
 

 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 األولاالجتماع 

 2016 مايو/أيار 6-2 كندا، ،مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 11البند 

 

 بيولوجيقيات المتعلقة بالتنوع التعزيز أوجه التآزر بين االتفاخيارات ل

 مذكرة من األمين التنفيذي
 مقدمة -أوال

ت المتعلقلة بلالتنوع البيوللوج  التلزرر بلين االتفاقيلاأوجل  ب الخاصلةالعمل  حلقة األعمال التحضيرية لالوثيقة  تعرض هذه -1
لتنفيلذ لوتقدم إلى الهيئة الفرعية  ونتائجهاالصادر عن مؤتمر األطراف  12/6لمقرر عمال با 2016 فبراير/شباطف   ت  عقدتال

أن تسلتخدمها العمل  بطريقلة يمكلن  حلقةإضافة لهذه الوثيقة نتائج  موتقدمؤتمر األطراف. إلى توصيات  تقديم من أج اعتبارات 
تقرير حلقة العم  فل  وثيقلة يرد لى ذلك، وعالوة ع(. UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1هذه التوصيات ) إعدادالهيئة الفرعية ف  

 تلللللينعالمياللللللوثيقتين اإ. وتلللللرد معلوملللللات أخلللللرا ذات صللللللة بهلللللذا الموضلللللوع فللللل  (UNEP/CBD/SBI/1/INF/21إعالميلللللة )
UNEP/CBD/SBI/1/INF/36 وUNEP/CBD/SBI/1/INF/37. 

التفاقيلللات المتعلقلللة بللللالتنوع المعنلللل  باممثلللللة فللل  فريللل  االتصلللال الالتلللزرر بلللين االتفاقيلللات أوجلللل  هلللذا العمللل  ويتنلللاول  -2
التجلللارة واتفاقيلللة  ،(CMS) أنلللواع الحيوانلللات البريلللة المهلللاجرة، واتفاقيلللة حفللل  (CBD) البيوللللوج ، وهللل  اتفاقيلللة التنلللوع البيوللللوج 

المعاهللدة و ، (IPPC) الدوليللة لوقايللة النباتللاتاالتفاقيللة و ، (CITES) الدوليللة بللأنواع الحيوانللات والنباتللات البريللة المهللددة بللاالنقراض
(، واتفاقيللة رامسللار بشللأن األراضلل  الرطبللة ذات األهميلللة ITPGRFA) الدوليللة بشللأن المللوارد الوراثيللة النباتيللة لراذيللة والرراعللة

 (.WHCالدولية وخاصة بوصفها موئال للطيور المائية )اتفاقية رامسار( واتفاقية التراث العالم  )

 حلقة العملواألعمال التحضيرية لمعلومات أساسية  -ثانيا

 الوالية -ألف

نظر كبند دائم على جدول أن ي، 1/9 مقرراجتماع  األول، ف  ال ف قرر مؤتمر األطراف ف  اتفاقية التنوع البيولوج   -3
لجنللة التنميللة المسللتدامة واالتفاقيللات المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج  واالتفاقللات والمؤسسللات والعمليلللات بعالقللة االتفاقيللة فلل  أعماللل  
 واعتمللدع االتفاقيللات والمنظملات األخلرا أهميلة التعللاون والتلزرر ملبذات الصلللة. وأقلر ملؤتمر األطللراف باسلتمرار األخلرا  الدوليلة
التعللاون بللين عديللدة لتيسللير إجللراتات  اتخللذتونتيجللة لللذلك،  1ات بشللأن التعللاون فلل  كلل  اجتمللاع مللن اجتماعاتلل  الالحقللة.مقللرر 
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تصلال المعنل  التزرر فيما بينها، بما ف  ذلك إنشات فري  االأوج  بالتنوع البيولوج  وتعرير  األخرا المتعلقةاالتفاقيات و االتفاقية 
 ن عمل .ع ت  نشأتع البيولوج  والمبادرات البالتنو 

للنهللوض األطللراف علللى مواصلللة جهودهللا ، 11/6 مقللررفلل  ال، فلل  اجتماعلل  الحللادي عشللر، حللث مللؤتمر األطللرافو  -4
  والتعلاون عللى أوج  التزرر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج  لتعرير اتساق السياسات، وتحسين الكفاتة وتعريلر التنسليب

 بهدف تعرير ملكية األطراف للعملية.و جميع المستويات، 

كبلر ملن جانلح الحكوملات األمشلاركة ال، فوائلد 12/6 مقلررفل  ال ،الحل  ملؤتمر األطلرافف  اجتماع  الثلان  عشلر، و  -5
ات المتعلقة بالتنوع البيوللوج  واالتفاقي 2020-2011الوطنية ف  تعرير أوج  التزرر لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوج  

التلل   2ملن الوثيقلة الختاميللة لملؤتمر األملم المتحللدة للتنميلة المسلتدامة، 89المسلتوا الللوطن ، وأشلار إللى الفقللرة  عللى ذات الصللة
عللى  مريلد ملن التلدابير لتعريلر اتسلاق السياسلاتاللنظلر فل  اتخلاذ على ا البيئية المتعددة األطرافتشجع األطراف ف  االتفاقات 

تعريللر التنسللي  و  ،فلل  العملل  جميللع المسللتويات ذات الصلللة، وتحسللين الكفللاتة، والحللد مللن التللداخ  ايللر الضللروري واالردواجيللة
 .البيئية المتعددة األطرافوالتعاون بين االتفاقات 

لتنوع بلللا المتعلقلللةللللى تحسلللين التعلللاون بلللين االتفاقيلللات بتشلللجيع األطلللراف عملللؤتمر األطلللراف  قلللام،  نفسلللالمقلللرر وفللل   -6
 بلدأعلى جميع المسلتويات لتعريلر الفعاليلة والكفلاتة فل  تنفيلذ أهلداف االتفاقيلة. وعلالوة عللى ذللك، والمنظمات األخرا البيولوج  

، بالتشللاور مللع للتحضلليراستشللاري ايللر رسللم   فريلل إنشللات األطللراف، وقللرر قودهللا تمللؤتمر األطللراف عمليللة مللا بللين الللدورات 
طري  محتملة، لرطراف ف  مختلل  االتفاقيلات  لخريطةاد خيارات يمكن أن تشم  عناصر إعدمهمتها عم   حلقةلعقد األمانة، 

منهللا واليللة كلل  لمحللددة الهللداف األكفللاتة فيمللا بينهللا، دون المسللا  بالالمتعلقللة بللالتنوع البيولللوج  لتعريللر أوجلل  التللزرر وتحسللين 
مللؤتمر األطللراف  ادعللو يللر تنفيللذها علللى جميللع المسللتويات. هللذه االتفاقيللات، بهللدف تعر  لللداورهنللا بتللوافر المللوارد واالعتللراف بهللا 
 .الفري  االستشاري اير الرسم لمشاركة ف  إلى االتنوع البيولوج  المعن  ب فري  االتصال

حيلل  تقريللر حلقللة العملل  إلللى الهيئللة يأن و العملل ،  حلقللة يللنظم أن أيضللا التنفيللذي األمللين إلللى األطللراف مللؤتمرطلللح و  -7
لتيسللير  ،نظللر فيلل  فلل  اجتماعلل  الثالللث عشللرير فيلل  فلل  اجتماعهللا األول، وبعللد ذلللك إلللى مللؤتمر األطللراف لنظللتالفرعيللة للتنفيللذ ل

رفلع و بنلات القلدرات  ملن حيلثاالحتياجلات الرئيسلية  بشلأنإجرات مناقشلات، واععلداد دراسلة  للفري  االستشاري اير الرسم سب  ال
عل  الرؤسلات د  و العمل .  حلقلةعلددة األخلرا عللى المسلتوا اللوطن  كملدخ  لالوع  فيما يتعل  بالتعلاون ملع االتفاقلات البيئيلة المت

االتفاقيلات التل  يترأسلونها مشلاركة ممثللين علن األطلراف فل   إللى تيسليرن لالتفاقيات األخرا المتعلقة بالتنوع البيولوج  و التنفيذي
 ون المشلاركة أيضلا ممثللإلى ع  د  و االقتضات.  ، حسحها األخرا أو عمليات هامكاتب وأالدائمة  لجانها، من خالل حلقة العم ف  

، ومنظملة األملم ذللك برنلامج األملم المتحلدة للبيئلةن، بملا فل  و المراقبلو عن ك  من أمانات االتفاقيات المتعلقة بلالتنوع البيوللوج   
المنظملات التل  بوصلفها طبيعلة، ، ومنظمة األاذية والرراعة لرمم المتحدة واالتحاد اللدول  لحفل  اللمتحدة للتربية والعلم والثقافةا

ايلر  االستشلاري  الفريل إللى للح وكذلك ممثل  الشلعوح األصللية والمجتمعلات المحليلة. وط    أمانات مث  هذه االتفاقيات تتبع لها
التعلاون  برنلامج األملم المتحلدة للبيئلة بشلأن العمل ، وملن بينهلا نتلائج مشلروع حلقلةلنظر ف  المدخالت ذات الصللة فل  ا رسم ال
قسلام بلات األهلذه الوثيقلة، بملا فل  ذللك  أملاكن أخلرا ملنالتزرر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج  المشار إليها ف  أوج  و 

 وجيم وهات أدناه.

 15مللؤتمر األطلراف فل  اتفاقيلة حفل  أنللواع الحيوانلات البريلة المهلاجرة، فل  الفقللرة رحلح فل  اجتماعل  الحلادي عشلر، و  -8
اختيللار ممثلللين  تيسلليروطلللح إلللى األمللين التنفيللذي واللجنللة الدائمللة  12/6 اتفاقيللة التنللوع البيولللوج  مقللررب ،10-11قللرار المللن 

 .العم  هذه حلقةللمشاركة ف  

                                                           
 .66/288مرف  قرار الجمعية العامة  2
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رحلح ملؤتمر األطلراف المتعاقلدة فل  اتفاقيلة رامسلار بشلأن األراضل  الرطبلة ذات األهميلة ف  اجتماع  الثلان  عشلر، و  -9
 وطللح، 12/6 بمقلرر اتفاقيلة التنلوع البيوللوج ، 3-12 مقررمن ال 15ف  الفقرة  ،لطيور المائيةالدولية وخاصة بوصفها موئال ل

اتفاقيللة التنللوع تقودهللا العملل  التلل   حلقللاتاختيللار ممثلللين للمشللاركة فلل   تيسللير 46فلل  الفقللرة  ،األمللين العللام واللجنللة الدائمللةإلللى 
 .أوج  التزرر بين االتفاقيات والت  تستكش البيولوج  

، 7 القلرارف  دورت  السادسلة، فل   ،لمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لراذية والرراعةمجل  إدارة ا رححو  -10
اختيار ممثللين للمشلاركة  تيسيرمكتح الاألمين و  إلىعم ، وطلح  حلقةعقد ف  اتفاقية التنوع البيولوج  بمؤتمر األطراف  مقررب

 10 قلرارهنتلائج إللى مجلل  اإدارة فل  دورتل  السلابعة. وحلث مجلل  اإدارة فل  التقديم تقرير علن و العم  المشار إليها  حلقةف  
األطللراف المتعاقللدة علللى اتخللاذ تللدابير لتعريللر أوجلل  التللزرر بللين االتفاقيللات المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج  لتعريللر اتسللاق السياسللات، 

 مستويات.وتحسين الكفاتة وتعرير التنسي  والتعاون على جميع ال

واتفاقيلة حفل  أنلواع  التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتلات البريلة المهلددة بلاالنقراضتفاقية الاللجان الدائمة وتناولت  -11
 حلقللةومكتللح مللؤتمر األطللراف فلل  اتفاقيللة التنللوع البيولللوج  المسللائ  المتعلقللة بتنظلليم  مسللارواتفاقيللة را الحيوانللات البريللة المهللاجرة

االجتماعللات العاديللة لهللذه الهيئللات التلل  عقللدت خللالل فتللرة السللنتين. ونظللرت فلل  المسللألة أيضللا هللذه الهيئللات ومكتللح عملل  فلل  ال
تللدابير الصللحة النباتيللة اللجنللة المعنيللة بمكتللح و ، المعاهللدة الدوليللة بشللأن المللوارد الوراثيللة النباتيللة لراذيللة والرراعللةمجللل  إدارة 

عند نظرهلا فل  تمثيل  ( ولجنة التراث العالم ، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إدارة تتولى اتيةتدابير الصحة النباللجنة المعنية ب)
 (.جيمالقسم الفرع   انظرالعم  ) حلقةف  طراف األ

 الفريق االستشاري غير الرسمي -باء

لى ترشلي  أعضلات ، األطراف إ2015 فبراير/شباط 27 المؤرخ 021-2015من خالل اإخطار ، يدعا األمين التنفيذ -12
الخبللرة ذات الصللة فيمللا يتعلل  بكلل   والت مسلتمنطقللة.  مللن كل تلأل  مللن عضلوين ياستشللاري ايلر رسللم  متلوارن إقليميللا،  فريل ل

 التفاقيللةالهيئللات الحكوميللة الدوليللة و مللنا السياسللات المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج ، وخاصللة فيمللا يتعللل  باتفاقيللة التنللوع البيولللوج   
أو /اتفاقية التنوع البيوللوج  و تنفيذو من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج ، وكذلك مع المنظمات ذات الصلة   أو أكثر ةواحد

أو أكثللر مللن  ةواحللد اتفاقيللةالرصللد واإبللال  عللن تنفيللذ و   علللى المسللتوا الللوطن  االتفاقيللات األخللرا المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج 
الفري  االستشاري اير أعضات مكتح مؤتمر األطراف ف  اتفاقية التنوع البيولوج   واختار. ولوج االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البي

 3من خالل إخطار.االختيارات على أسا  ترشيحات األطراف ونشرت  الرسم 

األمانلللة مشلللاورات الفريللل  االستشلللاري ايلللر الرسلللم  ملللن خلللالل تقلللارير خطيلللة ملللوجرة واجتماعلللات افتراضلللية  تيسلللر و  -13
المعن  بالتنوع البيولوج ، للمض   فري  االتصال ، بمشاركة ممثل الفري  االستشاري اير الرسم واجتمع . فعل  واحداجتماع و 

 30و، 2015 يونيللل /حريران 30 فللل  الملللؤتمر البعلللديبنظلللام ا ثالثلللة اجتماعلللات عقلللدت ملللراتالتحضللليرية سلللت  أعمالللل بقلللدما 
، 2015 سبتمبر/أيلول 18و 17 ف عقد ف  جني ، سويسرا،  وج لها وجواجتماع ، 2015 سبتمبر/أيلول 9و 2015 يولي /تمور
 2015كانون األول ديسللمبر/ 3( فلل  GoToMeeting)عللن طريلل   اإنترنللتعبللر  المللؤتمر البعللديعللن طريلل   اعقللد نواجتماعللا

 .2016 فبراير/شباط 3و

النتللائج والمنتجلللات  فلل النظللر ، دعلل  المشللاركون إلللى 2015 سللبتمبر/أيلول 18و 17 فلل الللذي عقللد  مفلل  اجتمللاعهو  -14
 العم . وتضمنت نتائج االجتماع ما يل ا حلقةمن المرجوة النهائية 

لتنللللوع الوطنيللللة لاالسللللتراتيجيات وخطلللل  العملللل  و  2020-2011الخطللللة االسللللتراتيجية للتنللللوع البيولللللوج  أن  )أ(
  المتعل  بأوج  التزررلعم  المشتركة لطر األرؤية و التوفر البيولوج  الوطن  

                                                           
بين االتفاقيات المتعلقة  المعن  بالتعاون  الرسم اير ستشاري اال الفري ، عضوية 2015 /أيارمايو 19المؤرخ ، 056-2015خطار اإ 3

 .https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-056-cooperation-en.pdf، وع البيولوج بالتن
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وتسلتند  عم  من عم  من االتفاقيلات الفرديلة وفريل  االتصلال المعنل  بلالتنوع البيوللوج ال حلقةف تستفيد سو  )ح(
التلزرر، بملا فل  ذللك أوجل  موضوع  بشأنمواد الوايرها من األعمال أو  القائمةلدراسات كذلك فيما يتعل  با، و إلي  بشك  مناسح

 هلاوالتعلاون فيملا بين المتعلقلة بلالتنوع البيوللوج تحسلين فعاليلة االتفاقيلات  ة بشلأنبرنامج األمم المتحدة للبيئلمشروع تلك المتعلقة ب
 التزرر وج  أمريد من التحقي  واستكشاف فرص ل

 تيسللليرالعمللل  بعلللين االعتبلللار التلللراب  بلللين الجهلللود العالميلللة والوطنيلللة ملللع التركيلللر عللللى  حلقلللة سلللوف تأخلللذ )ج(
 العمليات واإجراتات على المستوا القطري 

المسلتوا البللدان عللى  هلاالتحلديات والعقبلات التل  تواجهتحديد ما يل ا  علىالعم   حلقةنتائج سوف تشتم   )د(
   ووضلللعهلللذه التحلللديات الالرملللة للت للللح عللللىتحديلللد االحتياجلللات الوطنيلللة واإقليميلللة والعالميلللة و   اللللوطن  والمسلللتوا العلللالم 

 .مها على المستويات العالمية واإقليمية والوطنيةاستخدالإلرشادات الت  يتعين المكونات الرئيسية 

 ،العمل  حلقلة لك  تتناولهلاثمانية مجاالت مواضيعية واسعة  الفري  االستشاري اير الرسم باإضافة إلى ذلك، حدد و  -15
 .(37الفقرة  انظر) ووضعهاالتزرر والتعاون بين االتفاقيات أوج  تعرير لخيارات ف  ك  منها  يمكن النظر ف  إطار

 ووضلعاالجتملاع، بملا فل  ذللك معلايير اختيلار المشلاركين  ذللكالترتيبات التنظيمية واللوجستية أيضلا فل   كما ن ظر ف  -16
منهجيلة ترشلي  واختيلار ممثلل  األطلراف فل  كملا تلم تنلاول . الالرملة جدول األعمال، وكذلك تحديد العروض والملواد التحضليرية

 .العم  حلقةف   الفري  االستشاري اير الرسم البيولوج ، ودور أعضات االتفاقيات، بما ف  ذلك اتفاقية التنوع 

برنلامج فل  عملل  فل  هلذا االجتملاع ممثللو علدد ملن المنظملات، بملا فل  ذللك  الفريل  االستشلاري ايلر الرسلم  وسلاعد -17
لحفلل  الطبيعللة ومرفلل  البيئللة واالتحللاد الللدول   منظمللة األاذيللة والرراعللةو  برنللامج األمللم المتحللدة اإنمللائ و  األمللم المتحللدة للبيئللة

 من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج .اتفاقية وأمانات ك  العالمية 

 العمل تنظيم حلقة -جيم

 المتعلقة بالتنوع البيولوج  السبع مشاركة ممثل  األطراف ف  االتفاقيات -1

افر التمويل  واالختالفلات فل  الطريقلة التل  تلو مراعلاة ل، و اتفاقية وبكل  منطقلةك  الخاص بالمنظور بين لضمان التوارن  -18
كل  اتفاقيلة، واحلد ملن كل   ملنخمسلة أطلراف سليكون أن أنسلح تمثيل  لالتفاقيلات  خ لص إلىنفسها إقليميا،  ةاتفاقيتنظم بها ك  

 4.ف  األمم المتحدةالمجموعات اإقليمية الخم  للدول األعضات من مجموعة 

، تمشيا مع هاالدائمة أو مكتب ااركة ممثل  األطراف ف  االتفاقية من خالل لجنتهالرئي  التنفيذي لك  اتفاقية مشيسر و  -19
أمانلة ونسلقت . ا، بالتشلاور ملع أمانتهللالتفاقيلةالخمسة  نممثليال المعنية الهيئة الدائمة لالتفاقيةواختارت ورشحت . 12/6 مقررال

سلدات و لتنسلي  لاتفاقية التنوع البيولوج  مع أمانات االتفاقيات األخرا  التمثيل  الكامل ، بملا فل   تحقيل المشلورة المناسلبة، بهلدف اع
اللذين تلم اإدارية، بما ف  ذلك ترتيبات السفر للمشاركين  نفذت اإجراتاتكما   ذلك من أكبر عدد من البلدان والمناط  الفرعية

منطقلة معينلة، وفل  /لترشليحات التفاقيةوطنيلة، للم يتسلن تأكيلد اال/اإجلراتات الداخلية ونتيجلة، حلاالتثلالث فل  و . سلفرهم تموي 
العمل ،  حلقلةمملثال ملن األطلراف فل  االتفاقيلات فل   32ن ملن السلفر. وشلارك ملا مجموعل  و المشلاركلم يلتمكن أخريين، حالتين 
 بلدا من جميع المجموعات اإقليمية لرمم المتحدة. 28من 

التجلارة اتفاقيلة كتلح ملؤتمر األطلراف، واألطلراف فل  ملن أعضلات مممثللة األطراف ف  اتفاقية التنوع البيوللوج   وكانت -20
اتفاقيلة حفل  أنلواع فل  األطلراف و الدائملة،  املن أعضلات لجنتهل ممثللة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتلات البريلة المهلددة بلاالنقراض

وارد الوراثيللة النباتيللة لراذيللة المعاهللدة الدوليللة بشللأن الملل فلل  الدائمللة، واألطللراف امللن أعضللات لجنتهلل الحيوانللات البريللة المهللاجرة

                                                           
 ااإنترنت، إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، على ف  األمم المتحدةالمجموعات اإقليمية الخم  للدول األعضات  انظر 4

http://www.un.org/depts/DGACM/RegionalGroups.shtml. 

http://www.un.org/depts/DGACM/RegionalGroups.shtml
http://www.un.org/depts/DGACM/RegionalGroups.shtml
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من أعضات ممثلة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن أعضات مكتح الدورة السابعة لمجل  اإدارة، واألطراف ف   ممثلة والرراعة
لتلللراث أعضلللات مكتلللح لجنلللة ا ممثللللة ملللنالتلللراث العلللالم  فللل  اتفاقيلللة ، واألطلللراف تلللدابير الصلللحة النباتيلللةاللجنلللة المعنيلللة بمكتلللح 

بللد خخلر فل   ملنأو  ةالوطنيلنفل  الهيئلة معلين ملن  موظ أو  مناوحعضو بعضو الف  بعض الحاالت، تم استبدال و العالم . 
 المنطقة.

تنفيلللذها ، فضللال عللن وأعمالهللا التحضلليرية العملل  حلقللةباإضللافة إلللى ذلللك، مللن أجلل  تللوفير االسللتمرارية فلل  تنظلليم و  -21
ملن أعضلات الفريل   وعم  عضلوانالعم .  حلقةف   بشك  فعالأيضا  اري اير الرسم الفري  االستشأعضات  شارك، تهامتابعو 

أو  كميسلللرين خخلللرينأعضلللات خمسلللة نلللح اإللللى ج عملللالالعمللل  و  حلقلللةلن ين المشلللاركيالرئيسللل بوصلللفهمااالستشلللاري ايلللر الرسلللم  
 .لرفرقة الفرعية ينمقرر 

 المنظمات المشاركة -2

الرؤسلللات  بلللدعم ملللنالعمللل   حلقلللةعملهلللم فللل   أثنلللاتراف فللل  االتفاقيلللات األطللل وممثلللل حصللل ، 12/6 مقلللررتمشللليا ملللع ال -22
المعنيللة كلل  مللن أمانللات االتفاقيللات المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج ، فضللال عللن ممثللل  المنظمللات مللن  ن اآلخللرينمللوظفيالالتنفيللذيين و 

المنظمللات برنللامج األمللم  ت هللذه. وشللملكلل  منهللاوتجللارح لتقللديم المعلومللات والمشللورة علللى أسللا  واليللة  المشللاركة بصللفة مراقللح
ومنظمللة األمللم المتحللدة للتربيللة والعلللم والثقافللة، ومنظمللة األاذيللة والرراعللة لرمللم المتحللدة واالتحللاد الللدول  لحفلل   المتحللدة للبيئللة،

 لشللعوح األصلللية والمجتمعللات المحليللةاأمانللات هللذه االتفاقيللات، فضللال عللن ممثللل  المسللؤولة عللن المنظمللات بوصللفها الطبيعللة، 
 والمنظمات اير الحكومية العالمية والمنظمات الدولية األخرا.

العملللللللللل   حلقللللللللللةل جللللللللللدول األعمللللللللللال المشللللللللللرو  المللللللللللنق بدوار المشللللللللللاركين فلللللللللل  المرفلللللللللل  األول وصلللللللللل  أل ويللللللللللرد -23
(UNEP/CBD/BRC/WS/2016/1/Add.1/Rev.1 .) عللللى عللللى اإنترنللت عملل  ال حلقلللةقائملللة المشللاركين عللللى صللفحة وتللرد

نسلخة مختصلرة ملن القائملة فل  تقريلر  وستدرج. https://www.cbd.int/doc/?meeting=BRCWS-2016-01ا العنوان التال 
 العم . حلقة

 تنظيم العم  -3

مقسللمة  وجلسللاتامللة ع جلسللاتشللم  بحيللث يالعملل   حلقللةالهيكلل  العللام لبرنللامج  الفريلل  االستشللاري ايللر الرسللم  حللدد -24
ميسلر مهنل   وتلم تعيلينإللى الجلسلة العاملة. عنهلا  اوتقلدم تقريلر  القضايا المواضيعية الثمان تنظر ف  مجاالت على أفرقة فرعية 

والميسللر  نان المشللاركاالرئيسلل وتعللاون مللن جميللع المشللاركين. ومللدخالت للمسللاعدة فلل  تحفيللر العملل  والحصللول علللى مسللاهمات 
 جلدول األعملال المشلرو  الملنق بالمرفل  الثلان   فل  الذي يلردإعداد البرنامج المفص  ف   ية التنوع البيولوج المهن  وأمانة اتفاق

 (.UNEP/CBD/BRC/WS/2016/1/Add.1/Rev.1العم  ) حلقةل

 قبل حاللة ذات صللة ساسية ذات الصلة وتقديم دراسات المواد األ إلى االطالع علىودع  المشاركون ف  حلقة العم   -25
عقلدت و  5العمل . حلقلةالمشلاركين فل   للىوعرضلت عومجموعلة إقليميلة واحلدة دراسلات حاللة،  ة بلدانقدمت خمسو العم .  حلقة

 القسم هات أدناه(. انظر) 2016 يناير/كانون الثان عم  ف  ال حلقةف  تحضيرية للمشاركين  حلقات دراسية شبكية

دم الللدعم المللال  لتمكللين . وق للوتنظيمهللاالعملل   حلقللةيرية لدعمللا ماليللا لرعمللال التحضللسويسللرا وفنلنللدا  تللاحكوموقللدمت  -26
ثنلين ملن ممثلل  الشلعوح األصللية المشاركة ممثل  األطراف من البلدان النامية والبلدان التل  تملر اقتصلاداتها بمرحللة انتقاليلة، و 

 والمجتمعات المحلية.

                                                           
 اف  العنوان التال  اإنترنتالعم  على  حلقةعلى صفحة  اإنترنتالمواد األساسية ودراسات الحالة ذات الصلة على شبكة ترد  5

01-2016-/www.cbd.int/doc/?meeting=BRCWShttps:/. 

https://www.cbd.int/doc/?meeting=BRCWS-2016-01
https://www.cbd.int/doc/?meeting=BRCWS-2016-01
https://www.cbd.int/doc/?meeting=BRCWS-2016-01
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تعزيز التعاون بين االتفاقيات لي بناء القدرات وزيادة الوعاالحتياجات الرئيسية من حيث  عندراسة  -دال
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

االحتياجلات الرئيسلية ملن حيلث  علنإعلداد دراسلة  ،12/6 مقلررلح إلى األملين التنفيلذي فل  الالعم ، ط   حلقةكمدخ  ل -27
طن . وأجريللت الدراسللة األخللرا علللى المسللتوا الللو  البيئيللة المتعللددة األطللرافاالتفاقللات فيمللا يتعللل  ببنللات القللدرات وريللادة الللوع  

تقريلر الدراسلة  وأتلي (. UNEP-WCMC) لرصد حف  الطبيعلة التلابع لبرنلامج األملم المتحلدة للبيئلةعالم  المركر البالتعاون مع 
 (.UNEP/CBD/BRC/WS/2016/1/INF/1أساسية لحلقة العم  )معلومات كوثيقة 

ملن  حتياجلاتاال تتنلاول تحليل . و 2015ج  فل  نهايلة علام لى مس  أجرت  أمانلة اتفاقيلة التنلوع البيوللو إالدراسة  وتستند -28
بنللات القلدرات ورفللع اللوع  فيمللا يتعلل  بالتعللاون بلين االتفاقيللات المتعلقلة بللالتنوع البيوللوج  علللى المسلتوا الللوطن ، وفللرص حيلث 

فلل  أفضلل   بشللك االحتياجللات تلبيللة هللذه  إمكانللاتستكشلل  تلتلبيللة تلللك االحتياجللات، و الالرمللة واألدوات واآلليللات  ،الللتعلم القائمللة
 المستقب .

األدوات واآلليات  ولكن  يتعين تعريرأدوات أو خليات جديدة،  إعدادوجد حاجة ماسة تأن  ال ه  وكان من أهم النتائج  -29
تعريلللر النهلللوض بهلللا لمواصللللة  يتعللليناألدوات واآلليلللات الرئيسلللية التللل  وتشلللتم  وجودهلللا. بالقائملللة، بملللا فللل  ذللللك رفلللع اللللوع  

 ما يل اعلى امها استخد

 المعنيليناآلخلرين  صلحاح المصللحةألاير الرسمية( وربملا  وأالتنسي  الوطنية )الرسمية  لنقاطخليات تعاون  )أ(
 تنفيذ االتفاقيات ب

االتفاقيلات المتعلقلة بلالتنوع  علدد ملنواحلدة أو باتفاقيلة عم  حلول القضلايا ذات الصللة  حلقاتاجتماعات أو  )ح(
 .اآلخرين أصحاح المصلحةو التبادل بين نقاط االتصال الوطنية  سرتيالبيولوج  والت  

السللتفادة مللن أنشللطة بنللات القللدرات االمللدا القصللير، سلليكون مللن المهللم لل ايللة  علللىأنلل   لللص إلللىخ  وعللالوة علللى ذلللك،  -30
عللاون فلل  تنفيللذ أن تسللتفيد مللن تعريللر الت يمكللنالتلل   ةكمللو مسللتويات الحمختللل  الجاريللة أو المخطلل  لهللا التلل  تللم تحديللدها فلل  

 بالتنوع البيولوج . المتعلقة االتفاقيات

والتعاون تحسين فعالية االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن  برنامج األمم المتحدة للبيئةمشروع  -هاء
 التآزروجه أمزيد من تحقيق الواستكشاف فرص لفيما بينها 

والتعللاون تحسللين فعاليللة االتفاقيللات المتعلقلة بللالتنوع البيولللوج  "شلأن ب برنلامج األمللم المتحللدة للبيئللةمشللروع نتللائج وفلرت  -31
قودهللا تالتل  الحاليلة فل  العمليلة  المضلطلع بل " ملدخال هاملا للعمل  التلزررأوجل  مريلد ملن تحقيل  الواستكشلاف فلرص لفيملا بينهلا 
وتلم  للبيئلة برنامج األملم المتحلدة لمجل  إدارة SS.XII/3 مقرراستجابة لل 2015و 2013المشروع بين عام   أجري . و األطراف
المشلروع فلرص  وتنلاول أحلد مكونلاتملن المفوضلية األوروبيلة والوكاللة االتحاديلة السويسلرية لحمايلة الطبيعلة. بمساهمات  تمويل 

 مكون خخر على المستوا العالم .ركر ، و واإقليم  الوطن  ينتعرير التعاون على المستوي
تعريلر التعللاون بللين االتفاقيللات المتعلقلة بللالتنوع البيولللوج  علللى فللرص  دليلل  بشللأن"المشللروع وثيقتلينا  وصلدر عللن هللذا -32

، وأطللل  علللى هللامم االجتمللاع 2015ي نشللر فلل  عللام ذ(، الللدليلل  برنللامج األمللم المتحللدة للبيئللةالللوطن  واإقليملل " ) ينالمسللتوي
ورقة عن "وضع خيارات لتعرير أوج  التزرر   و بةألراض  الرطبشأن االثان  عشر لمؤتمر األطراف المتعاقدة ف  اتفاقية رامسار 

التلزرر عللى أوجل  (. وتركر هذه الورقة على برنامج األمم المتحدة للبيئةخيارات  ورقةبين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج " )
جمعية البيئلة لرملم المتحلدة تبار أخذها بعين االعوست، لبرنامج األمم المتحدة للبيئةمحتم  الدور الالدول ، بما ف  ذلك  المستوا 

 (.UNEA 2الثانية ) اف  دورتهلبرنامج األمم المتحدة للبيئة 
برنللامج األمللم ورقللة خيللارات و دليلل   أتللي االسللتفادة مللن نتللائج واسللتنتاجات هللذا العملل . و لهللا بالعملل   حلقللةتوقيللت  وسللم  -33

 فل العمل   حلقلةل تانتحضليري تانشلبكي تاندراسلي تلانحلقت عقلدو العمل .  حلقلةوثيقت  معلومات أساسية لا مبوصفهالمتحدة للبيئة 
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 تلانحلقوأتيحلت الف  الوثيقتين.  المعروضةلى النتائج العم  ع حلقةن ف  يالمشارك الطالع 2016 يناير/كانون الثان  27و 20
وباإضلافة إللى  6.اريخينهلذين التلللمشاركين الذين لم يتمكنوا ملن حضلور فل  على اإنترنت  تانتحضيريال تانشبكيال تاندراسيال

ن فللل  وضلللع و المشلللارك اسلللتخدم العمللل  و  حلقلللةلالتوصللليات والخيلللارات فللل  جلللدول األعملللال المشلللرو  ب أدرج جلللدول ملللوجرذللللك، 
 .العم  حلقةالت  تناولتها عية يضامو ال القضايامجاالت إطار خيارات للعم  ف  

يحي   ، إلى أن12/6 مقررف  ال للبيئة،األمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج  وعالوة على ذلك، دعا مؤتمر األطراف -34
يللرد دليلل  برنللامج األمللم وفقللا لللذلك، و إلللى مللؤتمر األطللراف فلل  كلل  مللن االتفاقيللات المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج  نتللائج مشللروع . 

برنللامج ورقللة خيللارات  تللرد، و UNEP/CBD/SBI/1/INF/36 الوثيقللة اإعالميللةالهيئللة الفرعيللة للتنفيللذ فلل   لفائللدة المتحللدة للبيئللة
 .UNEP/CBD/SBI/1/INF/37 الوثيقة اإعالميةف   األمم المتحدة للبيئة

 األخرى ذات الصلة بشأن أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجياألعمال  -واو
 التل  أتيحلتوع البيوللوج  و لنظلر فل  أوجل  التلزرر بلين االتفاقيلات المتعلقلة بلالتنلمن بين األعمال األخلرا ذات الصللة  -35

لرصلد حفل  الطبيعلة التلابع لبرنلامج األملم المتحلدة علالم  المركلر ال تان أجراهملاالعمل  هملا دراسل حلقلةلأساسلية معلوملات كوثائ  
لمحة عامة عن المبادرات القائمة لتعرير التنسي  والتعاون على مختلل   إحدا الدراساتوتعرض . 2015ف  عام  انشرتو  للبيئة
البيئيلللة المتعلللددة بلللين االتفاقللات رسلللم خللرائ   المعنونللة الدراسللة األخلللرا االتفاقيللات المتعلقلللة بللالتنوع البيوللللوج . و  بلللينتويات المسلل

والمقللررات  قلراراتالو  للرواب  بلين أهلداف أيشل  للتنلوع البيوللوج  والملوادلخلرائ  ترسلم أهلداف أيشل  للتنلوع البيوللوج ، و  األطلراف
 المتعلقلةالتفاقيلات سلت ملن ااتفاقيلة أو المبلادا التوجيهيلة لكل  العم  المشتركة واألدوات الخاصة ب والخط  االستراتيجية وخط 

 7.بالتنوع البيولوج 
 التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيأوجه  بشأنحلقة عمل  -ثالثا

وللوج  فل  مكتلح األملم المتحلدة فل  جنيل ، التلزرر بلين االتفاقيلات المتعلقلة بلالتنوع البيأوجل   عم  بشأنالحلقة عقدت  -36
العمل  للهيئلة الفرعيللة  حلقلةتقريللر ويتلا  . 2016 فبراير/شلباط 11إللى  8، جنيلل ، سويسلرا، فل  الفتلرة مللن المتحلدة قصلر األملمب

. العمل  حلقلة. ويعلرض التقريلر وقلائع ونتلائج UNEP/CBD/SBI/1/INF/21نظر فيل  فل  اجتماعهلا األول فل  الوثيقلة تللتنفيذ ل
جللدول لشللرو  ك UNEP/CBD/BRC/WS/2016/1/1/Add.1/Rev.1فلل  الوثيقللة  تهللاتنظلليم أعمالهللا ومنهجي بيانللات عللنوتللرد 

 حلقلةالعم ، بملا فل  ذللك وثلائ  المعلوملات األساسلية وقائملة المشلاركين، عللى صلفحة ويلح  حلقةوثائ   وتردأعمال االجتماع. 
 8.على اإنترنت العم 
الخطللللة  -األولالعريضللللة التاليللللةا ثمانيللللة الالمجللللاالت المواضلللليعية  بشللللأنلعملللل  لرات خيللللاأعللللدت عقللللدت مناقشللللات و و  -37

لتنلللوع لأيشللل  للتنلللوع البيوللللوج  واالسلللتراتيجيات وخطللل  العمللل  الوطنيلللة أهلللداف ، و 2020-2011االسلللتراتيجية للتنلللوع البيوللللوج  
والرصللللد  اإبلللال  -والرابلللعوالمعللللارف  لمعلوملللات إدارة ا -والثاللللث  وخليلللات التنسللللي  ةالمؤسسللليترتيبللللات ال -والثلللان   البيوللللوج 
بنللات  -والسللابعات  م والسياسللو بللين العلللالتفاعلل   -والسللاد االتصللال والتوعيللة   -والخللام   علللى المسللتوا الللوطن  والمؤشللرات
يلة والعالميلة تحديلد خيلارات عللى المسلتويات الوطنيلة واإقليم إللىسلعت المناقشلات و . واسلتخدامها حشلد الملوارد -والثمن  القدرات

                                                           
)الدورة  https://www.youtube.com/watch?v=5ofFw6J1UrQ انيتحضيريتالن يشبكيتالن يدراسيتالن يحلقتاليمكن االطالع على  6

الثانية )الدورة  https://www.youtube.com/watch?v=WVcuH4SxiDk( و2016يناير/كانون الثان   20األولى المعقودة ف  
 (.2016يناير/كانون الثان   27المعقودة ف  

ا مأهداف أيش  للتنوع البيولوج  بوصفهو البيئية المتعددة األطراف بين االتفاقات رسم خرائ  المعنونة دراسة للوموجر التقرير النهائ   يرد 7
لتقرير على موقع ا وترد تذييالت. https://www.cbd.int/doc/?meeting=BRCWS-2016-01، حلقة العم ل معلومات أساسية وثيقة

-http://www.unep، على اإنترنت ف  العنوان التال  بع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالمركر العالم  لرصد حف  الطبيعة التا

wcmc.org/resources-and-data. 
 .https://www.cbd.int/doc/?meeting=BRCWS-2016-01 على العنوان التال ا حلقة العم صفحة ويح يمكن الوصول إلى  8

https://www.cbd.int/doc/?meeting=BRCWS-2016-01
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 الوثيقلللة فللل  موضلللوع،ب موضلللوع المناقشلللات، نتلللائج علللن عاملللة لمحلللةوتلللرد . والطويللل الملللدا القصلللير المتوسللل  عللللى وللتنفيلللذ 
UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1. 

تعريللر أوجلل  التللزرر فلل  بصلللة  بنللات القللدرات ذايعتبللر علللى سللبي  المثللال، و . مترابطللة ثمانيللةالالمجللاالت المواضلليعية و  -38
 فل  إطلارالتلزرر أوجل  فل  تعريلر  انيسلهمسأو تعرير الترتيبلات المؤسسلية وخليلات التنسلي   وضعاالت المواضيعية  و جميع المج
المعللارف والمجللال و المعلومللات الثالللث، إدارة  المجللال، وال سلليما بللين المجللاالتفلل  بعللض الحللاالت هنللاك تللداخ  بللين و كلل  منهللا. 
لددت لك، . ونتيجلة للذوالرصلد والمؤشلرات اإبلال الرابلع،  ا بلنف  ضلذات صللة أيالثاللث  المجلاللعمل  فل  إطلار لعلدة خيلارات ح 

عللدد مللن القضللايا المشللتركة فلل  المناقشللات فلل  إطللار العديللد مللن المجللاالت  نشللأالرابللع. وباإضللافة إلللى ذلللك،  القللدر بالمجللال
 المواضيعية وبين خيارات العم  المحددة.

لتنللوع البيولللوج  ة لوطنيللتحديللدا اسللتراتيجيات وخطلل  عملل   علللى  القضللايا المشللتركة علللى المسللتوا الللوطنواشللتملت  -39
المسلتدامة التنميلة أهداف و التزرر ف  عدد من المجاالت  أوج  مهمة لتعرير الخليات التنسي  الوطنية و   التزررأوج  كإطار لبنات 

تحديلد لكخطلوة أوللى ضلرورية  االحتياجلات تقيليمو  9االتفاقيلات المتعلقلة بلالتنوع البيوللوج  بل   تتص باعتبارها إطارا عالميا هاما 
أوجل  أهمية إشراك أصحاح المصلحة، والشعوح األصللية والمجتمعلات المحليلة لتعريلر   و اتات الالرمة لتعرير أوج  التزرراإجر 

حشلللد ات و والتلللراب  بلللين أطلللر التخطلللي  وبنلللات القلللدر   مشلللتركةالمنسلللقة أو الأهميلللة االتصلللاالت و التلللزرر فللل  علللدد ملللن المجلللاالت  
المنظملات والمبلادرات اإقليميلة   واالسلتعانة با تبلادل الخبلرات وأفضل  الممارسلاتعللى على المستوا اإقليم اشتملت . و الموارد
المعنل  بلالتنوع  فريل  االتصلالا دور فقد تضلمنتالعالم ،  المستوا على أما   وتقييم االحتياجات. واستكمال العم  معها القائمة

ضللللمن التللللزرر أوجلللل  النظللللر فلللل  و   ةاإدار  القللللرارات فلللل  مجللللال    وصللللنعأمانللللات االتفاقيللللات بللللينالمشللللترك  البيوللللوج  والعملللل 
مشلتركة، المنسلقة أو الاالتصلاالت و عن مؤتمر األطراف ف  اتفاقيلة التنلوع البيوللوج  لمرفل  البيئلة العالميلة   ةالصادر  اإرشادات

 .التزرر بشأن أوج  اإنترنت عبربما ف  ذلك االتصال 
ونظلرت جميلع البللدان. بالنسلبة للعمل  عللى المسلتوا اللوطن  اخيلارات   ال يمكلن تطبيل  كافلة العم  أنل حلقة والحظت -40
 لظروف الوطنية.لوفقا و حسح االقتضات  البلدانتخذها أن تقائمة من الخيارات الت  يمكن ف  العم   حلقة
يتعلين التل  الفاعللة دون تحديد دقيل  للجهلات بللعم  وف  عدد من الحاالت، نظرا لمحدودية الوقت، تم تحديد خيارات  -41

تحديلد الجهلات الفاعللة ذات بتكليل  األمانلة عللى العمل   حلقلةوافقلت و على المستوا الدول .  وخاصةف  العم ،  ادور أن تؤدي 
أن التل  يمكلن للة الفاعتحديلد الجهلات  علن طريل فل  اإضلافة لهلذه الوثيقلة المسلألة . وتم تنلاول هلذه هذه لعم االصلة لخيارات 

 العم . حلقة أشارت إليهاإجراتات محددة بفيما يتعل   مقررمؤتمر األطراف عناصر يوج  إليها 
ايلر الكفلاتة بلين االتفاقيلات. أوجل  لتعرير أوج  التلزرر و  محتملةطري   خريطةأو وضع  تحديدالعم   حلقةولم تحاول  -42
ددت العديد من الخيارات  أن  أو طويلة األج . متوسطة وأإجراتات قصيرة كفذ وفقا لما إذا كانت ستنح 
اللذي المتعلقة بالتنوع البيوللوج  ولمواصللة هلذا الحلوار السبع التفاقيات لقيمة االجتماع  إلىوأشار عدد من المشاركين  -43

ة التنلوع اتفاقيلمناقشلات مستفيضلة بشلأن أوجل  التلزرر بلين االتفاقيلات عقلد تحلت رعايلة هنلاك . وللوح  أيضلا أن تحرك  األطلراف

                                                           
دارة الوطنية للتنوع البيولوج  االستراتيجيات وخط  العم  بعلى سبي  المثال، إجراتات التنفيذ المتعلقة  9 وأهداف أيش  للتنوع البيولوج ، واع

 .أو الت  تساعد ف  تحقيقها المستدامة التنميةأهداف بالمتعلقة بالتنوع البيولوج ، ذات صلة  المعلومات والمؤشرات لالتفاقيات
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القللدر فلل  جميللع االتفاقيللات األخللرا المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج . نف  ولكللن لللي  بلل 10علللى مللدا عللدد مللن السللنوات، البيولللوج 
ملن وجهلة نظلر اتفاقيلة التنلوع البيوللوج   تقلدمت أساسلا الحلواربعض جوانلح  اير أنف  هذا الصدد.  العم  مفيدة حلقةوكانت 

األولويلة القلدر ملن  نفل التلزرر  المتعلل  بأوجل لعمل  اجميع االتفاقيات أن تمن  وسيكون من المفيد  برنامج األمم المتحدة للبيئةو 
 .فيها بشك  أفض  وخليات التنفيذ هامن أج  مراعاة هياكلها وعمليات

 بناء على نتائج حلقة العملال -رابعا
خيللارات  وخاصللةالعملل ،  حلقللةنتللائج  سللةمسللتمدة أو مقتبالهيئللة الفرعيللة توصلليات إلللى مللؤتمر األطللراف  أن ترفللعيمكللن  -44

 مقلرربتوصلية ذللك العم  الت  تم تحديدها، واألعمال األخرا ذات الصلة بشأن أوجل  التلزرر بلين االتفاقيلات. ويمكلن أن يشلم  
كمللا هللو موضلل  فلل  تلللك و . UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1إلللى المللواد المقدمللة فلل  الوثيقللة  يسللتندمحتملل  لمللؤتمر األطللراف 

( بطريقللة تهللدف إلللى UNEP/CBD/SBI/1/INF/21العملل  ) حلقللةلللى المعلومللات الللواردة فلل  تقريللر إتسللتند اإضللافة المللذكرة، 
 .العم  على هذا الموضوعبلمض  قدما ف  امساعدة الهيئة الفرعية للتنفيذ 

اف دف مختلل  الجهلات الفاعللة، بملا فل  ذللك األطلر تسلتهعناصلر عللى  مقلررالموصلى بل  للنص ويمكن أن يشتم  ال -45
ومجلللال  إدارة  ،والمنظملللات ذات الصللللة ،المعنللل  بلللالتنوع البيوللللوج  فريللل  االتصلللالفللل  اتفاقيلللة التنلللوع البيوللللوج ، واألمانلللة، و 

وخليللات ومبللادرات  أدوات وضلعبللدت أو أو  عناصلر تهللدف إلللى تعريلرفضلال عللن االتفاقيلات األخللرا المتعلقلة بللالتنوع البيولللوج ، 
الللوطن ،  وفيمللا يتعللل  بالمسللتوا الكفللاتة بللين االتفاقيللات المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج . أوجلل  ر و مللن أجلل  تعريللر أوجلل  التللزر جديللدة 

العمل . ويمكلن أن  حلقلة التل  حلددتهابشأن تدابير محددة من بين خيلارات العمل   مقررعناصر بوص  أن تيمكن للهيئة الفرعية 
مجموعلة ملن المبلادا التوجيهيلة الطوعيلة لتعريلر أوجل  التلزرر  كملثالبعض التدابير ذات الصللة،  تجميعف  إمكانية  أيضا تنظر

اللدول ، يمكلن أن  المسلتوا وفيملا يتعلل  بمؤتمر األطلراف.  ها من قب بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج ، الحتمال اعتماد
تعريللر التعللاون والتنسللي  لتللدابير   و مللن بللين خيللارات العملل  المحللددة تسللتمدتللدابير لللدعم التنفيللذ الللوطن  علللى توصلليات الم  تتشلل

 على المستوا الدول .
قلد و . هاأهلدافو  هلاوالترامات هلاتكون متوافقة مع أحكامأن لالتفاقيات المعنية و بمنافع متبادلة هذه التدابير  تعودأن  وينب   -46

من بلين جميلع االتفاقيلات ها، بدال صكين فق  أو بين مجموعة فرعية منتعرير أوج  التزرر بين بصلة تكون بعض التدابير ذات 
 11اتفاقية التنوع البيولوج .  بروتوكوللأهمية خاصة  ذاتبعض التدابير  وستكون السبع. 

وال إرشادات مؤتمر األطراف قابلة للتطبي  على جميلع البللدان.  لعم  على المستوا الوطن اخيارات ولن تكون جميع  -47
 ارات العم  بصورة مستقلة عن أي إرشادات قد يوفرها مؤتمر األطراف.خيالعديد من البلدان  يمكن أن تطب وف  الوقت نفس ، 

والجهللود الجاريللة لتعريللر أوجلل  التلزرر بللين الصللكوك والمنظمللات والبللرامج  القائملةالمبللادرات ويمكلن وضللع فلل  االعتبللار  -48
االتفاقيلات، ملن خلالل ا بفعاليلة تسلاهم فيهلعليهلا، بملا فل  ذللك تللك التل   البنلاتوربملا ، والمبادرات الحكوميلة الدوليلة ذات الصللة

 203012لعللام  لتنميللة المسللتدامةاخطللة إدراج التنللوع البيولللوج  فلل   نتيجللةفرصللة جديللدة  هنللاكأماناتهللا. وباإضللافة إلللى ذلللك، 
                                                           

بعم  ف   2005عام نظر ف  هذه المسألة ف  ، 7/26ف  المقرر وارد على سبي  المثال، استجابة لطلح من مؤتمر األطراف  10
مؤتمر األطراف ف  اجتماع  قدم تقريرا إلى ي ذض تنفيذ االتفاقية، الستعراالالمخصص المفتو  العضوية االجتماع األول للفري  العام  

واتفاقية التجارة الدولية مانات اتفاقية التنوع البيولوج ، ألالتعاون  التحضيري بما ف  ذلك العم   - المضطلع ب العم  وساهم الثامن. 
التراث العالم ، اتفاقية و  ،اتفاقية رامسارو ، أنواع الحيوانات البرية المهاجرة واتفاقية حف  ،بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

التزرر ف  عدد من النهوض بأوج  عن هذا االستعراض، ساهم ف  التقدم المحرر حتى اآلن ف   والناشئ -ريو  ت فضال عن اتفاقي
 .https://www.cbd.int/doc/default.shtml?mtg=WGRI-01ف  العنوان التال االوثائ  الصادرة عن هذا االجتماع  وتردالمجاالت. 

واتفاقية التنوع  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لراذية والرراعةبين  الجاري على سبي  المثال، فإن الكثير من التعاون  11
 .روتوكول نااويابالبيولوج  يتعل  ب

 ".2030لعام  لتنمية المستدامةخطة ا"تحوي  عالمناا  والمعنون  2015 /أيلولمبرسبت 25 المؤرخ 70/1قرار الجمعية العامة  12
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أهللداف التنميللة و  2030خطللة  لتحقيلل تضللعها الحكومللات  قللدتللدابير وخليللات أي فللإن . ونتيجللة لللذلك، أهللداف التنميللة المسللتدامةو 
. ولرصلد التقلدم نحلو تحقيقهلا األهداف المتعلقة بلالتنوع البيوللوج و ال ايات إلى تحقي   تهدفكك  سوف تشم  تدابير  مةالمستدا

طرفللا فيهللا، وكللذلك اإجللراتات الراميللة إلللى تحقيلل   يكللون البلللدتنفيللذ االتفاقيللات المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج  التلل  ويمكللن أن يللوفر 
والمكاتلح الوطنيلة المتعلقلة  للهيئاتف  مث  هذه الحالة، سيكون من المفيد و أساسا لهذا ال رض. أهداف أيش  للتنوع البيولوج ، 

الفرصلة لتعمليم  ذللك أن يتلي  . وملن شلأنأهداف التنمية المستدامةباالتفاقيات أن تكون جرتا من خليات التنسي  الوطنية لتحقي  
 .ذلكالمتعلقة بالتنوع البيولوج  للمساهمة ف   التنوع البيولوج  وتعرير خليات التنسي  بين االتفاقيات

المتعلقللة بينهللا، ونتللائج الدراسللة  مللنلعملل  فلل  مختللل  المجللاالت المواضلليعية والقضللايا الشللاملة اخيللارات  تحليلل ويشللير  -49
  للعملل  كأسللاالمسللتويات  جميللعرفللع الللوع ، إلللى أهميللة خليللات التنسللي  علللى و القللدرات  باالحتياجللات الرئيسللية مللن حيللث بنللات

بنلات القلدرات، أو  وأالتزرر ف  تنفيذ االتفاقيات، بما ف  ذلك ف  مجاالت محددة، مث  االتصال، أوج  لتعرير اتساق السياسات و 
 .حشد الموارد

والعديللد التلل  تركللر علللى  13هنللاك العديللد مللن اآلليللات التعاونيللة ذات الصلللة بللالتنوع البيولللوج وعلللى المسللتوا الللدول ،  -50
وتشللم  اآلليللات التلل  تركللر عللللى  15منصللة متخصصللة لللدعم تنفيللذ االتفاقيلللات. خليللات تعاونيللة أخلللرا  وتللوفر 14جوانللح محللددة.

المعنلل  بلللالتنوع  فريلل  االتصلللالالتنسللي  بلللين االتفاقيللات المتعلقلللة بللالتنوع البيوللللوج  التعللاون بلللين أمانللات االتفاقيلللات مللن خلللالل 
الهيئللات االستشللارية العلميللة لالتفاقيللات المتعلقللة  فريلل  رؤسللاتة وخليلل 17ومللن خللالل بللرامج العملل  الثنائيللة والتشللاور  16البيولللوج 

ي ذاللل الهيئللات االستشللارية العلميللة لالتفاقيللات المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج  فريلل  رؤسللاتوبخللالف  18(.CSABبللالتنوع البيولللوج  )

                                                           
، للمحيطات ألمم المتحدةوشبكة ا، لجنة األمم المتحدة المعنية بالموارد المائيةو ، لرمم المتحدة دارة البيئةإا فري على سبي  المثال،  13

 (.CPFل ابات )ف  مجال ا( والشراكة التعاونية CPWية )اإدارة المستدامة للحياة البر  بشأنوالشراكة التعاونية 

أيش  للتنوع المعنية بأهداف فرقة العم  و األنواع ال ريبة ال ارية المعن  بعلى سبي  المثال، فري  االتصال المشترك بين الوكاالت  14
 .البيولوج 

تنقي  شراكة عالمية تهدف إلى دعم  تنوع البيولوج ، وهوالمعن  باالستراتيجيات وخط  العم  الوطنية لل على سبي  المثال، المنتدا 15
أمانة اتفاقية التنوع البيولوج ، وبرنامج األمم المتحدة اإنمائ ، وبرنامج  تستضيف  االستراتيجيات وخط  العم  الوطنية للتنوع البيولوج 

إدارة مبادرة و (  /http://www.bipindicators.netوج  )شراكة مؤشرات التنوع البيولو (  /http://nbsapforum.netاألمم المتحدة للبيئة )
، اإنترنت تها على، بما ف  ذلك منصقودها برنامج األمم المتحدة للبيئةيالت  البيئية المتعددة األطراف معلومات ومعارف االتفاقات 

InforMEA (www.informea.org). 
فري  االتصال المعن  باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج  ف  لي  بإنشات التكمؤتمر األطراف ف  اتفاقية التنوع البيولوج  أصدر  16

اتصال فري  تشكي  إلى التنوع البيولوج  المتعلقة باألمين التنفيذي أن يدعو أمانات االتفاقيات األخرا في  إلى  طلح الذي، 7/26المقرر 
تم توضي  طرائ  تش ي  و ألمانات األعضات. لمجال  إدارة امتابعة  بمقرراتا التكلي  تم دعم هذو والتعاون ف  تنفيذها.  االتساقلتعرير 

ف  ريادة التعاون البرنامج  بين  نج  الفري . وقد 11/6رحح بها مؤتمر األطراف ف  المقرر تش ي  طريقة على تفاق الفري  باال
 أخرا االتصال المعن  بالتنوع البيولوج  ومعلومات  فري  ي تش طريقة وترد االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج  ف  عدد من المجاالت. 

 .www.cbd.int/blgف  
ترك، توفر برامج العم  الثنائية بين أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج  وسيلة لتعرير التعاون ف  المجاالت ذات االهتمام المش 17

الت  المذكرات تعاون توفر إطارا لخط  عم  مشتركة. ومن تلك مانات مذكرات األالعديد من  أبرمتوضمن واليات االتفاقيات المعنية. و 
المعاهدة و رامسار، واتفاقية ، اتفاقية حف  أنواع الحيوانات البرية المهاجرةخط  العم  الثنائية مع أمانات ه  التنوع البيولوج  اتفاقية تنطوي 

بموجح  لالستعراضخط  العم  هذه  تخضعقد و . واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لرراعةالدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لراذية وا
رامسار اتفاقية و  تفاقية حف  أنواع الحيوانات البرية المهاجرةالعلى سبي  المثال من قب  اللجان الدائمة  -التفاقيات المعنية المنظم لطار اإ
 .ؤتمر األطراف ف  اتفاقية التنوع البيولوج ، بما ف  ذلك ممجال  اإدارةتأييد من بو  -
رؤسات  -ممثلين عن األطراف ف  االتفاقيات  ضميالهيئات االستشارية العلمية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج   فري  رؤسات 18

اجتماعات ت د. وعقالفري  جتماعاتالأخرا منظمات انضمت  ما عادةو جنبا إلى جنح مع األمانات.  -الهيئات االستشارية العلمية 
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مختللل  االتفاقيللات يئللات إدارة هجمللع ممثللل  األطللراف و جاريللة تخليللة أي فلل  الوقللت الحاضللر فللال توجللد ، موضللوعا محللددا يتنللاول
 المتعلقة بالتنوع البيولوج .

عبللر هيئللات  األطللرافالتشللاور والتنسللي  بللين التلل  يمكللن أن تتللي  إنشللات مثلل  هللذه اآلليللة  مللنكللون هنللاك فائللدة تقللد و  -51
ويمكللن أن . المعنلل  بللالتنوع البيولللوج  فريلل  االتصللال مللن مسللاندةعلللى هللذه اآلليللة  أن تحصلل يمكللن و االتفاقيللات.  الحوكمللة فلل 

كتلدبير أولل ، و . القلرارعبلر هيئلات صلنع  االتسلاقوتعريلر وأوجل  الكفلاتة التلزرر أوجل  تعرير تتمث  إحدا الوظائ  ف  مواصلة 
ويمكللن أن تعملل  عبللر االتفاقيللات.  الللذي تقللوده األطللرافالتقللدم فلل  الحللوار  لمواصلللةرمنيللا  ا محللددتمرينلل ذلللكربمللا يمكللن اعتبللار 
 نموذج مفيد.كالعم   حلقةاالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج  ف  ك  اتفاقية من األطراف من  ديد ممثل لتحاآللية المستخدمة 

 وهلللووهنلللاك جانلللح ثاللللث ملللن االتصلللال والتنسلللي  حلللول االتفاقيلللات المتعلقلللة بلللالتنوع البيوللللوج  عللللى المسلللتوا اللللدول   -52
أن  15و 14و 13ن الوكللاالت المشللار إليهللا أعللاله وفلل  الحواشلل  آلليللات المشللتركة بلليويمكللن لالتنسللي  بللين المنظمللات الدوليللة. 

فريقلل  فلل  إطللار فريلل  إدارة البيئللة لرمللم المتحللدة، مللن خللالل المضللطلع بلل  العملل  وقللد سللاهم فلل  هللذا الصللدد.  اهاملل ادور  تللؤدي
ي متخصص ف  مجال التنوع استشار  فري إنشات  ف إدارة قضايا التنوع البيولوج  مساهمة فعالة. ويمكن النظر الساب  المعن  ب
أو عللى الرار الشلراكة العالميلة بشلأن التنلوع  19أيشل  للتنلوع البيوللوج فرقة العم  المعنية بأهداف  استنادا إلىالبيولوج ، وربما 
 مؤتمر األطراف ف  اجتماع  الثامن. نظر فيهاالبيولوج  الت  

كبيللر فلل  االخللتالف الت التنسللي  فلل  االعتبللارا )أ( النظللر فلل  خليللاينب لل  أن تضللع عمليللة لمسللتوا الللوطن ، وبالنسللبة ل -53
  )ح( أن الترتيبلات المؤسسلية تلؤثر عللى االحتيلاج، والتل  يكلون البللد طرفلا فيهلاالتل  الظروف الوطنية، بما ف  ذلك االتفاقيلات 

فلل  إطللار و ات الوطنيللة. مللن السلللطمللا يتللل  بمتطلباتهللا بللين االتفاقيللات في االختالفللات)ج(  وفقللا لتقللدير الطللرف تجللرا والتنسلليقية 
أو مؤسسللة، وفقللا  اكللون شخصلتالتل  قللد وطنيللة، ها الاتصلال لنقللاطمحللددة المسلؤوليات الاتفاقيلة التنللوع البيوللوج ، تحللدد األطللراف 

لعملل  علللى ا، فللإن العديللد مللن خيللارات وعلللى الللرام مللن ذلللكعامللة حللددها مللؤتمر األطللراف فلل  اجتماعلل  الثللامن.  الختصاصللات
تصللال االبنللات خليللات تنسللي  حللول نقللاط  فلل دد علللى فوائللد تعريللر التنسللي  بللين االتفاقيللات. ويمكللن النظللر شللتالمسللتوا الللوطن  

عملل  ال حلقلة التل  حلددتهاخيلارات العمل  ويتمثل  أحلد الفلردي والمؤسسل .  يينالتفاقيلات عللى المسلتو ل الهيئلات المكافئلةوطنيلة و ال
اآلليلات اإقليميلة، مثل  تللك وتعمل  تفاقيلات المتعلقلة بلالتنوع البيوللوج . توضي  أدوار ومسؤوليات نقاط االتصال الوطنية لالف  
تيسللير لزليلة للتعللاون بللين اللدول األعضللات علللى المسلتوا اإقليملل  و كأمانلة برنللامج البيئللة اإقليمل  للمحللي  الهللادا،  تتيحهللاالتل  

 أوج  التزرر بين االتفاقيات الت  تكون الدول األعضات أطرافا فيها.
ملللن ملللؤتمر  ملللن الميرانيلللةدعملللا  و/أو ةجديلللد واليلللةالمحلللددة والتلللدابير ذات الصللللة  العمللل  خيلللاراتبعلللض ح وسلللتتطل -54

بالفعل  للعمل   هنلاك تكليفلاعللى سلبي  المثلال، و . فل  حلين للن تتطللح ايرهلا ذللكخلرا، األالتفاقيلات ومجلال  إدارات ااألطراف 
فري  االتصال المعن  بلالتنوع البيوللوج .  يتيحهااآللية التشاورية الت  والتعاون من خالل  تعرير االتساقبين أمانات االتفاقيات ل

                                                                                                                                                                                           

 دون تفويض رسم  أو ميرانيةو ، منتظمةاير الفرص الت  تتا  وبطريقة على هامم اجتماعات الهيئات العلمية على أسا  الفري  
  المنبر الحكوم  الدول  للعلوم والسياسات ف  مجال التنوع البيولوجمؤخرا بين أمانة التفاهم المبرمة ربما ف  ضوت مذكرة و . رسمية

عم  يف  أن  جديدمن نظر الاالتصال المعن  بالتنوع البيولوج ، يمكن  فري وأمانات االتفاقيات الممثلة ف   اإيكولوجية وخدمات النظم
المنبر الحكوم  الدول  للعلوم والسياسات ف  و  مثابة خلية اتصال بين االتفاقياتب  أو ما شابه فري  رؤسات الهيئات االستشارية العلمية

 .، وأن يكون لهذا الفري  الحافر للقيام بذلك، وأمانات ك  منهااإيكولوجيةالتنوع البيولوج  وخدمات النظم  مجال
أمانة اتفاقية التنوع  يشملون أهداف أيش  للتنوع البيولوج  العم  المعن  بفرقة مذكرة التعاون وأعضات  التسعة والعشرون علىن و الموقع 19

أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج ، ومنظمات  الت  تعينمنظمات دولية، بما ف  ذلك تلك و أخرا  تفاقياتمانات اأالبيولوج ، و 
//:aichi2020-www.cbd.int/doc/agreements/agmthttps-2011-09- امتاحة على العنوان التال مذكرة تعاون و . دولية اير حكومية

en.pdf-web-moc-20. 

https://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-aichi2020-2011-09-20-moc-web-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-aichi2020-2011-09-20-moc-web-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-aichi2020-2011-09-20-moc-web-en.pdf
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عللى تطلح واليلة جديلدة و سلي سلبعالاالتفاقيلات  ملنضلم ممثللين لرطلراف ملن كل  ي فريل  استشلاري من ناحية أخرا، فإن إنشلات و 
 .من أمانة ودعم إنشائ ميرانية  األرج 

ملللع إجرات مريلللد ملللن المشلللاورات بلللملللؤتمر األطلللراف  توصللل سكانلللت  ملللا إذافيالهيئلللة الفرعيلللة أيضلللا يمكلللن أن تنظلللر و  -55
ذا كلان األملر كلذلك، ملن خلالل  حلقةتفاقيات للبنات على نتائج اال كلون تقلد و . ةخليلأي العم  أو األعمال األخرا ذات الصلة، واع

لخبللرات، اقللات عملل  حل هيكلل أكثللر تفصلليال علللى مسللتوا الخبللرات، علللى سللبي  المثللال فلل   النظللر بشللك إلللى أيضللا هنللاك حاجللة 
التللل   القضلللايا المواضللليعية-المجللاالتفللل  إطلللار الكفلللاتة بللين االتفاقيلللات أوجللل  لمواصلللة وضلللع توصللليات لتعريلللر أوجلل  التلللزرر و 

 العم . حلقةتناولتها 
نظلر أن ياألمانلة قبل  أن تقلوم بهلا ترالح  فل  أي أعملال أخلرا قلدالهيئلة الفرعيلة  يمكن أن تنظروباإضافة إلى ذلك،  -56

تحضلير ملن أجل  اللرطلراف  أن ترفعهلافل  اجتماعل  الثاللث عشلر، وأي التوصليات قلد ترالح ف  هذه المسلألة األطراف مؤتمر 
ف  هلذا الصلدد، و . الفري  االستشاري اير الرسم بها  يضطلعف  أي أعمال أخرا يمكن أن أيضا نظر تلالجتماع. ويمكن أن 

 الفريلل  االستشللاري ايللر الرسللم بمريللد مللن العملل ، وربمللا بالتشللاور مللع  االضللطالعاألمانللة  إلللىالهيئللة الفرعيللة  يمكللن أن تطلللح
وجللد تتصلنيفها، بملا فلل  ذللك إللى فئلات  ومواصللةلوضلع وصلق  اإجلراتات المقترحللة،  مللثالالعمل ،  حلقلةلن ين المشلاركيوالرئيسل
سللتنفذ علللى المللدا القصللير أو شلل ت وفقللا لمللا إذا كانللت بشللأنها وجللد تصلللة أو واليللة وتلللك التلل  ال  أعمللال جاريللة ذاتبشللأنها 
 .الطوي  أوالمتوس  

أن ينظلر كل  ومقررات ملؤتمر األطلراف فل  اتفاقيلة التنلوع البيوللوج ، يمكلن  يات الهيئة الفرعية للتنفيذف  ضوت توصو  -57
بعلين ، ملع األخلذ 2019و 2016 علام  بلينفل  هلذه المسلائ  االتفاقيلات المتعلقلة بلالتنوع البيوللوج   اتمجلال  إدار مجل  من 
يمكلن أن تشلم  هلذه االعتبلاراتا إنشلات المسلتق ،  هلاومركر  لكل  اتفاقيلةالمتملايرة لواليلة ا لاحتراملو  20اجتماعاتها. مواعيداالعتبار 

نشللات أي خليللات تشللاور و فلل  إطللار كلل  مللن االتفاقيللات   مطلوبللةأي واليللات إضللافية  مواصلللة بللين األطللراف فلل  االتفاقيللات  و  يةاع
للتنلوع البيوللوج  محدثلة فل  ذللك تللك التل  توفرهلا الخطل  االسلتراتيجية لالتفاقيلات، وخطلة اسلتراتيجية  ، بملاالتنسلي  بلين األطلر

 .أهداف التنمية المستدامةو  2030لعام لتنمية المستدامة ا، وخطة 2030لعام 
 تكميليللةمللات ات مجللال  إدارة االتفاقيللات المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج ، يمكللن للحكومللات أن تللوفر تعليمقللرر وفلل  ضللوت  -58

 للمنظمات الدولية ذات الصلة من خالل مجال  إدارتها.

                                                           
( خالل دورات 2017الحادية والعشرون، الجمعية العامة للدول األطراف ف  اتفاقية التراث العالم  مرة ك  سنتين )الدورة تجتمع  20

مؤتمر ويجتمع (. 2016  /تموريولي 20-10، األربعون نة )الدورة وتجتمع لجنة التراث العالم  مرة واحدة ف  الس  المؤتمر العام لليونسكو
 تهالجنوتجتمع (، 2018مؤتمر األطراف الثالث عشر، ) سنوات ثالثاألطراف المتعاقدة ف  اتفاقية رامسار بشأن األراض  الرطبة ك  

المعاهدة الدولية بشأن الموارد مجل  إدارة يعقد و . (2016يوني /حريران  17-13السنة )الدورة الثانية والخمسون،  الدائمة مرة واحدة ف 
تدابير اللجنة المعنية بتجتمع و  (.2017)الدورة السابعة،  على األق  ك  سنتينواحدة دورات  العادية مرة  الوراثية النباتية لراذية والرراعة

اتفاقية األنواع المهاجرة ف  . ويجتمع مؤتمر األطراف (2016أبري /نيسان  8-4الحادية عشرة،  الصحة النباتية مرة واحدة ف  السنة )الدورة
السنة )الدورة مرة واحدة ف  ما بين دورات خالل فترة الدائمة  ت لجنجتمع تو   (2017)مؤتمر األطراف الثان  عشر،  ك  ثالث سنوات

. ويجتمع مؤتمر ت األطراف مباشرةقب  أو بعد ك  مؤتمر من مؤتمرا، وكذلك (2016نوفمبر/تشرين الثان   10-9الخامسة واألربعون، 
)مؤتمر األطراف السابع عشر،  ك  ثالث سنوات التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضاتفاقية األطراف ف  

قب  أو بعد ك  وكذلك ، خالل فترة ما بين دورات الدائمة مرتين ت لجنجتمع تو (  2016أكتوبر/تشرين األول  5سبتمبر/أيلول إلى  24
- 4)مؤتمر األطراف الثالث عشر، مؤتمر األطراف ف  اتفاقية التنوع البيولوج  ك  سنتين ويجتمع . مؤتمر من مؤتمرات األطراف مباشرة

 (.2016ديسمبر/كانون األول  17
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 التوصيات المقترحة -خامسا
الهيئلة الفرعيلة إجلراتات يمكلن أن تتخلذ معالجة هذه المسلألة فل  اجتماعل  الثاللث عشلر، ف  لمساعدة مؤتمر األطراف  -59

 على النحو التال ا
ملؤتمر األطلراف مقلررا بشلأن أوجل  التلزرر بلين االتفاقيلات يعتملد وصل  بلأن تأن فل  قد تراح الهيئة الفرعية  )أ(

أو مقتبسللة مللن مسللتمدة شللم  عناصلر ييمكللن أن  مقلررإعللداد مشللروع فلل  قلد تراللح الهيئللة الفرعيلة و المتعلقلة بللالتنوع البيولللوج . 
التلل  مللن خيللارات العملل   التلل  يمكللن أن تنشللأالمحتملللة األمللين التنفيللذي بشللأن التوصلليات التلل  أعللدها مللذكرة الالمللواد الللواردة فلل  

( والمللواد UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1عملل  بشللأن أوجلل  التللزرر بللين االتفاقيللات المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج  )ال حلقللة حللددتها
 أعاله  اتناول ف  القسم رابعتالتشاور بين االتفاقيات كما  بمواصلةاألخرا ذات الصلة، فضال عن عناصر تتعل  

مسلاهمات مختلل  الجهلات لرعية ف  أن تدرج ف  هذه التوصليات تقلدير ملؤتمر األطلراف قد تراح الهيئة الف )ح(
 21 ومناقشاتها ونتائجها العم  حلقةاألعمال التحضيرية لالفاعلة ف  

أن يطلللح إلللى األمللين التنفيللذي القيللام بللأي أعمللال أخللرا قللد تكللون ذات صلللة  فلل  د تراللح الهيئللة الفرعيللةقلل )ج(
هللذه المسللائ ، وتقللديم نتللائج هللذا العملل  إلللى مللؤتمر األطللراف فلل  اجتماعلل  الثالللث عشللر، مللع األخللذ  ومفيللدة لمواصلللة النظللر فلل 
    للقيام بهذا العم بعين االعتبار الوقت المتا

التفاقيللة تشللاور بللين نقطللة االتصللال الوطنيللة ال تيسلليرعلللى األطللراف  أن تشللجعفلل  قللد تراللح الهيئللة الفرعيللة  )د(
التفاقيلللات األخلللرا لالمختصلللين، ونقلللاط االتصلللال الوطنيلللة أو السللللطات ذات الصللللة ؤولين اآلخلللرين المسلللالتنلللوع البيوللللوج ، أو 

المتعلقللة بللالتنوع البيولللوج  للتحضللير للمناقشللات بشللأن تعريللر أوجلل  التللزرر بللين االتفاقيللات فلل  االجتمللاع الثالللث عشللر األخللرا 
 .راف ف  اتفاقية التنوع البيولوج لمؤتمر األط

بشلأن هلذه المسلألة فل  صليااة توصلياتها بشلأن  هاأن تأخلذ فل  االعتبلار اسلتنتاجاتف  ة الفرعية أيضا قد تراح الهيئو  -60
الللوطن ،  اإبللال و  ،فلل  اجتماعهللا األول، بمللا فلل  ذلللك تلللك المتعلقللة ببنللات القللدرات هللاتناولتالتلل  المسللائ  األخللرا ذات الصلللة 

 .حشد المواردتعميم، و الو 

 

 

__________ 

 

                                                           
ات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج   االتصال المعن  بالتنوع البيولوج  وأمان وفري اير الرسم    الستشاري الفري  اتشم  هذه  21
المنظمات الت  و الهيئات الدائمة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوج   و   حلقة العم تفاقيات الذين شاركوا ف  االممثل  األطراف ف  و 

 18و 17 ف ي عقد ذال ر الرسم االستشاري اي الفري ف  اجتماع  أعمالها التحضيريةوتلك الت  ساهمت ف   حلقة العم شاركت ف  
 .2015 /أيلولسبتمبر


