويررا 

وشاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولروجي . في لجنة الحياة في األمم المتحدةهما البيولوجي والمنظمة بشأن قضية المياه من خالل تمثيل كل من

 1الداخلية التري عقردت فري رومرا مرن في حلقة عمل الخبراء لدى المنظمة لوضع إستراتيجية لتقييم حالة الموارد السمكية الطبيعية في المياه 

 .0111كانون األول  /ديسمبر 9إلى 

بيولروجي البحرري والسراحلي، قامرت أمانرة اتفاقيرة التنروع البيولروجي، إعمراال لطلرب مرن مرؤتمر األطرراف وفيما يتعلق برالتنوع ال .19

منظمة األغذية والزراعة وبرنرامج األمرم المتحردة وبدعم مالي من حكومتي النرويج واليابان، وبالتعاون مع ( 11/09من المقرر  11الفقرة )

اجتمراع مشرترك للخبرراء بشرأن معالجرة شرواغل االتحاد الردولي لحفرظ الطبيعرة، يعقرد  -تدامة للغاباتللبيئة وفريق البيئة المعني باإلدارة المس

/ كرانون األول /ديسرمبر 9إلرى  1التنوع البيولوجي فري مصرايد األسرماك المسرتدامة، استضرافته حكومرة النررويج فري بيررجين، النررويج مرن 

وتشرترك . العلميرة والتقنيرة والتكنولوجيرةع السرادس عشرر للهيئرة الفرعيرة للمشرورة وقدم تقرير مرحلي عن هذا التعاون إلى االجتما. 0111

والمتعلقرة برالنظم االيكولوجيرة المنظمة واالتفاقية في الوقت الحاضر في العمل في إقامرة حلقرات العمرل وبررامج جمرع البيانرات المتصرلة بهرا 

بشرأن هرذه ’ وأقيمت أولى حلقات العمل التعاونيرة المتترابع. كولوجية أو البيولوجيالبحرية الضعيفة، والمناطق البحرية الهامة من الناحية االي

عمل إقليمية بدعم مالي من حكومة اليابان، حلقة  التنفيذيحيث عقد األمين  0110يوليو / المواضيع في اليك إن فالك، موريشيوس في تموز

أغسررطس  1تمروز إلرى  /يوليررو  11كولوجيرا أو بيولوجيرا فرري الفتررة مرن ايلجنروبي المحريط الهنردي لتيسررير وصرف المنراطق البحريررة الهامرة 

وبعرد أن . عقردتها المنظمرة بشرأن الرنظم االيكولوجيرة البحريرة الضرعيفة فري المحريط  الهنرديفي أعقاب حلقة العمل اإلقليمية التي  0110آب/

االتفاقيرة بالقضرايا البحريرة والسراحلية بمرا فري ذلرك إدارة أحاطت لجنة مصايد األسماك فري المنظمرة علمرا باالهتمرام المتزايرد لألطرراف فري 

بقروة مواصرلة التعراون مرع أمانرة اتفاقيرة التنروع  0110 تمروز/ يوليرو 11إلرى  9مصايد األسماك، شجعت في دورتها الثالثين فري رومرا مرن 

 .البيولوجي

لوجي مع المنظمة والسيما االتفاقية الدوليرة لوقايرة النباترات وفيما يتعلق باألنواع الغريبة الغازية، تتعاون أمانة اتفاقية التنوع البيو .41

المعنري براألنواع الغريبرة الغازيرة والشرراكة العالميرة بشرأن المعلومرات عرن األنرواع لديها من خالل فريق االتصرال المشرترك برين الوكراالت 

تتعلرق برالتنوع البيولروجي لألغذيرة والزراعرة، ودمرج تواصل المنظمة العمل في وضرع مؤشررات وفيما يتعلق بالمؤشرات، . الغريبة الغازية

وسوف تنظر هيئة المروارد الوراثيرة لألغذيرة والزراعرة فري دورتهرا العاديرة الرابعرة  عشررة فري . البيولوجياعتبارات أهداف إيتشي للتنوع 

د الوراثيرة النباتيرة لألغذيرة والزراعرة بشرأن المروارمجموعة مرن المؤشررات لرصرد تنفيرذ خطرة العمرل العالميرة الثانيرة  0111أبريل / نيسان

وفيمرا يتعلرق . مرن أهرداف إيتشري 11فري تحقيرق الهردف  األولى بشأن الموارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة ومساهمتهاوخطة العمل 



UNEP/CBD/COP/11/17 

Page 10 

 

/… 

قد أنشأت هيئة المروارد الوراثيرة و. بالحصول وتقاسم المنافع، يعترف بروتوكول ناغويا بالطابع الخاص للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

وسروف . المنافع الناشئة عنهرالألغذية والزراعة فريقا عامال تقنيا مخصصا بشأن الحصول على الموارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم 

وفيمرا يتعلرق بردعم تنفيرذ . 0110 أيلرول/ سربتمبر 11-11الفتررة خرالل  ، النرويج(سفالبارد)تعقد الدورة األولى للفريق العامل في لونجبربين 

الخبرات الوطنية في تنفيذ الخطرة اإلسرتراتيجية للتنروع البيولروجي للفتررة الخطة اإلستراتيجية، شاركت المنظمة في حلقة عمل عالمية بشأن 

قليميرة، وأسرهمت ، وأسهمت فري العمليرة اإلقليميرة ودون اإل0110 أذار/ مارس 14إلى  10عقدت في برازيليا، البرازيل من  0111-0101

، كتبرت المنظمرة إلرى جميرع جهرات 0111سربتمبر / وفري أيلرول. للتنروع البيولروجيالتدريب بشأن التخطيط دون اإلقليمي في تحديث نموذج 

ذلرك  مع العديد من جهات االتصال الوطنية  التري أنشرأتها المنظمرة بمرا فرياالتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي تدعوها إلى االتصال 

 .يولوجيلدى مراجعة وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الب

.، اجتمع فريق االتصرال المشرترك برين الوكراالت المعنري براألنواع الغريبرة الغازيرة11/18وإعماال للمقرر  .41
 20

فري منظمرة  مررتين 

. 0110تمروز / يوليرو 10و( UNEP/CBD/LG-IAS/2/3) 0111شرباط / فبرايرر 11و 14التجارة العالمية فري جنيرف، سويسررا يرومي 

عن المعايير ومدونات السلوك الدوليرة القائمرة التري يمكرن أن تعرالج األنرواع الغريبرة الغازيرة وعالوة على ذلك قدم فريق االتصال معلومات 

المرتبطة بدخول األنرواع الغريبرة مثرل التقنيين المخصص التابع التفاقية التنوع البيولوجي بشأن معالجة المخاطر إلى اجتماع فريق الخبراء 

المدللررررة وأسررررماك الزينررررة والحيوانررررات البريررررة، والطعرررروم الحيررررة واألغذيررررة الحيررررة وأسررررهم فرررري إعررررداد تقريررررر االجتمرررراع الحيوانررررات 

(UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/1 .)يةاألعمال التعاونية األخرى بشأن معالجة األنواع الغريبة الغازية اإلجراءات التال وتضمنت: 

معيار دولي شاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في فريق الخبراء العامل التابع لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لوضع  (أ )

لتدابير الصحة النباتية بشأن الحاويات البحرية، وقدمت تعليقات على مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية لمعالجة 

 التي دخلت في شكل ملوثات للحاويات البحرية؛ازية األنواع الغريبة الغ

شاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماع الخبراء المعني بتقييم المخاطر واألنواع الحيوانية الغازية التابع للمنظمة  (ب )

، وقد صدرت 0111ل كانون األو/ ديسمبر 1 إلىالثانيتشرين / نوفمبر 11العالمية لصحة الحيوان الذي عقد في باريس من 

على موقع المنظمة " توجيهية لمعالجة مخاطر الحيوانات غير المحلية التي تتحول إلى غازية مبادئ"نتيجة االجتماع 

 ؛(www.oie.int)العالمية لصحة الحيوان 

ندوة ة لصحة الحيوان، ونظم مرفق المعايير وتنمية التجارة، بالتعاون مع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمة العالمي (ج )

الهدف من حلقة وكان . 0110تموز / يوليو 11و 10دراسية عن التجارة الدولية واألنواع الغريبة الغازية في جنيف يومي 

. العمل هو تنمية قدرات أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ اتفاق هذه المنظمة بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية

الصادرة عن مؤتمر فاقية التنوع البيولوجي عرضا عن اتفاقية التنوع البيولوجي والمقررات ذات الصلة وقدمت أمانة ات

1/01المرفقة بالمقرر ( ح)8األطراف بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنفيذ المادة 
21

، وأبرزت أهمية تعميم التنوع 

 ؛والصحة النباتية البيولوجي في التدابير الوطنية لتنفيذ تدابير الصحة

اعتبارات لتنفيذ المعايير الدولية "بدعم مالي من حكومة اليابان، أعدت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مشروع وثيقة بعنوان  (د )

التي تهدف إلى مساعدة األطراف على " ومدونات السلوك في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المعنية باألنواع الغازية

قدمتها منظمة األمم المتحدة وتتضمن الوثيقة معلومات . ر التنظيمي الدولي لمعالجة األنواع الغريبة الغازيةتطبيق اإلطا

الدولية  ، والمنظمة البحريةلالنقراضوأمانة اتفاقية  التجارة باألنواع النباتية والحيوانية المعرضة . لألغذية والزراعة

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة التجارة العالمية واالتحاد الدولي  وأمانة اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة

 لحفظ الطبيعة؛

عن معلومات وبدعم مالي من االتحاد األوروبي، عقدت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي حلقة عمل عن إقامة شراكة عالمية  (ه )

ووافقت وأعدت حلقة العمل خطة تشغيلية للشراكة . 0110تموز / يوليو 11و 9األنواع الغريبة الغازية، في لندن يومي 

من أهداف إيتشي للتنوع  9على إقامة بوابة لمعلومات األنواع الغريبة الغازية لمساعدة األطراف في تحقيق الهدف 

 .البيولوجي

                                                      
20

مة العالمية لصحة الحيوان، ومنظ يضم فريق االتصال المشترك بين الوكاالت ممثلين عن أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والمنظمة  

الدولية للنقل الجوي، لصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، والرابطة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ولجنة تدابير الصحة وا

ية، ومرفق لألنواع الغريبة الغازمي واالتفاقية الدولية للتجارة باألنواع النباتية الحيوانية البرية المعرضة لالنقراض، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والبرنامج العال

 .المعايير والتجارة والتنمية
21

ا مقترحا أو نصا يتضمن م أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه اليعتقد أن بوسع مؤتمر األطراف أن يعتمد قانونقد  

 .(UNEP/CBD/COP/6/20, paras. 294-324أنظر ) المؤدي إلى اعتماد هذا المقرر وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم بشأن اإلجراء. اعتراضا رسميا
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رة التصرنيف العالميرة، ، وبدعم مالي من حكومة اليابان، وبالتعاون مع المنظمات المعنية وفري سرياق مبراد11/19وإعماال للمقرر  .40

لبناء القدرات بشرأن التصرنيف مرع مراعراة االحتياجرات مرن القردرات التصرنيفية ذات الصرلة إلرى حرد نظمت األمانة حلقات عمل دون إقليمية 

 :الغريبة الغازية على النحو التاليكبير بمعالجة األنواع 

وتربية األحياء ية عقدت بالتعاون مع لجنة مصايد األسماك حلقة عمل لبلدان أمريكا الالتينية بشأن األنواع الغريبة الغاز (أ )

التقرير في الوثيقة يتوافر ) 0111تشرين الثاني / نوفمبر 11و 10المائية في منظمة األغذية والزراعة في مونتريال، كندا يومي 

UNEP/CBD/WS-IAS-GTI/LA/1/INF/1)؛ 

على تنفيذ برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي المعنية باألنواع  حلقة عمل دون إقليمية للبلدان األفريقية لتدعيم القدرة (ب )

في كينيا والمركز الغريبة الغازية عقدت بالتعاون مع االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمتحف الوطني 

يتوافر التقرير في الوثيقة ) 0111انون األول ك/ ديسمبر 9-1الدولي لفسيولوجيا الحشرات وبيئتها في نيروبي خالل الفترة 

UNEP/CBD/WS-CB-IAS-AFR/1/2)؛ 

التصنيف العالمية لمعالجة األنواع الغريبة الغازية ولتحقيق  على مبادرة ونظمت حلقة العمل دون اإلقليمية لبناء القدرات (ج )

لتنوع البيولوجي لبلدان جنوب شرق آسيا في بانكوك شرق وجنوب شرق آسيا باالشتراك مع مركز ا فى أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي 

 .(UNEP/CBD/COP/11/INF/28يتوافر التقرير في الوثيقة ) 0110آب / أغسطس 1تموز إلى / يوليو 11من

 التعاون مع منظمة التجار  العالمية والمنظمات األخرى ذات الصلة لاالقتصاد والتجار - واو

علرى صرفة مراقرب فري األجهرزة بشأن الحصول  قجدد األمين التنفيذي طلب االتفاقية المعل، 11/01من المقرر  18إعماال للفقرة  .41

وواصرلت األمانرة متابعرة . وواصرل االتصرال والتعراون بصرورة وثيقرة مرع منظمرة التجرارة العالميرة, ذات الصلة في منظمة التجارة العالميرة

مع موظفي أمانة المنظمة، وتقديم معلومات إلى لجنرة التجرارة ي ذلك االتصال المناقشات والمفاوضات في اللجان المعنية بتلك المنظمة بما ف

ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف، والتطورات األخيررة فري االتفاقيرة، بمرا فري ذلرك بروتوكرول والبيئة في المنظمة بشأن المقررات 

وتردعو، علرى أسراس مرنظم، إلرى االجتماعرات الرسرمية رات العاديرة، وتحتفظ األمانة بصفة مراقب في لجنة التجارة والبيئة في الردو. ناغويا

التري وفرتهرا أمانرة منظمرة التجرارة العالميرة عرن أنشرطة بنراء وقردمت المعلومرات . الخاصرة( التفاوضرية)للجنة التجارة والبيئة فري الردورات 

ية ذات الصلة باالتفاق المعني بالجوانرب المتعلقرة بالتجرارة القدرات التي اتخذتها المنظمة بما في ذلك المعلومات عن أنشطة المساعدات التقن

اللجنة الحكومية الدولية المعنيرة ببروتوكرول ناغويرا بشرأن الحصرول وتقاسرم المنرافع في حقوق الملكية الفكرية في وثيقة معلومات قدمت إلى 

 .(UNEP/CBD/ICNP/2/INF/4)في نيودلهي  0110تموز / يوليو 6إلى  0خالل دورتها الثانية التي عقدت من 

 التعاون لشان التنوع البيولوجي والصحة- زاي

الصرحة العلميرة إلى األمين التنفيذي مواصلة تعزيز التعراون مرع منظمرة  11/01من المقرر  11طلب مؤتمر األطراف في الفقرة  .44

ة الستكشراف يي فري البررامج والخطرط الصرحفضال عن المنظمات والمبادرات األخرى المعنية لتعزيز عملية تعمريم قضرايا التنروع البيولروج

تبررذل ، علررى أفضرل وجرره، الجهرود الترري 0101-0111الكيفيرة الترري يمكرن أن يرردعم بهرا تنفيررذ الخطررة اإلسرتراتيجية للتنرروع البيولروجي للفترررة 

العامة وآثرار تغيرر المنراخ صحة لمعالجة قضايا الصحة العالمية بما في ذلك سبل رأب الثغرات فيما بين العمل بشأن آثار تغير المناخ على ال

 .على التنوع البيولوجي

 :واستجابة لهذا الطلب، قامت أمانة االتفاقية بمايلي .41

اشتركت مع منظمة الصحة العالمية في تنظيم حلقة عمل عن الصالت المشتركة بين صحة البشر والتنوع البيولوجي  (أ )

( 1)وتتمثل أهداف حلقة العمل في . عالمية بدعم مالي من حكومة اليابانفي جنيف في مقر منظمة التجارة ال 0110نيسان / أبريل 0يوم 

التعاون في فحص المجاالت المشتركة وأنشطة العمل المشتركة المحتملة في ضوء ( 0)المتعلقة بالتنوع البيولوجي والصحة تقاسم المعارف 

ويمكن اإلطالع على جميع . خطوات تعاونية للمستقبلمناقشة التحديات وسبل التغلب على المعونات ووضع ( 1)اختصاصات كل منها 

الوثائق ذات الصلة على الموقع الشبكي لالجتماع؛
22

 

في إطالق فريق المهام العلمي المعني بالحياة البرية وسالمة  0111حزيران / أساسي في يونيو كمشاركالمشاركة  (ب )

وأسهمت بعد ذلك في إعداد مواد االتصال ( األنواع المهاجرةاقية اشتركت في عقده منظمة األغذية والزراعة واتف)النظم االيكولوجية 

 ؛ومقررات فريق المهام

المناسبة التي ( 1)قدمت عروضا عن الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي والصالت مع قضايا الصحة العالمية في  (ج )

منتدى الطبيعة الذي اشتركت في تنظيمه األسر ( 0) 0111حزيران / أقامتها األمم المتحدة بشأن الصحة الواحدة في الصين في يونيو

                                                      
22

  http://www.cbd.int/doc/?meeting=WSHB-01 
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آذار / مؤتمر كوكب يتعرض للضغوط، لندن في مارس( 4)و 0111أيلول / والمتنزهات في كولومبيا البريطانية في سبتمبرالصحية 

 ؛0110

بين  التعاون مع طائفة من المنظمات والمبادرات في تجميع ونشر المعلومات ذات الصلة عن الصالت المشتركة (د )

وصحة البشر وبين سالمة النظم االيكولوجية وصحة الناس بما في ذلك سلسلة تقنية التفاقية التنوع البيولوجي ودليل التنوع البيولوجي 

وعلى وجه الخصوص، تعمل األمانة مع المقر الرئيسي لمنظمة . محتوى الموقع الشبكي لالتفاقيةالممارسات الجيدة لالتفاقية وتحديث 

والمكاتب اإلقليمية للمنظمة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج األمم المية في جنيف الصحة الع

األغذية والزراعة والبرنامج الدولي لعلم التنوع البيولوجي ومركز الصحة والبيئة العالمية في المعهد الطبي في المتحدة للبيئة ومنظمة 

الصحة االيكولوجية، ومبادرة التعاون من أجل الصحة والتنوع البيولوجي واالتحاد الدولي لاليكولوجيا حالف من أجل هارفارد، والت

 ؛(الصحة االيكولوجية)والصحة 

وتتعاون مع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والمكتب اإلقليمي للمنظمة في األمريكتين بجانب الشركاء  (ه )

المنافع لتخطيط والمشاركة في تسليم ومواصلة الدعم فيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات والتنفيذ التي تهدف إلى تحقيق لاإلقليميين الرئيسيين 

وتأكد عقد حلقة عمل التنوع البيولوجي وعن الصحة / المشتركة لصحة البشر والتنوع البيولوجي مع الوزارات المسؤولة عن البيئة

اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية والشركاء واألقاليم ويجري التخطيط لحلقات عمل مع المكاتب  0110أيلول / لألمريكتين في سبتمبر

 ؛0111األخرى في 

الرئيسري وإدراكا بأن اتفاقية التنروع البيولروجي وتنفيرذها تكتسري أهميرة جوهريرة لالتفاقرات الدوليرة المعنيرة بالصرحة وأن التحردي  .46

األمانة بصورة وثيقة مع منظمة وتحويله إلى استراتيجيات صحية وطنية، تعمل  ،لتنوع البيولوجيقيمة ا يدركقطاع الصحة  جعليتمثل في 

واشتركت أمانات اتفاقيات ريرو الثالثرة فري . الصحة العالمية في إبراز الصالت السياساتية وربط أهداف االتفاقية بأهداف السياسات الصحية

بعنروان ( 01+ريرو)هذه المنظمرة خرالل مرؤتمر األمرم المتحردة للتنميرة المسرتدامة وأصدرنا وضع ورقة نقاش بقيادة منظمة الصحة العالمية، 

".كوكبنا وصحتنا ومستقبلنا"
23

 

: وعالوة على ذلك، أسهمت األمانة أيضا في إصدار المطبوعات التالية عن الصرالت المشرتركة برين التنروع البيولروجي والصرحة .41

تشررين الثراني / نروفمبر 1إلرى  1اسية عن النظم الغذائية المسرتدامة التري عقردت فري رومرا مرن فصل في الكتاب الصادر عن الندوة الدر( 1)

العالقة بين الماء والصحة والتغير البيئي العرالمي "مقال بعنوان ( 0)مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التنوع البيولوجي الدولية  0111

المقال ( 1)في الدورية المعنونة الرأي الحالي في االستدامة البيئية و" متعددة األطراف حسب تفسيرها من خالل خمسة اتفاقات بيئية رئيسية

من دورية االيكولوجيا والصرحة، بالتعراون مرع منظمرة الصرحة العالميرة، والمركرز الردولي لعلرم التنروع  0110أيار / االفتتاحي في عدد مايو

 .نواع في األنواع في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعةالبيولوجي، وتحالف الصحة االيكولوجية ولجنة بقاء األ

ويحتوي التقرير الخاص بالعمرل التعراوني بشرأن التنروع البيولروجي والصرحة الرذي أعرد لالجتمراع السرادس عشرر للهيئرة الفرعيرة  .48

ذا البند من جردول الصلة بهالمزيد من المعلومات ذات ( UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/34)للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

ويررد المزيرد مرن . األعمال بما في ذلك الصالت المشتركة بين صحة البشر والتنوع البيولروجي فري سرياق أهرداف إيتشري للتنروع البيولروجي

لة وتعميم وغير ذلك من األنشطة التعاونية ذات الص 0110أيلول / المعلومات بشأن حلقات العمل اإلقليمية لبناء القدرات المنعقدة في سبتمبر

 التنررررروع البيولررررروجي فررررري القطررررراع الصرررررحي فررررري وثيقرررررة المعلومرررررات التررررري أعررررردت لالجتمررررراع الحرررررادي عشرررررر لمرررررؤتمر األطرررررراف

UNEP/CBD/COB/11/INF/27. 

/ للفتررة مرن أكتروبر( كتوريرا، اسرتراليامتنرزه ف)مرن حكومرة واليرة فكتوريرا إعرارة موظرف بررامج باألمين التنفيرذي بامتنران  وينوه .49

شرطة التنروع البيولروجي وصرحة األمانرة علرى وجره الخصروص فيمرا يتعلرق بأنلردعم  0110تشرين الثاني / إلى نوفمبر 0111ل تشرين األو

 .البشر

 التعاون لشان الص ت لين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي - حاء

وأمانة اتفاقيرة التنروع البيولروجي  ببرنامج العمل المشترك بين اليونسكو 11/01من المقرر  16رحب مؤتمر األطراف في الفقرة  .11

الوعي العالمي بالصالت المشتركة بين التنوع الثقافي والبيولوجي، ودعرت باعتباره آلية تنسيق مفيدة إلحراز تقدم في تنفيذ االتفاقية وتعميق 

 .ذهباإلسهام في هذا البرنامج المشترك وتقديم الدعم لتنفياألطراف وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين 

في إنشاء  وعالوة على ذلك، اشترك األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي والمدير العام المساعد للعلوم الطبيعية في اليونسكو  .11

التنروع البيولروجي والثقرافي باإلضرافة إلرى معني بالتنوع البيولوجي والثقافي يتألف من خبرراء يعملرون فري قضرايا  فريق اتصال غير رسمي

المشورة التقنية بغررض مسراعدة أمرانتي اتفاقيرة التنروع ويتمثل الهدف الرئيسي من فريق االتصال في توفير . وجهات مانحة محتملة ممولين

 .البيولوجي واليونسكو في تحقيق تقدم في البرنامج المشترك وتقييم التقدم المحرز وتوفير اإلرشاد فيما يتعلق بالخطوات التالية

                                                      
23

 http://www.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf  :تتوافر على  
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لفريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي والثقافي، بفضل المساهمة السخية من حكومة اليابان، فري مكترب وعقد االجتماع األول  .10

التنروع البيولروجي وأبرزت مناقشات فريق االتصال أهمية الصالت بين  0110نيسان / أبريل 09و 08اتصال اليونسكو في نيويورك يومي 

ومرايرتبط بهرا مرن ترراث االيكولوجية المعقردة، وتثمرين المنراظر الطبيعيرة البيولوجيرة الثقافيرة  -والثقافي في تحقيق الصمود للنظم االجتماعية

خالل بناء الجسور برين الرنظم التقليديرة لالستخدام العرفي المستدام للتنوع البيولوجي، وتقييم المعارف البيئية من ، والترويج إنتاجيتهاوزيادة 

 .والمعارف العلمية

تزايد من المبادرات الدولية والوطنية والمحلية بشأن العالقة المشتركة بين التنوع البيولوجي والثقافي فضال عرن وإدراكا للعدد الم .11

بتركيز جهود البرنامج المشترك تزايد عدد األمثلة ودراسات الحالة والتقارير وغير ذلك من الموارد في هذا المجال، أوصى فريق االتصال 

 :على مايلي

وعي فيما يتعلق بالقيمة المضافة من دمج الصالت بين التنوع البيولوجي والثقافي في تحقيق أهداف توثيق وتعميق ال (أ )

 التنوع البيولوجي واألحكام المتصلة بذلك في اتفاقيات اليونسكو التي تتناول التنوع البيولوجي؛إيتشي، وتنفيذ األهداف الثالثة التفاقية 

 بالغ عن األمثلة الجيدة وقصص النجاح؛تجميع الموارد المتوافرة ذات الصلة واإل (ب )

تعزيز الحوار بين راسمي السياسات والخبراء والممارسين والمجتمعات المحلية والسكان األصليين بشأن الصالت  (ج )

 بين التنوع البيولوجي والثقافي؛

والثقافي في تزويد راسمي السياسات ومتخذي القرارات بالوسائل األفضل إلدراج الصالت بين التنوع البيولوجي  (د )

 والتحديات البيئية واالجتماعية واالقتصادية؛تصميم وتنفيذ االستراتيجيات التي تعالج التنمية المستدامة 

 .رعاية عملية إقامة شراكة عالمية للتنوع البيولوجي والثقافي (ه )

، باإلضافة إلى عدد من الشركاء بما في واستنادا إلى ماتقدم ورهنا بتوافر الموارد، تقوم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي واليونسكو .14

غير الحكومية واألكاديميات، في الوقت الحاضر بعدد من أدوات االتصال واستثارة ذلك منظمات األمم المتحدة األخرى، والمنظمات 

لمية صمم لتزويد راسمي الوعي بما في ذلك سلسلة من القضايا عن الصالت بين التنوع البيولوجي والثقافي ومنتدى إلكتروني للمعارف العا

التي تعالج بالموارد واألمثلة والوسائل لدمج الصالت بين التنوع البيولوجي والثقافي في تصميم وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات السياسات 

واليونسكو على جي وعرضت نتائج اجتماع فريق االتصال والتعاون ين اتفاقية التنوع البيولو. تآكل وفقدان التنوع البيولوجي والثقافي

 .(0110تموز / يوليو 6حزيران إلى / يونيو 04سان بترسبورج، )الدورة السادسة والثالثين للجنة التراث العالمي 

تعزيز التنسيق والتجانس والتآزر على المستوى الدوبني فيمدا لدين االتفاقيدات المعنيدة - ثالثا

  لالتنوع البيولوجي

الحكومية الدولية إلى أهمية تعزيز تجانس وتآزر التنفيذ فيما بين االتفاقات البيئية المتعددة  أشار العديد من العمليات والهيئات .11

فقد كان إنشاء : المعنية بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، وكان الحوار دائرا منذ عدة سنوات بهذا الشأناألطراف بما في ذلك االتفاقيات 

مؤخرا بالحاجة إلى تعزيز التآزر والتعاون في  العترافلويرد موجزا . الردود على ذلك مثال أحد 0111فريق االتصال المشترك في 

 .الفقرات التالية

من الفريق " ضمن جملة أمور، 11/01طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي خالل اجتماعه العاشر في المقرر  .16

فريق االتصال يذ خالل اجتماعه الرابع بغية زيادة إشراك األطراف في عمل مفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض التنفالالعامل 

االتصال المشترك المعني باتفاقيات ريو، تحديد شكل ومحتوى عملية ترمي إلى  المعني باالتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي، وفريق

 ."ت التنوع البيولوجيوالتآزر على المستوى الوطني فيما بين اتفاقياتعزيز التنسيق والتجانس 

/ فبراير 04-00واعترف مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة، خالل اجتماعه العاشر الذي عقد في نيروبي خالل الفترة  .11

الوطني واإلقليمي فيما بين الحوكمة البيئية الدولية، أهمية تعزيز التآزر بما في ذلك المستويين  بشأن 1/10SSفي المقرر  0110شباط 

مساس بأهدافها النوعية، واالعتراف بواليات كل منها، وشجع مؤتمرات األطراف في تلك االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي، دون 

المدير التنفيذي  إلى االضطالع، حسب ودعا . االتفاقيات على تعزيز الجهود المتواصلة في هذا المجال مع مراعاة الخبرات ذات الصلة

طة المستقلة زيد من األنشطة للنهوض بفعالية االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والتعاون فيما بينها مع مراعاة السلمقتضى الحال، بم

وطلب إلى المدير التنفيذي استكشاف الفرص لزيادة التآزر في المهام اإلدارية ألمانات . التخاذ القرار من جانب مؤتمرات األطراف

هذه الفرص لألجهزة الرئاسية لتلك األطراف التي يديرها برنامج األمم المتحدة للبيئة، وإسداء المشورة بشأن  االتفاقات البيئية المتعددة

 .االتفاقات البيئية المتعددة األطراف
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بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي علما  161/61وأحاطت الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل دورتها الخامسة والستين في قرارها  .18

بأهمية "كذلك  وأقرت. بأهمية تحسين التجانس في تنفيذ اتفاقيات ريو تلعمل الجاري الذي يضطلع به فريق االتصال المشترك، واعترفبا

في االتفاقات مؤتمرات األطراف "وشجعت " تعزيز التآزر فيما بين االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي دون المساس بأهدافها النوعية

ددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على النظر في تعزيز الجهود في هذا المجال مع مراعاة الخبرات ذات الصلة البيئية المتع

 .(A/RES/65/161) "وواليات هذه الصكوكواألخذ في االعتبار الوضع القانوني المستقل لكل منها 

يرة المقدمة للتنمية المستدامة من جانب االتفاقات البيئية بالمساهمات الكب"واعترف مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  .19

بالعمل الذي اتخذ بالفعل لتعزيز التآزر بين االتفاقيات الثالث في مجموعة المواد الكيميائية والمياه "وبعد أن سلم ". المتعددة األطراف

، واتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود)

، وشجع (الخطرة في التجارة الدولية، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتةبشأن بعض المواد الكيميائية ومبيدات اوفات 

في هذه المجموعة وغيرها من المجموعات، حسب البيئية المتعددة األطراف على النظر في مزيد من التدابير، األطراف في االتفاقات "

الترويج لتجانس السياسات على جميع المستويات ذات الصلة، وتحسين الكفاءة والحد من التداخل غير الضروري مقتضى الحال، على 

ريو الثالثة فضال عن منظومة  وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بين االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف بما في ذلك اتفاقياتواالزدواجية 

 ( المستقبل الذي ننشده"وثيقة نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة من  89الفقرة " )األمم المتحدة في الميدان

ألطراف العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية تقديم وجهات نظر اطلب االجتماع الرابع للفريق  .61

والتجانس والتآزر على المستوى الوطني فيما بين بشأن شكل ومحتوى عملية تهدف إلى تعزيز التنسيق  0110حزيران / يونيو 11قبل 

نس االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي، وطلب إلى األمين التنفيذي تجميع وجهات النظر هذه، وإعداد خيارات بشأن تعزيز التنسيق والتجا

االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي للنظر من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر زر على المستوى الوطني فيما بين والتآ

كما أوصى بأن يطلب ( عن االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيةالصادرة  4/6التوصية )

يضع، بالتشاور مع أمانات االتفاقيات األخرى اجتماعه السادس عشر اعتماد مقرر يطلب إلى األمين التنفيذي، أن مؤتمر األطراف في 

 .في عمل فريق االتصال للتنوع البيولوجي وفريق االتصال المشتركمقترحات تقدم إلى مؤتمر األطراف لزيادة إشراك األطراف 

نظر ومذكرات من األطراف، وصلت مذكرات من كندا واالتحاد األوروبي الذي يطلب وجهات  0110-194 لإلخطارواستجابة  .61

ضوء العدد المحدود من المذكرات  وفي UNEP/CBD/COP/11/INF/31 وجرى تجميع الردود المتلقاة في وثيقة معلومات. وغرينادا

أحد عناصر إنشاء عملية لتعزيز التنسيق ومع  اتفاقية التنوع البيولوجيالمتلقاة، ستكون عملية تشاور شاملة أخرى فيما بين األطراف في 

 .ذلك يرد موجز لوجهات النظر والمالحظات المقدمة فيمايلي

وأشارت كندا . أشارت كندا إلى ضرورة احترام استقاللية كل اتفاقية في أي عملية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتآزر .60

. هو تعزيز جوانب التآزر التي تسفر عن زيادة التنسيق والكفاءة وتحسين النتائجلة إلى ضرورة أن يكون الهدف األسمى ألي عملية ذات ص

واقترحت كندا أن تستكشف هذه العملية كيفية إحراز التقدم في تحقيق أهداف االتفاقيات المتعددة بما في ذلك من خالل برامج العمل 

كأمثلة على هذا النهج برنامج العمل المشترك التفاقية التنوع البيولوجي المشتركة بين الهيئات االستشارية العلمية، وقدمت واالجتماعات 

لمعالجة تغير المناخ مثل التخفيف من واتفاقية رامسار، والعمل الذي نفذ لضمان أن يستفيد التنوع البيولوجي من التدابير التي تتخذ 

شارت كندا إلى أهمية التعاون ال بين االتفاقيات فحسب بل ومع المنظمات وأ. االنبعاثات من إزالة الغابات وتدهور الغابات في البلدان النامية

واالتحاد , الحكومي الدولي للعلم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجيةوالهيئات المعنية كذلك بما في ذلك المنتدى 

تحقيق تقدم في التعاون فيما بين فإن اوليات والهيئات الرامية إلى  ومن وجهة نظر كندا. وكيانات األمم المتحدةالدولي لحفظ الطبيعة 

 .االتصال للتنوع البيولوجي، والتوجد حاجة إلى إنشاء هياكل جديدةاالتفاقيات والمنظمات موجودة بالفعل مثل فريق 

وفي هذا . المستوى المحلي وأشارت كندا كذلك إلى أن من الضروري أن تشجع أي عملية تهدف إلى تعزيز التآزر التنسيق على .61

زمة الصدد، أشارت إلى منافع التفاعل المنتظم بين جهات االتصال الوطنية لمختلف االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي، وتوافر األطر الال

جي لديها الذي استمر تطويره ولهذه الغاية، قدمت كندا مثال إطار نتائج التنوع البيولو. المالئمة المشتركة بين اإلداراتلضمان المشاركة 

والمتنزهات ومصايد األسماك الوطنية للتنوع البيولوجي التي وافقت عليها الوزارات المسؤولة عن البيئة والغابات  إستراتيجيتهاليصبح 

سناد المسؤوليات وتحقيق تتعين كندا في إالذي كما قدمت مثاال على النهج المشترك بين اإلدارات . وتربية األحياء المائية والحياة البرية

 .يق مع حكومات الواليات واألقاليمالتنسيق على المستوى االتحادي فضال عن التنس

ويرى االتحاد األوروبي ودولة األعضاء أن الدعوة التي أطلقها مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى تعزيز التآزر من  .64

تحتاج إلى أن تتجسد ( المشار إليها أعالهمن وثيقة النتائج  89الذي يشير إلى الفقرة )راف خالل تجميع االتفاقات البيئية المتعددة األط

في المقرر المتعلق بشكل ومحتوى العملية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتجانس والتآزر على المستوى الوطني فيما بين بصورة كاملة 

النظر إلى تعزيز التآزر ضمن اإلطار الشامل لتدعيم الحوكمة البيئية الدولية الذي ري االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي، وأن من الضرو

 .أكده أيضا مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة

وأشار االتحاد األوروبي ودوله األعضاء إلى الفرص التي يتيحها إنشاء المنتدى الحكومي الدولي للعلم والسياسات بشأن التنوع  .61

جديدة للتآزر والتعاون في ميادين العلم والسياسات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي خدمات النظم االيكولوجية في فتح مجاالت البيولوجي و



UNEP/CBD/COP/11/17 

Page 15 

 

/… 

إلى أن عملية مراجعة وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي توفر فرصة كما أشار . وخدمات النظم االيكولوجية

على المستوى الوطني فيما بين جهات االتصال لالتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي ومع جميع القطاعات المعنية  فريدة لتعزيز التعاون

الناحية وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إجراءات فعالة من . عملية تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي والخطة اإلستراتيجيةلتعزيز 

ميم التنوع البيولوجي في القطاعات المعنية وكذلك من خالل تخصيص الموارد إلعداد االستراتيجيات وخطط التكاليفية من خالل تحسين تع

األخرى المعنية بالتنوع العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتنفيذها بطريقة التفيد فقط اتفاقية التنوع البيولوجي بل وتنفيذ االتفاقيات 

متطلبات تحقيق التجانس في اإلبالغ أمر صعب نتيجة لالختالفات بين االتفاقيات فيما يتعلق بطبيعة  إلى أنه في حين أنوأشار . البيولوجي

البيولوجي على المستوى الوطني يمكن أن اإلبالغ وأدواته، فإن التعاون بين جهات االتصال الوطنية ودمج المعلومات المتعلقة بالتنوع 

 .ي بدوره إلى تيسير أعباء اإلبالغ في كل اتفاقيةتؤدي إلى زيادة التجانس في التنفيذ مما يؤد

على المستوى الوطني  والتجانس والتآزرتتضمن عملية تعزيز التنسيق  نوقدمت غرينادا وجهة نظر ترى أن من الضروري أ .66

ة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات االضطالع بأنشطة مشتركة لالتفاقيات المعني: فيما بين االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي العناصر التالية

ريو بما في ذلك اجتماعات الخبراء وحلقات العمل، وتحقيق التجانس بين برامج العمل، وإقامة شبكة لموظفي االتصال في كل مجال من 

ي اجتماعات وإشراك جهات االتصال من االتفاقيات األخرى فمجاالت التركيز في االتفاقيات، وعقد اجتماعات كل سنتين لالتفاقيات، 

على  اإلخطاراتاالتفاقيات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الوثائق ذات الصلة باالتفاقيات أو الربط بين قواعد البيانات القائمة، وتوزيع 

 .جهات االتصال لالتفاقيات األخرى حسب مقتضى الحال

المركز العالمي لرصد الحفظ لدى برنامج األمم  إلى أنولدى نظر النهج الرامية إلى تعزيز التنسيق والتآزر، تجدر اإلشارة  .61

ت المتحدة للبيئة قد أجرى عددا من الدراسات ذات صلة بالتعاون فيما بين االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي بما في ذلك تجانس عمليا

البيئية تعزيز التآزر ضمن مجموعة االتفاقات "ن من إعداد تقرير بتكليف من وزارة البيئة في فنلندا بشأ 0110اإلبالغ، وانتهى في عام 

هذا التقرير األعمال األخرى المتعلقة بالتآزر التي اتخذتها وزارة البيئة في فنلندا ويتابع ". المتعددة األطراف المعنية بالتنوع البيولوجي

جوانب التآزر في مجموعة "عن  0111نيسان / والتي تشمل ندوة دراسية نظمتها الوزارة في هلسنكي في أبريلوكيانات بلدان الشمال 

التعاون والتنسيق فيما بين االتفاقات البيئية إمكانيات تعزيز "، ودراسة أجراها المجلس الوزاري لبلدان الشمال عن "التنوع البيولوجي

 ".راف في مجموعة التنوع البيولوجيالمتعددة األط

ا لتعزيز التآزر فيما بين االتفاقيات الثالثة في مجموعة المواد الكيميائية وعالوة على ذلك، فإن العمل والعملية اللتين نفذته .68

المتعلقة بشكل ومحتوى عملية لتعزيز والنفايات قد توفر أيضا معلومات أساسية وخبرات قيمة قد يمكن االستعانة بها لدى نظر الخيارات 

 .تفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجيالوطني فيما بين اال وجوانب التآزر على المستوىالتنسيق والتجانس 

وسوف تسهم العناصر التالية في شكل ومحتوى عملية لتعزيز التنسيق والتجانس وجوانب التآزر على المستوى الوطني فيما بين  .69

 : االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي

ورؤساء جي وفريق االتصال المشترك استخدام وتعزيز اوليات القائمة بما في ذلك فريق االتصال للتنوع البيولو (أ )

الدولية المشاركة في وفريق إدارة البيئة، وفريق إدارة القضية والمنظمات  العلمية لإلتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجى، يةاالستشار الهيئات

 .لالتفاقيات الثالثة المعنية بالتنوع البيولوجي تقديم الدعم التقني والتعاون بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة الذي يوفر خدمات األمانة

بنية وأهداف إيتشي للتنوع البيولوجي التابعة لها التي توفر  0101-0111الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  (ب )

 .وأهداف شاملة لإلجراءات المشتركة والمنسقة

فر إطارا عمليا على المستوى الوطني لبناء التجانس االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تو (ج )

وتوفر العمليات الجارية الوضع والمراجعة والتنفيذ فرصة وآلية لضمان . والتآزر في تخطيط وتنفيذ االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي

 .إشراك وتعاون جميع أصحاب المصلحة المعنيين والهيئات المتعلقة بكل اتفاقية

فرصة والتى توفر ال يتولى إعدادها برنامج األمم المتحدة للبيئة ة النظم االيكولوجية والتنوع البيولوجي التي إستراتيجي (د )

كآلية لدعم التنفيذ على المستوى الوطني وتعميم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة في عمليات 

 .في جميع البلدان التي يوفر لها برنامج األمم المتحدة للبيئة الدعموأطر التخطيط اإلنمائي الوطنية 

يوفر فرصة الذى  المنتدى الحكومي الدولي للعلم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية  (ه )

الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم  المشتركة بين العلم والسياسات ذاتلتعزيز التآزر والتعاون فيما بين االتفاقيات في العالقة 

 .االيكولوجية

عقد األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي كإطار لتعزيز الخدمات اإلرشادية واالتصاالت فيما بين االتفاقيات المعنية  (و )

 .تعلقة بكل منهابين أهدافها المشتركة فضال عن اختصاصاتها الفريدة المبالتنوع البيولوجي بهدف تعزيز الفهم والتجانس 
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االتفاقيات المعنية لالتنوع : مشروع عناصر مقرر لشان التعاون مع االتفاقيات األخرى- رالعا

  البيولوجي واتفاقيات ريو

االتفاقية والهيئة أعد مشروع المقررات في إطار هذا البند من جدول األعمال الفريق العامل المفتوح العضوية الستعراض تنفيذ  .11

رة العلمية والتقنية والتكنولوجية للنظر من جانب مؤتمر األطراف، وتتوافر في تجميع المقررات الفرعية للمشو

(UNEP/CBD/COP/11/1/Add.2 )وتشمل: 

: للفريق العامل المفتوح العضوية الستعراض تنفيذ االتفاقية بشأن التعاون مع االتفاقيات األخرى 4/6التوصية  (أ )

 ؛(UNEP/CBD/COP/11/4) ريو وجي واتفاقياتاالتفاقيات المعنية بالتنوع البيول

 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن التنوع البيولوجي للقطب الشمالي 11/1التوصية  (ب )

(UNEP/CBD/COP/11/2)؛ 

نوع البيولوجي التعاوني بشأن الت للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عن العمل للهيئة الفرعية  16/11التوصية  (ج )

  (UNEP/CBD/COP/11/3) والزراعة والغابات، والتنوع البيولوجي والصحة

 :وعالوة على ذلك اقترح األمين التنفيذي العناصر اإلضافية التالية لمشروع مقرر .11

 إن مؤتمر األطراف؛

ة للبيئة، وبرنامج بتعاون جميع وكاالت األمم المتحدة، والوكاالت المتخصصة وخاصة برنامج األمم المتحد يرحب -1

لخطة األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، واليونسكو في توفير الدعم لألطراف لتنفيذ ا

 ويشجعها على مواصلة تعميم الخطة في برامجها وأولوياتها؛ 0101-0111اإلستراتيجية للفترة 

 الرسمي بشأن التنوع البيولوجي والثقافيل لفريق االتصال غير األو باالجتماع يحاط علما -0

(UNEP/CBD/COP/11/INF/11)؛ 

بالخطوات األخرى التي تتخذ الستكشاف وتوثيق القيمة المضافة من إدراج الصالت بين التنوع البيولوجي يرحب  -1

 ضافة؛اتفاقية التنوع البيولوجي واستثارة الوعي بهذه القيمة الموالثقافي في تنفيذ 

 .األطراف وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين إلى اإلسهام في تنفيذ هذا العمل وتوفير الدعم له يدعو -4

----- 

 


