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 ع البيولوجيقيات المتعلقة بالتنو تعزيز أوجه التآزر بين االتفال خيارات
 إضافة

قيات أوجه التآزر بين االتفا بشأنالعمل  حلقةالتي حددتها  خيارات العملالتوصيات الممكنة الناشئة عن 
 2016المتعلقة بالتنوع البيولوجي، فبراير 
 مذكرة من األمين التنفيذي

ين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع العمل حول أوجه التآزر ب حلقةالمعلومات الواردة في تقرير  إلىتستند هذه الوثيقة  .1
بطريقة تهدف إلى مساعدة الهيئة الفرعية للتنفيذ في  (UNEP/CBD/SBI/1/INF/21) 2016البيولوجي التي عقدت في فبراير 

 إحراز تقدم في العمل بشأن هذه المسألة.

لمجاالت المواضيعية الذي أوال، تقدم الوثيقة موجزا عن كيفية تنظيم المناقشات والنواتج في إطار كل مجال من ا .2
التي و الناجمة عن مجال معين  خيارات العملالعمل.  ثانيا، حيثما اقتضى األمر، تعيد الوثيقة تعيين بعض  حلقةتناولته 

خيارات  خيار من كلتعمل الوثيقة على ربط تعلق بها بشدة.  ثالثا، الذي يللمجال المواضيعي  الخيارات بموجبها تم تحديد
رابعا، تعيد الحاالت. في العديد من جهة الفاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة المناسبة.  ولم يتم تحديد هذا ال معالعمل 

 هابطريقة يمكن اتخاذ إجراءات بشأنالخيارات وتضعها في سياقها  عرضللجهات الفاعلة.  وخامسا، توفقا العمل ترتيب خيارات 
 تقديمالحواشي في  وُتستخدم المختلفة.  نحو الجهات الفاعلة الموجهة لمقرراتاعناصر من  من خاللبل مؤتمر األطراف من ق  

تم وضعه  وحسبمافي التقرير بما ورد النص يتقيد بذلك .  و العمل حلقةالواردة في تقرير  المادةمصدر إشارات مرجعية ل
 العمل. حلقةوالموافقة عليه من ق بل المشاركين في 

توصيات لمؤتمر األطراف وتحديد أية تعليمات قد ترغب  ةوضع أيلنظر في الوثيقة الهيئة الفرعية إلى ال وُدعيت .3
الهيئة في تقديمها إلى األمانة.  وفي هذا الصدد، قد تطلب الهيئة الفرعية من األمانة االضطالع بمزيد من العمل، وربما 

، على سبيل المثال لوضع وتنقيح اإلجراءات العمل حلقةبالتشاور مع الفريق االستشاري غير الرسمي والرئيسين المشاركين ل
جراء مزيد من التصنيف لها، بما في ذلك بالعمل أو الوالية الجارية، أو اإلجراءات التي  ذات الصلة اإلجراءات ،المقترحة، وا 

 ليس لها صلة بذلك. 
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صي به في مؤتمر في إدراج بعض اإلجراءات المقترحة في مشروع مقرر يمكن أن يو وتنظر الهيئة الفرعية أيضا  .4
أو يدعو يشجع و األطراف.  وفي هذا الصدد، واستنادا إلى خيارات العمل التي حددتها حلقة العمل، يطلب مؤتمر األطراف 

كل هذه  يمكن تطبيق لن .  وأوجه التآزر بين االتفاقيات أن تعزز تنفيذ التدابير التي يمكناألطراف، حسب االقتضاء، إلى 
مؤتمر األطراف أيضا األمين ويوجه .  الوطنيةناولها حسب االقتضاء ووفقا للظروف دان، ولكن يمكن تجميع البل فيالتدابير 

أوجه التآزر بين االتفاقيات  تعزز أية إجراءات أخرىواتخاذ التنفيذي للقيام بأعمال من شأنها أن تدعم األطراف في هذه الجهود 
االتصال المعني بالتنوع البيولوجي  فريقاتخاذ مزيد من اإلجراءات من  ف إلىمؤتمر األطرا دعويو .  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

أيضا المنظمات األخرى ذات الصلة لدعم األطراف في اإلجراءات ذات الصلة مؤتمر األطراف  يدعوو .  في هذا الصدد
المؤسسات المالية  ويدعوية مرفق البيئة العالممؤتمر األطراف إلى يطلب و .  طرق أخرى لتعزيز أوجه التآزربوالمساهمة 

بين األطراف، بما في ذلك  اتمؤتمر األطراف أيضا مزيد من التشاور ويجري .  طرافألبااألخرى لدعم األعمال ذات الصلة 
أيضا  مؤتمر األطرافويبدأ .  هذه المجاالتمثل التآزر وبخاصة المجاالت المواضيعية على مستوى الخبراء في أوجه معالجة 

.  من أجل تعزيز أوجه التآزر والكفاءة بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي جديدة مبادرات وأوآليات  اتأو ينشئ أدو 
والتوجيه إليالء االهتمام مجالس إدارة االتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي مؤتمر األطراف يدعو وعالوة على ذلك، 

 حسبما يقتضي األمر. وذلكالمسائل  بشأن مثل هذهالمقابل 

الخطة : وهي حلقة العمل نظرت فيهاالتي  ثمانيةالبالتتابع، المجاالت المواضيعية و وتناقش األقسام التالية  .5
أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة أهداف ، و 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

دارة المعرفةوالمعلومات و ؛ وآليات التنسيق المؤسسية يباتترت؛ والبالتنوع البيولوجي والمؤشرات؛ والرصد  ؛ واإلبالغ الوطنيا 
 .تعبئة الموارد واالستفادة منها ؛ بناء القدرات و و؛ والسياسة ومبين العلوالتفاعل التوعية؛ التواصل وزيادة و 

لتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط ، وأهداف أيشي ل2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  .1
 العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي

تم تحديد فرص تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي تقدمها أطر الخطة االستراتيجية  .6
خطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع ، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات و 2020-2011للتنوع البيولوجي 

البيولوجي في إطار سبعة مواضيع، بما في ذلك: االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي كمدخل 
شراك أصحاب المصلحة الرئيسيين والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛ والتنسيق الوطني لتنفيذ  ممكن ألوجه التآزر؛ وا 

أدوات للحصول على التمويل.  وحددت حلقة العمل أهمية إشراك أصحاب المصلحة  يات؛ ونقاط االتصال الوطنية، و؛االتفاق
 في عمليات التخطيط والتنفيذ على جميع المستويات. 1الرئيسيين والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

الوطنية  للعمل على المستوياتوحددت حلقة العمل، في معالجة كل موضوع من هذه الموضوعات، خيارات  .7
عامين(  إلى خيارات قصيرة األجل )التي يتعين االضطالع بها في غضون الخيارات وصنفت هذه واإلقليمية والعالمية. 

وخيارات متوسطة األجل ) التي يتعين االضطالع بها في غضون سنتين إلى خمس سنوات(.  وتتعلق بعض هذه الخيارات 
وفضال عن تناولها ، التي تتناول هذه المسائل.  8و 2ئة الموارد والتي تم تناولها في األقسام الفرعية بآليات التنسيق أو تعب

 العديد من المجاالت المواضيعية للمناقشة. في إطارطر الضوء على األُ باعتبارها مجاال مخصصا، تم تسليط 

تناول مختلف الجهات الفاعلة، على غرار ي مؤتمر األطراف في عناصر مقررينظر ، واستادا إلى جميع هذه الخيارات .8
 ما يلي.

                                                           
1

الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية نتائج حلقة العمل بشأن المجال األول،  
 الخاصة بالتنوع البيولوجي.
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تنقيح وتحديث وتنفيذ استراتيجيتهم  علىاألطراف، يشجع مؤتمر األطراف، على الصعيد الوطني، المعالجة وفي  .9
 2 ، وذلك:الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي عملهمخطط و 

أهداف أيشي بلتنوع البيولوجي التي ترتبط لتعكس جميع االلتزامات في إطار كل من االتفاقيات المتعلقة با (أ )
، وذلك تمشيا مع االلتزامات المتفق عليها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي ،للتنوع البيولوجي

 في إطار االتفاقيات المعنية؛

ك المتعلقة بالمساهمات في إطار لتحديد وتحليل الفجوة المتعلقة بإجراءات التنفيذ ذات الصلة، بما في ذلك تل (ب )
 ، و:3وأهداف التنمية المستدامة 2030جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 

 ؛الناجمة عن تحليل الفجوةتحديد االحتياجات المحتملة  (1)

 تقييم ما إذا كانت إجراءات أوجه التآزر في خطط التنفيذ الوطنية تتماشى مع األولويات وااللتزامات والفرص؛ (2)

وفقا للحاجة  ،اض خطط العمل للتنفيذ القائمة لتشمل تنفيذ االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجياستعر  (3)
 ؛الوطنية

االستفادة من أهداف أيشي للتنوع راتيجيات وخطط العمل ذات الصلة، ينبغي تحديث االست وأفي استعراض  (ج )
عداد خطط عمل   المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ لجميع االتفاقيات محددة األهدافالبيولوجي وا 

الستفادة من مؤشرات االتفاقيات األخرى ذات الصلة في تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف أيشي ل (د )
للتنوع البيولوجي، وعند االقتضاء، إعداد المؤشرات الوطنية ذات الصلة من أجل االتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع 

الفعال ورصد اإلجراءات وأيضا إلثراء اإلجراءات الوطنية المتعلقة بجدول أعمال التنمية المستدامة لعام  البيولوجي لتتبع التنفيذ
 وأهداف التنمية المستدامة؛ 2030

ضمان المشاركة المناسبة من ق بل أصحاب المصلحة المعنيين والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في ل (ه )
والبرامج الوطنية ذات الصلة، صراحة  وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجيلالستراتيجيات وضع الصيغة النهائية 

 لتحقيق التآزر؛ أفضل تخطيطو صياغة  من أجل

 / باآللية الوطنية لتبادل المعلومات و الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجيربط ال (و )

 أو غيرها من مراكز تبادل المعلومات.

مؤتمر األطراف فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي والمنظمات يدعو المعالجة على المستوى العالمي،  وفي .10
 4 :إلى ما يلي الدولية ذات الصلة

 نقاطإعداد وتقديم التوجيهات الالزمة الستخدامها، حسب االقتضاء، على المستوى الوطني من خالل  ( أ)
 الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجياوجه التآزر لتنفيذ أالمعنيين ب والممارسيناالتصال الوطنية 

 التفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ل المماثلة ستراتيجيات وخطط العملاالو 

                                                           
2

الوطنية مل نتائج حلقة العمل بشأن المجال األول، الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط الع 
 الخاصة بالتنوع البيولوجي.

3
 .، المرفق 70/1قرار الجمعية العامة  

4
مل الوطنية نتائج حلقة العمل بشأن المجال األول، الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط الع 

 الخاصة بالتنوع البيولوجي.
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تاحتها، حسب االقتضاء، بشأن دمج جميع االلتزامات  ( ب) إعداد التوجيهات الالزمة لنقاط االتصال الوطنية وا 
 الصلة بالتنوع البيولوجي في نهٍج على نطاق المنظومة؛ ذات

 إلى ما يلي: ويدعو مؤتمر األطراف أيضا مجالس إدارة االتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي .11
5 

التعاون  أن يستند التآزر على مختلف المستويات، وضمان بشأن أوجهالدعوة إلى تعزيز الجهود المشتركة  ( أ)
 التي تم برامجالواليات و للفهم مشترك للقضايا والخيارات، وبذل جهود مشتركة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية  المستقبلي إلى

 على مختلف المستويات؛ تقديمها

ويمكن تقديم دعوة مماثلة فيما  تنسيق اإلجراءات ذات الصلة لترجمة خيارات تعزيز التآزر إلى أفعال.  ( ب)
 يتعلق بآلية التمويل.

 لمؤسسية وآليات التنسيقالترتيبات ا .2

 وآليات المؤسسية الترتيباتب تتعلق التي االتفاقيات بين التآزر أوجه لتعزيز العملالتي حددتها حلقة  خياراتركزت ال .12
 والجهود مجزأةال مسؤولياتال أيضا كما تناولت الخيارات.  الدوليو  الوطنيالمستويين  على التنسيق تعزيز على التنسيق،
.  ولم ُيفَرق بين هذه والعالمية واإلقليمية الوطنية المستويات على الخيارات تحديد تم وقد.  االتفاقيات ختلفم بين المبذولة

 تدبير كل في البدء يمكنفإنه  ،مستمرة وطبيعة طويل مدى ذات التدابير بعض تكون حين في.  و زمني إلطار وفقايارات الخ
 الصلة ذاتها موضوعا مخصصا، تم تسليط الضوء على خيارات العمل .  وفضال عن تناولها باعتبار القصير المدى على

 في إطار عدد من المجاالت المواضيعية األخرى للمناقشة. التنسيق آلياتب

ينظر مؤتمر األطراف في عناصر مقرر يعالج مختلف الجهات الفاعلة، على غرار واستادا إلى جميع هذه الخيارات،  .13
يقدم مؤتمر األطراف المشورة للجهات المعنية لالستفادة من المؤسسات القائمة ذات الصلة  ما يلي.  ومن أجل القيام بذلك،

 6 للعمل على القضايا المشتركة بموجب االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

لوجي على المستوى الوطني، يشجع مؤتمر األطراف ولتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيو  .14
الحكومات على إنشاء أو تعزيز آلية تنسيق رسمية للتنسيق الفعال بين نقاط االتصال الوطنية والجهات ذات الصلة باالتفاقيات 

لمصلحة اآلخرين، ، والنظر في زيادة تعزيز آليات التنسيق هذه من خالل جعلها شاملة ألصحاب ا7المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 8 بما في ذلك النساء والشباب والسكان األصليين والمحليين.

 ينبغي أن: يوصي مؤتمر األطراف أن آليات التنسيق الوطنية هذه يمكن/و  .15

تُيّسر التعاون والتنسيق بين نقاط االتصال الوطنية أو الهيئات المماثلة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع  (أ )
 البيولوجي؛

                                                           
5

أن المجال األول، الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية نتائج حلقة العمل بش 
 الخاصة بالتنوع البيولوجي.

 الترتيبات المؤسسية وآليات التنسيق.، الثانيتائج حلقة العمل بشأن المجال ن 6

7
الترتيبات المؤسسية وآليات التنسيق، أيضا الواردة في حلقة العمل بشأن المجال األول، والخطة االستراتيجية نتائج حلقة العمل بشأن المجال الثاني،  

، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي ، والمجال الثامن، 2020-2011للتنوع البيولوجي 
 .ادة منهاتعبئة الموارد واالستف

8
 بناء القدرات. ،السابعنتائج حلقة العمل بشأن المجال  
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 9التآزر؛ بشأنمحتملة على تحديد األولويات الوطنية، بما في ذلك خيارات التمويل، للعمل  ُتشرف بصورة (ب )

عمليات تقييم االحتياجات المنسقة، على سبيل المثال بشأن اتخاذ إجراءات مشتركة لتنفيذ االتفاقيات  تُيّسر (ج )
 11، وبناء القدرات المستهدفة؛10وع البيولوجيالمتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتن

ُتمّكن النقاط المحورية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتبادل المعلومات حول األولويات فيما يتعلق  (د )
 12 باإلجراءات الالزمة لتلبية احتياجات التنفيذ والموارد حتى يكون هناك فهم مشترك.

ومات لنقاط االتصال الوطنية التابعة لمختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع ُتمّكن تعزيز التوعية وتبادل المعل (ه )
البيولوجي، بمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين والعلماء، فضال عن الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، لدعم اإلجراءات 

 13ذات الصلة؛

 باإلبالغبالتنوع االبيولوجي، المتعلقة عملية التنسيق الوطني التفاقيات متعددة األطراف وذات الصلة  تُيّسر (و )
 14 منها: ، في جملة أمورالوطني

 تنسيق جمع البيانات واإلبالغ؛ (1)

 ربط نقاط االتصال والمؤسسات لتلبية متطلبات اإلبالغ؛ (2)

 المواعيد النهائية لإلبالغ؛وااللتزام باإلشراف على مراقبة الجودة، واتساق التقارير  (3)

 د البيانات.ضمان المعايير المناسبة لقواع (4)

 بالتواصل والتوعية، التي من شأنها أن: فيما يتعلقتعزيز التنسيق بين االتفاقيات  تُيّسر (ز )

 15ُتمّكن لجنة التنسيق الوطنية للتنوع البيولوجي لوضع استراتيجية للتواصل والتوعية؛ (1)

تعاون في مجال تطوير ُتمّكن الجهات الوطنية المسؤولة عن مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لل (2)
جراء حمالت  16التواصل والتوعية، بما في ذلك من خالل االحتفاالت الدولية التي تتعلق باالتفاقيات، وا 

 17للتوعية وتبادل المعلومات؛

 18تدمج وتنسق الرسالة/ الرسائل المتعلقة باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ (3)

                                                           
9

مل الوطنية نتائج حلقة العمل بشأن المجال األول، الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط الع 
 .الخاصة بالتنوع البيولوجي

 ثامن، تعبئة الموارد واالستفادة منها.ال نتائج حلقة العمل بشأن المجال10

11
 السابع، بناء القدرات.نتائج حلقة العمل بشأن المجال  

12
مل الوطنية نتائج حلقة العمل بشأن المجال األول، الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط الع 

 .الخاصة بالتنوع البيولوجي

13
 نفسه.المرجع  

14
 الرابع، اإلبالغ الوطني والرصد والمؤشرات.نتائج حلقة العمل بشأن المجال  

15
 الخامس، التواصل وزيادة التوعية.نتائج حلقة العمل بشأن المجال  

يوم العالمي والالمي لألراضي الرطبة، يوم العوالاليوم الدولي للتنوع البيولوجي، و ، 2020-2011على سبيل المثال عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 16
 .لخإالبرية  لألحياء

17
دارة المعرفة،  ،الثالث المجال بشأنعمل ال حلقةنتائج   والمجال الرابع، اإلبالغ الوطني والرصد والمؤشرات، والمجال الخامس التواصل المعلومات وا 

 )مقتبس من(. وزيادة التوعية

 س، التواصل وزيادة التوعية.الخامتائج حلقة العمل بشأن المجال ن 18
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تضع في اعتبارها التآزر بيولوجي، و والتوعية المتعلقة بالتنوع ال ُتمّكن إعداد استراتيجية وطنية لالتصال (4)
  19 من هذا القسم(؛ 5والمنفعة المتبادلة ) انظر القسم الفرعي 

 20 ُتمّكن التنسيق فيما بين االتفاقيات المتعلقة بتعبئة الموارد واالستفادة منها والذي من شأنه أن: (ح )
للخطط االستراتيجية لالتفاقيات  ارد، مع األخذ بعين االعتبارُيمّكن وضع استراتيجية مشتركة لتعبئة المو  (1)

 ختلف القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛وتعميم التنوع البيولوجي في مالتنوع البيولوجي الفردية المتعلقة ب

محورية ضمن التعاون بين نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والنقاط الحسن وييُ  (2)
 التشغيلية لمرفق البيئة العالمية، وذلك بهدف تقديم مقترحات للمشاريع ذات الصلة بالتنوع البيولوجي؛

ُيمّكن النقطة المحورية التشغيلية لمرفق البيئة العالمية لتبادل المعلومات مع نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات  (3)
الخاص  لتنوع البيولوجيالمجال المحوري لوال من خالل المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن الحصول على األم

 مرفق البيئة العالمية.ب

يّسر التشاور بين نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المناقشات بشأن االستفادة يُ  (4)
 للتنوع البيولوجي التابع لمرفق البيئة العالمية؛ من التخصيص الوطني لألموال

ن النظر في مشاريع تجريبية لتعزيز أوجه التآزر في المجاالت المواضيعية، مثل الصحة النباتية ُيمكّ  (5)
والحيوانية لدعم األمن الغذائي وسالمة األغذية وحماية البيئة، بما في ذلك تصميم مشاريع مبتكرة للتمويل من 

 21خالل مرفق البيئة العالمية للمساهمة في العمل التآزري؛

االتصال الوطنية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتنسيق جهود التمويل من أجل التآزر بين  ُيمّكن نقاط (6)
 االتفاقيات من خالل االنخراط مع ممثلي الدول المانحة في بلدانهم.

تفاقيات فيما يتعلق ببناء القدرات، على سبيل المثال تدريب نقاط االتصال االالتنسيق فيما بين تُيّسر  (ط )
جراء الوط وتعبئة  اإلبالغ الوطنيلمسؤولية فيما بين االتفاقيات، مثل لعمل مشتركة في المجاالت المشتركة  حلقاتنية، وا 

ظر القسم )ان منسقة من أجل تنفيذ االتفاقياتالبناء القدرات  الحتياجات بناء القدرات وتقديم الموارد، وتحديد المجاالت المشتركة
 22 ؛القسم(من هذا  7الفرعي 

اعد على تسهيل عقد اجتماعات تحضيرية وطنية قبل اجتماعات مجالس إدارة االتفاقيات المتعلقة بالتنوع تس (ي )
  23البيولوجي، التي يشارك فيها المسؤولون وأصحاب المصالح الذين لهم صلة باالتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

 24 :على ية هذهآلية التنسيق الوطن منالستفادة ا التي تستفيد األطراف أيضا ويشجع مؤتمر األطراف .16

 أن تأخذ في االعتبار الدعم المتبادل بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في وضع السياسات الوطنية؛ (أ )

 أن تضطلع بتقييم لالحتياجات الوطنية للتنسيق والتآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ (ب )

                                                           
19

 المرجع نفسه. 

20
 ، ما لم يرد خالف ذلك.تعبئة الموارد واالستفادة منها، الثامننتائج حلقة العمل بشأن المجال  

21
العمل الوطنية نتائج حلقة العمل بشأن المجال األول، الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط  

 .الخاصة بالتنوع البيولوجي

22
 السابع، بناء القدرات.نتائج حلقة العمل بشأن المجال  

 لمرجع نفسه.ا 23

24
 الترتيبات المؤسسية وآليات التنسيق.، الثانيتائج حلقة العمل بشأن المجال ن 
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حتياجات بناء القدرات والترتيبات المؤسسية لتنسيق الجهود والتآزر أو الُنهج للتنفيذ الفعال أن تجري تقييما ال (ج )
 لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

 أن تضع خطة استراتيجية للتنفيذ المنسق والتآزري لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي. (د )

بين جميع المكاتب  اتتشاور إجراء الحكومات  وطنية هذه من ق بلمثل آليات التنسيق ال إنشاء أو تعزيز وسيتطلب .17
المتعلقة بالتنوع األخرى  التفاقياتمجالس إدارة ا قدمتهاأيضا من التوصيات التي كما يمكن االستفادة  .  الوطنية ذات الصلة

 اتفاقية التنوع البيولوجي. إلىمؤتمر األطراف المماثلة لتلك التي قدمها البيولوجي 

مكين استفادة مثل هذه التدابير الوطنية من التعاون بين الدول على المستوى اإلقليمي، يدعو مؤتمر األطراف ولت .18
البرامج والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة إلنشاء أو تعزيز اآلليات اإلقليمية التي من شأنها أن تدعم التنسيق بين االتفاقيات من 

 25 :على ان في المنطقةخالل، من بين أمور أخرى، مساعدة البلد

تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن  نجاحالقصص  وُترّوجمن اإلنجازات اإلقليمية  أن تستفيد (أ )
 للحصول على أموال من جميع مصادر وآليات التمويل ذات الصلة؛

 أن تُبّسط التمويل لتحقيق أقصى قدر من التنفيذ؛ (ب )

 تعزيز أوجه التآزر على المستوى اإلقليمي؛أن تحدد مجاالت مواضيعية محددة ل (ج )

أن تضمن أن المناقشات والخيارات لتعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي تمتد إلى  (د )
جميع االتفاقات واالتفاقيات اإلقليمية ذات الصلة، حسب األولوية من قبل تلك االتفاقات واالتفاقيات، من أجل تعزيز التعاون 

 والتنفيذ.

وكإجراء داعم على المستوى العالمي، يدعو مؤتمر األطراف المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك منظمة  .19
األغذية والزراعة لألمم المتحدة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية 

للحصول على إجراءات منسقة إلنشاء وتنفيذ التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي )وضمن والعلم والثقافة )اليونسكو( 
 7)انظر القسم الفرعي  ويمكن أن يشمل هذا على تنفيذ أنشطة بناء القدرات  26 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية األخرى(.

 في هذا الصدد(.

ية، يدعو مؤتمر األطراف أيضا فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي إلعداد وكإجراء داعم آخر لهذه الجهود الوطن .20
 27 مع نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات. وتبادلهدليل عينة استنادا إلى أفضل الممارسات، والذي يبين التآزر بين االتفاقيات، 

 ستهدفه لمقرر على غرار ما يلي.ولزيادة التنسيق على المستوى الدولي، ينظر مؤتمر األطراف في عناصر م .21

 28 يدعو مؤتمر األطراف فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي للقيام باألنشطة التالية:و  .22

أمانات جميع االتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي اجتماعات مجالس إدارة  حضورلضمان  السعي ( أ)
نسجام فيما بينها، وذلك باستخدام مثل هذه الفرص لعقد اجتماعات بين المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتحقيق اال األخرى االتفاقيات
 من ينوب عنهم؛االتصال المعني بالتنوع البيولوجي أو  فريقأعضاء 

                                                           
25

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  نتائج حلقة العمل بشأن المجال األول، الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي، 
 .الخاصة بالتنوع البيولوجي

26
 الترتيبات المؤسسية وآليات التنسيق.، الثانيتائج حلقة العمل بشأن المجال ن 
27

 المرجع نفسه. 
28

 الترتيبات المؤسسية وآليات التنسيق.، الثانيتائج حلقة العمل بشأن المجال ن 



UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1 
Page 8 

 

تعيين أعضاء من موظفيها للمشاركة في أفرقة غير رسمية بشأن أوجه التآزر في مجال التواصل، وتعبئة  ( ب)
 .حسب االقتضاءوذلك ، المجاالتنترنت وغيرها من الموارد، وبناء القدرات، وتكنولوجيا اإل

 29 يدعو مؤتمر األطراف مجالس إدارة االتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي التخاذ إجراءات وذلك بهدف:و  .23

الصادرة عن مجالس إدارة االتفاقيات  المقررات المشتركةالتي يدعم بعضها بعضا، وربما  المقرراتتشجيع  ( أ)
على جميع المستويات، بما في ذلك مواصلة تطوير وتعزيز برامج عمل مشتركة  االتساقالتنوع البيولوجي لتحقيق المتعلقة ب

 ؛ومذكرة تفاهم

اإلحاطة علما بالدور القيم الذي يقوم به فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي في تعزيز أوجه التآزر،  ( ب)
 تنوع البيولوجي من خالل مجالس اإلدارة ووضع االختصاصات.والنظر في االعتراف بفريق االتصال المعني بال

 دارة المعرفةا  المعلومات و  .3

 وآليات المؤسسية الترتيباتب تتعلق التي االتفاقيات بين التآزر أوجه لتعزيز العملالتي حددتها حلقة  خياراتركزت ال .24
 على الخيارات تحديد تم وقد.  اعرفة وربطهتحسين فرص الحصول على المعلومات الالزمة لتنفيذ شبكات الم على التنسيق،

.  وأدركت حلقة العمل العالقة الوثيقة مع زمني إلطار وفقايارات .  ولم يفرق بين هذه الخوالعالمية واإلقليمية الوطنية المستويات
ولها معا في القسم المناقشات التي جرت والخيارات المحددة بشأن اإلبالغ الوطني والرصد والمؤشرات؛ ولهذا السبب يتم تنا

 ، الذي يرد أدناه. 4الفرعي 

 اإلبالغ الوطني والرصد والمؤشرات .4

في مجاالت اإلبالغ الوطني والرصد  االتفاقيات بين التآزر أوجه لتعزيز العملالتي حددتها حلقة  خياراتتناولت ال .25
لمؤشرات؛ والتوعية والتواصل، وتبادل والمؤشرات، ستة موضوعات، بشأن: اإلبالغ المشترك؛ ومؤسسات لإلبالغ؛ والرصد؛ وا

المعلومات والدروس المستفادة بين االتفاقيات.  وفيما يتعلق باإلبالغ المشترك، نظرت الحلقة في البيانات؛ وجودة البيانات؛ 
در بيانات لتنوع البيولوجي لديها متطلبات ومصااالتفاقيات المتعلقة با يتمثل في أنوعبء اإلبالغ.  والحظت حلقة العمل تحد 

لبيانات المتداخلة من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع وال يتشابه اثنان منها.  وتكمن الفرصة في أي متطلبات ل؛ شتركة ومختلفةم
تفسير يعتمد أن ذلك التطلب لغة مشتركة بين النظم و المتمثل في أن التبادلية تأيضا التحدي والحظت حلقة العمل  .  البيولوجي

أن التقارير  عبء اإلبالغ، الحظت ورشة العملبوفيما يتعلق .  بين االتفاقياتفيما نات ومعناها، والتي قد تختلف على دقة البيا
يتطلب عبء عمل مع المؤسسات واألجهزة المختلفة وأن استكمال التقارير في الوقت المحدد وبالكامل  يجب أن تكون متالئمة

وفيما يتعلق بالرصد، الحظت .  لى البيانات ذات الصلة من مصادر أخرىيمكن تخفيض العبء عن طريق الوصول إ.  و ثقيل
من خالل تتبع فعالية  المستفادة الدروس تستفيد منورشة العمل أن مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي يجب أن 

التنمية  رشة العمل أن جدول أعمالوفيما يتعلق بالمؤشرات، الحظت و اإلبالغ.  وتحديد احتياجات  تم اإلبالغ بهوفائدة ما 
دارةمؤشرات ستعمل على إعداد المستدامة  التنميةأهداف وعملية  2030 المستدامة لعام يكون له سجدول األعمال، وأن هذا  وا 

باإلبالغ د تحتاج إلى إعادة صياغة هياكلها المتعلقة آثار على االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، على سبيل المثال فإنها ق
 أهداف التنمية المستدامة. تحقيق  من أجل المساهمة بشكل فعال في رصد التقدم المحرز نحو

ولمعالجة هذه القضايا، تم تحديد خيارات للعمل على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.  وقد تم تحديد مثل هذه  .26
شملت تلك الخيارات التي تتعلق بتعزيز آليات التنسيق وتعزيز الخيارات كتدابير قصيرة ومتوسطة األجل، دون تمييز.  وقد 

 على التوالي. 7، و5و ،2التواصل وبناء القدرات في األقسام الفرعية 
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وفي صياغة مشورتها، قد ترغب الهيئة الفرعية أيضا بالنظر في االستثمار والتقدم المحرز كنتيجة في تطوير نظام  .27
طار اتفاقية التنوع البيولوجي التي ُتمّكن من تجميع البيانات نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع اإلبالغ اإللكتروني التشغيلي في إ

من جدول األعمال والوارد في الوثيقة  13البيولوجي وتنظر أيضا في التوجيه للتقرير الوطني السادس لالتفاقية بموجب البند 
UNEP/CBD/SBI/1/11آلية غرفة تبادل المعلوماتبقد تقدم فيما يتعلق  مشورةي أي ف النظر إلىدعت الهيئة الفرعية أيضا .  و 

 (.UNEP/CBD/SBI/1/6من جدول األعمال،  8) البند 

دارة المعرفة، فيما يتعلق بو  .28 معالجة الخيارات المتعلقة باإلبالغ الوطني والرصد والمؤشرات، وتلك المتعلقة بالمعلومات وا 
 رر لمعالجة مختلف الجهات الفاعلة، على غرار ما يلي.فإن مؤتمر األطراف ينظر في تقديم عناصر مق

 30 المستوى الوطني، فإن مؤتمر األطراف من شأنه أن يشجع األطراف على: على معالجةالوفي  .29

الموجودة إلدارة المعلومات والمعرفة لتقييم مدى فعاليتها، وتطوير أدوات وأساليب  والُنهج األدوات استعراض (أ )
 31؛جديدة، إذا لزم األمر

قواعد بيانات وطنية موضوعية، أو ُتعزز قواعد البيانات الموجودة، التي تكون مفتوحة، والقابلة  تطوير (ب )
 32المعلومات؛ للتشغيل المتبادل ولها ضمانات كافية في سياق إدارة البيانات/

 المعلومات حول األدوات واآلليات وأفضل الممارسات لجمع البيانات ولإلبالغ؛ تبادل (ج )

 لتوافر المعلومات والنهج؛لفهم أفضل  ابياناتهموعات لمجحصر  إجراء (د )

ما هي مجموعة البيانات الالزمة والقواسم المشتركة للبيانات في كل االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  تحديد (ه )
 البيولوجي أو بعضها؛

 يولوجي؛آليات غرفة تبادل المعلومات لتبسيط اإلبالغ بين مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع الب تحديث (و )

اإلبالغ بموجب كل اتفاقية ذات صلة بالتنوع البيولوجي من مدخالت االتفاقيات األخرى  استفادة ضمان (ز )
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

 الرصد كشرط لإلبالغ الفعال؛ تخطيط (ح )

 التنميةنقاط االتصال الوطنية مع الوكالة المخصصة لإلبالغ عن مدى تحقيق أهداف لروابط  إنشاء (ط )
 33؛أيشي للتنوع البيولوجي ومؤشرات لتنسيق المعلومات عن أهداف ( وكالة اإلحصاء الوطنية في العديد من البلدان)مة المستدا

الربط بين قواعد بيانات الدول األعضاء في االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وقاعدة البيانات  محاولة (ي )
 34اإلحصائية الوطنية؛

ية بما في ذلك المنبر التفاعلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبوابة معلومات استخدام األدوات العالم تعزيز (ك )
 InforMEA. 35األمم المتحدة بشأن االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف المعروفة باسم 
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 تُثريلتأكد من أنها على اويشجع مؤتمر األطراف حكومات الدول األطراف في االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  .30
كل من هذه  بموجبمناقشة بشأن المؤشرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي الالمستدامة و  التنميةالمناقشات بشأن مؤشرات أهداف 

 36 .االتفاقيات

معالجة على المستوى العالمي، يطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي ويدعو فريق االتصال فيما يتعلق بالو  .31
جي، عند االقتضاء ومن خالل التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمات األخرى ذات الصلة، المعني بالتنوع البيولو 

 37 إلى:

الروابط بين أمانات االتفاقيات والمنتجات المعرفية العالمية ذات الصلة، على سبيل المثال ضمان تعزيز  (أ )
 38لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ القائمة الحمراء

بشأن قواعد البيانات الوطنية والوصول إلى البيانات واستخدامها، وتبادل الخبرات في تقاسم التوجيه  توفير (ب )
للمراجع تطوير واستخدام قاعدة البيانات الوطنية؛ ويمكن استخدام التوجيه المقدم من المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي 

 39الجاهزة؛

بناء على عمل المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج ال 40 المعلومات الالزمة لكل اتفاقية. تحديد (ج )
 األمم المتحدة للبيئة وغيره لتحديد عناصر اإلبالغ المشتركة والمختلفة لكل االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

لوصول إليه من أن أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي توفر المعلومات في شكل يمكن ا التأكد (د )
 ؛InforMEAلبوابة معلومات األمم المتحدة بشأن االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف المعروفة باسم 

التوجيه لمساعدة الجهود الوطنية، والبناء على عمل بوابة معلومات األمم المتحدة بشأن االتفاقيات  توفير (ه )
 في الدليل؛الواردة البيئية المتعددة األطراف وعمليات رسم الخرائط 

لإلبالغ عن المعلومات التي تغطي جميع االتفاقيات السبع المتعلقة بالتنوع البيولوجي من  ر ممكنإطاوضع  (و )
خالل نهج شامل، واإلطار الذي يستند إلى معلومات اإلبالغ المشتركة التي تجمعها االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفقا 

 لوالياتها؛

ن الخبرات والدروس المستفادة في إطار االتفاقيات المختلفة المتعلقة بالتنوع البيولوجي تبادل المعلومات بشأ (ز )
 لتحسين نظام اإلبالغ؛

 توجيهات بشأن اإلبالغ للمساعدة في اإلبالغ الوطني الفعال؛ إعداد (ح )

نذار عملية اإلبالغ من أجل أن تكون قادرة على تحسين تنفيذها وتحديد القضايا الناشئة، وتوفير اإل رصد (ط )
 المبكر الذي يتطلب اتخاذ إجراء؛ 

من أن أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي تساهم في المناقشات بشأن مؤشرات أهداف  التأكد (ي )
 التنمية المستدامة ومناقشة المؤشرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار كل من االتفاقيات األخر.
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ظمات ذات الصلة، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة، من خالل مبادرة ويدعو مؤتمر األطراف أيضا المن .32
دارة المعرفة لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة بالتشاور مع أمانات  المعلومات وا 

 41 االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى:

 ن االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛التداخل بي لمجاالتحصر  إجراء ( أ)

، مثل عملية رسم الخرائط لالتحاد األوروبي بشأن البيانات واالستفادة منها دراسات الحالة ذات الصلةنشر  ( ب)
 المطلوبة للوفاء بالتزاماتها ونظام إدارة المعلومات البرازيلي الوارد في الدليل المرجعي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

 التوعيةتواصل وزيادة ال .5

والتوعية على المستويات الوطنية  التواصلالعمل خيارات لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات في مجاالت  حلقةحددت  .33
 طويل مدى ذات التدابير بعضقد تكون  حين في.  و زمني إلطار وفقا.  ولم ُيفَرق بين هذه الخيارات واإلقليمية والعالمية

.  وفضال عن تناولها باعتبارها موضوعا مخصصا، تم القصير المدىتدبير على  كل في البدء يمكنه فإن ،مستمرة وطبيعة
 تسليط الضوء على التواصل وزيادة المعرفة في إطار عدد من المجاالت المواضيعية للمناقشة.

على غرار ما  وللوصل إلى هذه الغاية، ينظر مؤتمر األطراف في عناصر مقرر يتناول مختلف الجهات الفاعلة، .34
 الذي ينظر في آليات التنسيق. 2يلي.  وتم تناول بعض الخيارات في القسم الفرعي 

 42 وفيما يتعلق بالمستوى الوطني، فإن مؤتمر األطراف يشجع األطراف على: .35

 43تدابير لتحسين فهم األهداف المحددة لكل من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ اتخاذ (أ )

 الالزمة لدمج وتنسيق الرسائل لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ التدابير اتخاذ (ب )

التدابير الالزمة لضمان أن الكيانات الوطنية مسؤولة عن التعاون على مختلف االحتفاالت الدولية  اتخاذ (ج )
يات والقضايا التي تعالجها باالتفاق التوعيةذات الصلة والتي تروج لها االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من أجل زيادة 

 44والترابط فيما بينها؛

تقارير كوثائق مفيدة للتواصل الجماهيري والتشاور مع أصحاب المصلحة والتأكد من أن ملخصات  إصدار (د )
 45التقرير الوطني متوفرة أيضا باللغة ) اللغات( الوطنية؛

عقلية ببعد عن العمل لوع البيولوجي وامن المعلومات الواردة في جميع االتفاقيات المتصلة بالتن االستفادة (ه )
 46الصومعة؛

دراكوالتوعية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، استراتيجية وطنية للتواصل  إعداد (و ) التآزر والمنفعة المتبادلة بين  وا 
؛ تطوير قنوات جمهوراستهداف التواصل المحدد للضمان تعمل على:  االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، التي من شأنها أن

( الرفاهالمتعلقة ب، و ةوالثقافي ةواالقتصادي ةالعاطفي النهج على سبيل المثال)استخدام مختلف النهج ؛ محددة الهدف تواصل
توفير المعلومات االستشارية العلمية و ؛ لتأسيس فهم أفضل للعالقة بين حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام ورفاه اإلنسان
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وسائل اإلعالم و ، مواقع التواصل االجتماعيمثل بصورة مبتكرة )استخدام األدوات الحديثة والتقليدية  ؛سياسات، ولواضعي ال
 (؛الشعبية، ومحركات البحث، والهواتف الخلوية، واإلذاعة، واألحداث الرياضية

فاقيات المتعلقة بالتنوع التل، هيئاتالتدابير الالزمة لتمكين نقاط االتصال الوطنية، أو ما يعادلها من  اتخاذ (ز )
 (؛مثل تغير المناخ، والحوار فيما بين الوزارات)البيولوجي للتعاون مع القطاعات األخرى، حسب االقتضاء 

على شبكة اإلنترنت للجماهير الوطنية ذات الصلة في جميع االتفاقيات المتصلة  التواصلوسائل  تطوير (ح )
نقطة دخول واحدة لتوجيه المستخدمين إلى المعلومات على:  ها، والتي قد تشملبالتنوع البيولوجي وأهدافها والتآزر فيما بين

عالم المستخدمين حول جرائم الحياة البرية اإلنترنت إلفحص أدوات ذات الصلة؛ المتعلقة و  المطلوبة وغيرها من المعلومات
من أجل التفاعلية بما في ذلك  السمات ر و؛للخط األنواع المهددة باالنقراض تعرضالمحتملة واالتجار غير المشروع ودوره في 

 .تبادل قصص النجاح

وفيما يتعلق بالمعالجة على المستوى اإلقليمي، تدعو مؤتمر األطراف المنظمات والشبكات اإلقليمية ذات الصلة لدعم  .36
، على سبيل اإقليميتتعاون  وأنالبلدان األعضاء في مجال التواصل وأنشطة زيادة التوعية، بما في ذلك تلك المشار إليها أعاله، 

 47 االحتفال باأليام العالمية. المثال في

االتصال المعني بالتنوع البيولوجي التخاذ  فريقمؤتمر األطراف يدعو العالمي، وفيما يتعلق بالمعالجة على المستوى  .37
 48 من: الخطوات التي من شأنها تمكين أمانات االتفاقيات والمنظمات األخرى ذات الصلة

، بما في ذلك السنة الدولية المقترحة للصحة التوعيةلزيادة االحتفال باأليام العالمية في  ون والمساهمةالتعا (أ )
 ؛2020عام  يةالنبات

لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي يعقد في  للترويج فعاليات مشتركة، مثل تخصيص جناح تقييم (ب )
 االتفاقيات والمؤتمرات الدولية؛

ان بالمواد اإلعالمية/ المواد التوجيهية للتواصل الفعال مع مختلف فئات الجمهور فيما وتزود البلد إعداد (ج )
 يتعلق باالتفاقيات والتآزر فيما بينها؛

"          يحتوي على صفحة مخصصة  تفاقية متعلقة بالتنوع البيولوجياالموقع الشبكي لكل  أن من التأكد (د )
 جع، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والقضايا المشتركة لالتفاقياتازر، مثل المر التي توفر معلومات بشأن أوجه التآللتآزر" و 

 49ومصادر التمويل للتنوع البيولوجي؛ المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

في تطوير آليات التواصل على شبكة اإلنترنت التي يمكن أن تشمل إنشاء نقطة دخول واحدة  التعاون (ه )
فحص اإلنترنت أدوات أدوات مثل و ذات الصلة؛ المتعلقة و  ات المطلوبة وغيرها من المعلوماتلتوجيه المستخدمين إلى المعلوم

ودوره في تعرض األنواع التي من شأنها أن إعالم المستخدمين حول جرائم الحياة البرية المحتملة واالتجار غير المشروع 
 .مشاكلال /أوالنجاحات و لخبرات بشأنتبادل اومرفق تفاعلي لتمكين البلدان من المهددة باالنقراض للخطر، 

ويدعو مؤتمر األطراف أيضا المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية، لدعم النهج المتكاملة  .38
 .بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيفيما والتوعية  للتواصل

 التفاعل بين العلوم والسياسة .6
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 التواصل وزيادة التوعية. الخامس،نتائج حلقة العمل بشأن المجال   
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التفاعل بين العلوم والسياسة،  في مجال االتفاقيات بين التآزر أوجه لتعزيز العملددتها حلقة التي ح خياراتالوتناولت  .39
د يوالسياسة.  ويتعلق العد -العلوم ؛ وظائفو والتواصلة؛ يثغرات المعرفوالالهيئات العلمية؛ مسألة العلوم في صنع القرار؛ و 

وقد تم تحديد خيارات .  تنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيال الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال منبرمنها بال
 .متوسطة األجلقصيرة األجل و  ها كخياراتوقد تم تحديد .  للعمل على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

غرار ما  إلى مختلف الجهات الفاعلة، على موجه مقررمؤتمر األطراف في عناصر ينظر ، المسائل لمعالجة هذهو  .40
للجلسة في صياغة مشورتها لمؤتمر األطراف، قد ترغب الهيئة الفرعية أيضا أن تأخذ في االعتبار نتائج الدورة الرابعة و .  يلي

التي عقدت في فبراير الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي  العامة للمنبر
الحكومي الدولي للعلوم  وأمانة المنبرك مذكرة تعاون بين أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، بما في ذل2016

 والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي.

 50 :وفيما يتعلق بالمعالجة على المستوى الوطني، يشجع مؤتمر األطراف الحكومات على اتخاذ الخطوات التالية .41

 ؛وأن تستفيد من هذه القائمة قائمة وطنية تضم خبراء في جميع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إنشاء (أ )

في عمليات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في  المشاركينلعلماء الوطنيين والمشاركة لالتعاون  تمكين (ب )
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  بالمنبر تتعلق العلوم والسياسات، على سبيل المثال التي التفاعل بين

 ؛البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

 التعاون فيما بين المؤسسات الوطنية من أجل صنع القرار؛ تعزيز (ج )

 بواسطةيتم تحفيزها االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي للمساهمة معا لوضع سيناريوهات ونماذج تمكين  (د )
 الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي؛ المنبر

منصة للعلوم والسياسات أو آلية للتنسيق على المستوى الوطني، بمشاركة جميع المؤسسات ذات إنشاء  (ه )
الدولي للعلوم والسياسات في مجال  الحكومي المنبرالتفاعل مع و الصلة، من أجل: ضمان استخدام أفضل للمعارف المتاحة؛ 

 تعزيز التنفيذ؛ ؛في الوقت المناسب، بطريقة متماسكة والتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

المتعلقة بالتنوع البيولوجي من منظور وطني من أجل توفير مدخالت  السبع تقييم احتياجات االتفاقيات (و )
 ؛المقبللوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي الحكومي الدولي للع المنبرلبرنامج عمل 

 تحديد مراكز للعلوم والسياسات في البالد التي يمكن أن تعالج الثغرات المعرفية؛ (ز )

 .التعاون مع البلدان األخرى في مثل هذه التدابير، بما في ذلك على المستوى اإلقليمي (ح )

 51 مؤتمر األطراف أيضا الحكومات على اتخاذ الخطوات التالية:وكتدابير متوسطة األجل، يشجع  .42

عن وضع وتنفيذ  المسؤولينوضع ترتيبات مؤسسية لتمكين التفاعل بين العلماء والمسؤولين الوطنيين  (أ )
 السياسات المتعلقة باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

 القائم على المعرفة؛تحسين الحوافز للعلماء للمشاركة في عملية صنع القرار  (ب )

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  ات الخاصة بالمنبرتقييمالاالستفادة من اإلنجازات و  (ج )
 .النتائج التي توصلوا إليهابشأن والتواصل البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 
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 التفاعل بين العلوم والسياسات، السادسنتائج حلقة العمل بشأن المجال   
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ر األطراف المنظمات الدولية ذات الصلة، بما معالجة على المستويين اإلقليمي والعالمي، يدعو مؤتموفيما يتعلق بال .43
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام  المنبرفي ذلك المنظمات اإلقليمية وأمانة 

شراك العلاإليكولوجي وضع ماء و ، لدعم هذه الجهود الوطنية فضال عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تساعد على ضمان التعاون وا 
 52 .االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي فيخبراء للقوائم 

االتصال المعني بالتنوع البيولوجي التخاذ  فريقمؤتمر األطراف يدعو المستوى العالمي، معالجة على وفيما يتعلق بال .44
 53 :منالتدابير الالزمة لتمكين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

وضع سيناريوهات ونماذج تم تحفيزها بواسطة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في المساهمة معا ل (أ )
 ؛مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  من اإلنجازات والتقييمات الخاصة بالمنبراالستفادة  (ب )
 لوجي والتواصل بشأن النتائج ذات الصلة باالتفاقية؛البيولوجي وخدمات النظام اإليكو 

الحكومي  المنبرالمتعلقة بالتنوع البيولوجي للمساهمة في برنامج عمل  السبع تقييم احتياجات االتفاقيات (ج )
 .المقبلالدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

لس إدارة االتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي للنظر في اتخاذ تدابير مؤتمر األطراف أيضا مجاويدعو  .45
 54 المذكورة أعاله والتي من شأنها أن تضمن ما يلي: التدابير من شأنها أن تكمل تلك

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام  المنبراالتفاقيات مع تفاعل  (أ )
بواسطة  تم تحفيزهابشكل مشترك لتقييم ووضع سيناريوهات ونماذج  والمساهمةبطريقة متسقة و في الوقت المناسب، يكولوجي اإل

 ؛الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي المنبر

تسهيل الحوار بين قة بالتنوع البيولوجي يات المتعلرؤساء الهيئات االستشارية العلمية لالتفاق مواصلة (ب )
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام  للمنبراالتفاقيات، بما في ذلك توفير مدخالت 

 ؛اإليكولوجي

 يتم تقديمهاوأن المتعلقة بالتنوع البيولوجي  السبع التفاقياتلاالحتياجات في مجال العلوم السياسة أن تُقّيم  (ج )
 .المقبلالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي  لمنبراكمدخل لبرنامج عمل 

 بناء القدرات .7

بناء القدرات أربعة تحديات في مجال  االتفاقيات بين التآزر أوجه لتعزيز العملالتي حددتها حلقة  خياراتال عالجت .46
زيادة بناء القدرات و التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛  بشأن: تعزيز المعارف والمهارات، بما في ذلك وهي، كبيرة

زيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة لتنفيذ االتفاقيات و وجهود التوعية بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛  ةمنسقال
 تعزيز استدامة بناء القدرات. ؛و مزيد من التماسك في تنفيذها، ويولوجي ونحالمتعلقة بالتنوع الب

ومن أجل التصدي لهذه التحديات، تم تحديد خيارات للعمل على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.  ولم ُيفَرق  .47
ر على المدى الطويل، يمكن البدء في كل مستم إجراءزمني.  وفي حين يعد بناء القدرات بمثابة  إلطار وفقابين هذه الخيارات 
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ا في إطار وباإلضافة إلى ذلك، تتصل بعض خيارات العمل التي تم تناوله خيارات العمل المحددة على المدى القصير.  
 من هذا القسم ببناء القدرات. 4، و2األقاسم الفرعية 

في صياغة مشورتها  على غرار ما يلي. ووينظر مؤتمر األطراف في عناصر مقرر تتناول مختلف الجهات الفاعلة،  .48
تناولها في إطار التي تم موضوع بناء القدرات مشورة قد تقدمها بشأن الهيئة الفرعية للنظر في أي ُدعيت لمؤتمر األطراف، 

في  التي نوقشتآللية المالية لالمشورة بفيما يتعلق و   UNEP/CBD/SBI/1/6 نظرت في الوثيقةو من جدول األعمال،  8 البند
 .(UNEP/CBD/SBI/1/8) من جدول األعمال 10البند إطار 

 55 معالجة على المستوى الوطني، يشجع مؤتمر األطراف الحكومات/األطراف على:وفيما يتعلق بال .49

العدد الكافي من الموظفين المخصصين لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتنفيذها على  توفير ضمان (أ )
 نحو فعال وتآزري؛

أولويات المهارات وقدرات الموارد البشرية، بما في ذلك نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات المتعلقة  تحديد (ب )
 بالتنوع البيولوجي، وتعيين أو تفويض األدوار والمسؤوليات بشكل مناسب؛

ين توفير التدريب المشترك والفرص التعليمية األخرى لنقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات وغيرها من الموظف (ج )
 متعلق بالتنوع البيولوجي لما يلي:المعنيين ببناء القدرات والفهم المتبادل ال

وذلك بهدف تعزيز أوجه  56كل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك األهداف المحددة،  (1)
 التآزر والموارد المجمعة، واإلبقاء على المهارات والمعرفة؛

 ية والمحلية لتحقيق التكامل المنسق في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛دور المعرفة األصل  (2)

صانعي القرارات وسائل التواصل لزيادة التوعية حول قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية مع   (3)
 السياسية رفيعي المستوى؛

 57 المعرفة الفنية بشأن أوجه التآزر والتنسيق. (4)

 دوار ومسؤوليات نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛توضيح أ (د )

تنظيم حلقات عمل مشتركة لبناء القدرات للمؤسسات التي تضطلع بمسؤوليات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  (ه )
 ئة الموارد؛وتعب اإلبالغ الوطنيالبيولوجي في المجاالت المشتركة للمسؤوليات فيما بين االتفاقيات، مثل 

 تحديد المجاالت المشتركة الحتياجات بناء القدرات من خالل نهج تعاوني؛ (و )

 إجراء بناء قدرات منسق لتنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ (ز )

 اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان استدامة بناء القدرات الوطنية، بما في ذلك من خالل ما يلي: (ح )

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي بما في ذلك العلماء وصانعي السياسات؛ تدريب المدربين لالتفاقيات (1)

إنشاء وتحديث و/ أو تحسين قواعد البيانات ومنصات لتبادل المعلومات لضمان الذاكرة المؤسسية وتعزيز  (2)
 الموارد البشرية المتاحة لتنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
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اقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والدعوة إلى إدراجها في الجامعة والكليات ذات تطوير المناهج الدراسية لالتف (3)
 تنفيذ التآزري لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛للالصلة لدعم وضمان االستدامة في بناء القدرات 

تفاقيات المتعلقة بالتنوع إجراء بناء قدرات المجتمعات المحلية المستهدفة لالستيعاب الفعال والتنفيذ المنسق لال (4)
 المستوى الوطني.على البيولوجي في الموقع و 

معالجة على المستويين اإلقليمي والعالمي، يدعو مؤتمر األطراف المنظمات الدولية ذات الصلة، بما وفيما يتعلق بال .50
الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج األمم في ذلك المنظمات والبرامج اإلقليمية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، واالتحاد 

المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، للمساهمة في تعزيز سبل لتعزيز العمل المتسق على 
 58 .نطاق المنظومة بشأن بناء القدرات لتسهيل التعاون والتنسيق في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

ومن بين هذه اإلجراءات، يدعو مؤتمر األطراف المنظمات ذات الصلة إلى المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات عالمية  .51
لبرامج بناء القدرات، والمشاريع، والفرص والمبادرات، )وقوائم الخبراء( ذات الصلة باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والتي 

 59 اقيات على جميع المستويات، وتجنب االزدواجية واالستفادة منها إلى أقصى حد.يمكن أن تستفيد منها االتف

ويدعو مؤتمر األطراف أيضا المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة، بالتشاور مع أمانات  .52
مج على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، هذه القدرات من خالل برامثل االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، لتقديم بناء 

 :بما في ذلك

 60 :التي من شأنها أن واإلبالغ الوطنيبناء القدرات المتعلقة بإدارة البيانات  ( أ)

 توفر التدريب بشأن نظم قواعد البيانات؛ (1)

 بناء القدرات للمعايير الدولية؛ (2)

دون اإلقليمي بشأن المعلومات  المشاورات الواسعة مع أصحاب المصلحة أو حلقات العمل على المستوى ( ب)
دارة المعرفة، بما في ذلك المعارف التقليدية في المجتمعات المحلية.  61 وا 

ويدعو مؤتمر األطراف المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة  .53
دارة المعرفة، والتي قد اإلنمائي، لتقديم هذا الدعم إلى البلدان على المستوى الوطني ، بما في ذلك في مجاالت المعلومات وا 

 62 تشتمل األنشطة على:

 تقديم التوفير المناسب لألدوات والتقنيات لتطوير قواعد البيانات؛ ( أ)

دارة قواعد البيانات، على سبيل المثال في بلدين  بشأندراسات تجريبية  ( ب)  .لمنطقةلتخطيط وا 

العالمية لدعم بناء قدرات نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع  ويدعو مؤتمر األطراف مرفق البيئة .54
 63 البيولوجي.

 64 يدعو مؤتمر األطراف فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي إليالء االنتباه إلى تدابير داعمة، بما في ذلك:و  .55

                                                           
58

وضع خيارات لتعزيز أوجه التآزر فيما بين االتفاقات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، الخيار بناء القدرات:  ،السابعتائج حلقة العمل بشأن المجال ن 
5-1. 

59
 بناء القدرات.، السابعتائج حلقة العمل بشأن المجال ن  

60
 اإلبالغ الوطني والرصد والمؤشرات.، الرابعتائج حلقة العمل بشأن المجال ن  

61
دارة المعرفة.، الثالثالمجال تائج حلقة العمل بشأن ن    المعلومات وا 

62
دارة المعرفة.، الثالثتائج حلقة العمل بشأن المجال ن    المعلومات وا 

63
 بناء القدرات.، السابعتائج حلقة العمل بشأن المجال ن 
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المستويات )على خالل نهج تعاوني تسهيل عملية تحديد المجاالت المشتركة الحتياجات بناء القدرات من  (أ )
 (؛الوطنية واإلقليمية والعالمية

في  استكشاف سبل لتعبئة الموارد المالية الالزمة لتوفير التدريب بشأن االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي (ب )
 المؤسسات التعليمية المرموقة؛

 يات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.إيالء االعتبار لتطوير المناهج الدراسية للتعليم العالي لالتفاق (ج )

ويؤكد مؤتمر األطراف على أنه يجب عند تطوير وتنفيذ مثل هذه اإلجراءات على جميع المستويات الوطنية واإلقليمية  .56
ة والعالمية، أن تستفيد الجهات الفاعلة من فرص التواصل القائمة لبناء القدرات للمساعدة في التنفيذ التآزري لالتفاقيات المتعلق

 65 بالتنوع البيولوجي.

 تعبئة الموارد واالستفادة منها .8

على اتخاذ  واالستفادة منهاتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات في مجاالت تعبئة الموارد بركزت التوصيات المتعلقة  .57
ة الدولية، بما في تدابير لتعزيز التنسيق في مجال تعبئة الموارد، بما في ذلك من خالل اآلليات ذات الصلة والصكوك المالي

 .االتفاقيات فيما بينذلك مرفق البيئة العالمية؛ وزيادة تبادل المعلومات ذات الصلة 

وقد تم  وفيما يتعلق بالتصدي لهذا، حددت حلقة العمل خيارات للعمل على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.  .58
دون تمييز.  وكتدبير على المدى الطويل، حددت حلقة العمل  تحديد مثل هذه الخيارات كتدابير قصيرة ومتوسطة األجل،

إمكانية النظر في آلية مالية جديدة تشمل االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.  وتم تناول العديد من الخيارات المتعلقة بتعزيز 
 أعاله. 2آليات التنسيق في القسم الفرعي 

وسائل الحصول على التمويل من خالل النظر في األطر التي توفرها وباإلضافة إلى ذلك، ظهرت التوصيات بشأن  .59
، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

العالمية، وتم تحديد كل حالة للتنوع البيولوجي.  وفي هذا الصدد، تم تحديد الخيارات على المستويات الوطنية واإلقليمية و 
الذي تناول آليات التنسيق.  كما تم تناول تعزيز الدعم  2كتدابير متوسطة األجل.  وقد تم تناول بعضها في القسم الفرعي 

النظر في بناء القدرات، مع الخيارات المحددة على الصعيدين الوطني  فيالمالي من أجل التنفيذ الفعال والتآزري لالتفاقيات 
 العالمي.و 

واستنادا إلى التدابير على المدى القصير والمتوسط األجل، ينظر مؤتمر األطراف في عناصر مقرر تتناول مختلف  .60
الجهات الفاعلة، على غرار ما يلي.  وتم عرض اعتبارات أخرى اتخذها مؤتمر األطراف فيما يتعلق بالتوجيه بشأن هذه المسألة 

صياغة مشورتها لمؤتمر األطراف، ُدعيت الهيئة الفرعية للنظر في أي مشورة قد تقدمها بشأن أعاله.  وفي  2في الفقرة الفرعية 
 . (UNEP/CBD/SBI/1/8)من جدول األعمال 10توجيهات اآللية المالية التي تم تناولها في إطار البند 

 66 :يما يتعلق بالمعالجة على المستوى الوطني، يشجع مؤتمر األطراف، األطراف على ما يليوف .61

الدعم المالي المناسب من  وزيادة المتعلقة بالتنوع البيولوجي لالتفاقيات المخصصينموظفين عدد الزيادة  (أ )
 67عبر الفوائد الواضحة؛أجل التنفيذ الفعال لالتفاقيات 

                                                                                                                                                                                           
64

 بناء القدرات.، السابعتائج حلقة العمل بشأن المجال ن  

65
 اء القدرات.بن، السابعتائج حلقة العمل بشأن المجال ن  

66
 ثامن، تعبئة الموارد واالستفادة منها، ما لم يرد خالف ذلك.نتائج حلقة العمل بشأن المجال ال  

67
 بناء القدرات.، السابعتائج حلقة العمل بشأن المجال ن  
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تبادل الخبرات بين الدول بشأن تعبئة الموارد من خالل استخدام األدوات االقتصادية، مثل اإلعانات  (ب )
 لضرائب، ومع القطاع الخاص؛والحوافز وا

النظر في االستفادة من وجود مستوى كاف من تخصيص التمويل الوطني لمرفق البيئة العالمية لتنفيذ  (ج )
 ؛التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيلمشتركة الهداف األالتي تخدم  الوطنية جوانب االستراتيجيات وخطط العمل

يع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي للتحضير إلجراء مناقشات ضمان إشراك نقاط االتصال الوطنية لجم (د )
 مرفق البيئة العالمية؛ الفترة المقبلة لتجديد مواردبشأن 

لتعزيز أوجه  التعاون اإلقليمي الستكشاف الفرص اإلقليمية لجمع األموال )مثل مصارف التنمية اإلقليمية( (ه )
 لبيولوجي؛التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع ا

المشاركة، على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من الوصول  (و )
 الناجح إلى المجال المحوري للتنوع البيولوجي لمرفق البيئة العالمية.

ة لجمع األموال وقد حددت حلقات العمل الدعم أو اإلجراءات اإلقليمية التي اشتملت على، استكشاف الفرص اإلقليمي .62
لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، على سبيل المثال من خالل مصارف التنمية اإلقليمية؛ والدعم أو 

ات النهج اإلقليمية لتقييم االحتياجات التخاذ إجراءات مشتركة لتنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار االستراتيجي
 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في المنطقة.

ويوصي مؤتمر األطراف أن ُيؤخذ هذا في االعتبار في أي عمل يضطلع به في المستقبل في إطار االتفاقية فيما  .63
 .يتعلق بتعبئة الموارد وتدابير الدعم المتعلقة بتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

ا يتعلق بالمعالجة على المستوى العالمي، وفي التوجيه الذي يوفره لمرفق البيئة العالمية، يوصي مؤتمر األطراف وفيم .64
 بما يلي:

ينبغي أن تعترف فترة التجديد السابعة لمرفق البيئة العالمية بأهمية إجراء مزيد من التآزر بين تعزيز  ( أ)
االتفاقيات األخرى التي هي بمثابة اآللية المالية، بما في ذلك االتفاقية المعنية  االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وكذلك مع

 68بتغير المناخ؛

ينبغي أن يعزز مرفق البيئة العالمية وغيره إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل الجهود  ( ب)
 69التعاونية لتنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

األطراف، واألمين التنفيذي والمنظمات ذات الصلة لتوفير التوجيه ، إلى ذلك، يدعو مؤتمر األطراف وباإلضافة .65
لضمان أن مسألة التآزر بين بشأن الفترة المقبلة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية الواعي في المناقشات وتحديد األولويات 
 70 .كموضوع مهم للتنوع البيولوجي مااهتمااالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي تلقى 

وباإلضافة إلى ذلك، يدعو مؤتمر األطراف مرفق البيئة العالمية، في إطار واليته الحالية، حسب االقتضاء، وبالتعاون  .66
 71 إلى القيام بما يلي: مع الوكاالت المنفذة التابعة له،

                                                           
68

 ثامن، تعبئة الموارد واالستفادة منها.نتائج حلقة العمل بشأن المجال ال  
69

 المرجع نفسه.  
70

ة ة العمل بشأن المجال األول، الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنينتائج حلق  
 .الخاصة بالتنوع البيولوجي

71
 ثامن، تعبئة الموارد واالستفادة منها.نتائج حلقة العمل بشأن المجال ال  
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ات االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وبالتشاور مع أمان ( أ)
عداد ونشر  التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتوجيهية لنقاط االتصال الوطنية المبادئ ال فية الوصول إلى"كي"البيولوجي، وا 
 التمويل؛للحصول على مرفق البيئة العالمية الوطنية والتشغيلية ل للعمل مع نقاط االتصال

التفاقيات المتعلقة بالتنوع لعمل إقليمية وغيرها من األنشطة لنقاط االتصال الوطنية قات وحلإجراء ندوات  ( ب)
 .لمرفق البيئة العالميةالمجال المحوري للتنوع البيولوجي الحصول على األموال في  بشأنالبيولوجي 

العالمية والمنظمات الدولية  ويطلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، بالتعاون مع األمانة العامة لمرفق البيئة .67
األخرى ذات الصلة، وبالتشاور مع أمانات االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي، إعداد توجيهات لالتفاقيات المتعلقة 

نهج  لورقة خيارات برنامج األمم المتحدة للبيئة، بشأن 2-6 خيارالغتنام الفرص الناشئة، بما يتفق مع البالتنوع البيولوجي 
تاحةمنسق لتأمين التمويل من مرفق البيئة العالمية وصندوق المناخ األخضر،   72 .ألطراف في االتفاقياتلالتوجيهات  وا 

لتحديد  ،ويدعو مؤتمر األطراف فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي وأمانة مرفق البيئة العالمية والوكاالت المنفذة .68
 من أجلتبادل قصص النجاح في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، لالتآزر، و  المجاالت المواضيعية لتعزيز أوجه

 73 .، حسب االقتضاء، مجالس إدارة االتفاقيات ومرفق البيئة العالميةإعالم

ل ويدعو مؤتمر األطراف المؤسسات المالية الدولية لتوجيه موارد مالية إضافية لتعزيز أوجه التآزر والتنفيذ الفعا .69
تنفيذ لوالحاجة إلى االستثمار في الموارد البشرية الكافية ل االستثمار لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ والتأكيد على قيمة

 74 .التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيالتآزري والفعال ل

________ 

                                                           
72

 ثامن، تعبئة الموارد واالستفادة منها.النتائج حلقة العمل بشأن المجال   

73
مل الوطنية نتائج حلقة العمل بشأن المجال األول، الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات وخطط الع  

 .الخاصة بالتنوع البيولوجي

74
 .بناء القدرات، السابعتائج حلقة العمل بشأن المجال ن  


