
  

  
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محایدة مناخیا البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعللتقلیل التأثیرات 
  .ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة  .من هذه الوثیقة

   الفریق العامل المفتوح العضویة
  االتفاقیة ذستعراض تنفیالمخصص ال

  خامساالجتماع ال
  2014حزیران /یونیو 20 -  16، مونتلایر
  *من جدول األعمال المؤقت 10البند 

  ات والمنظمات الدولیة والمبادرات األخرىالتعاون مع االتفاقی

  مذكرة من األمین التنفیذي

  مقدمة

، أهمیة التعاون فیما بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، 11/6أكد مؤتمر األطراف من جدید، في المقرر   - 1
خطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو وغیر ذلك من الصكوك ذات الصلة لتحقیق التنفیذ الكامل لالتفاقیة وال

وأشار المقرر أیضًا إلى أهمیة تعزیز التآزر فیما بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي وفي التعاون مع . 2020- 2011
لثقافة، ومنظمة وكاالت األمم المتحدة األخرى، بما في ذلك برنامج األمم المتحدة للبیئة، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم وا

  .األمم المتحدة لألغذیة والزراعة وغیرها، فضًال عن مساهمة فریق إدارة البیئة
 .أن یتعاون مع الكیانات األخرى ،في عدد من المقررات األخرى ،وطلب مؤتمر األطراف أیضًا إلى األمین التنفیذي  - 2

یحدد حلقات العمل واألنشطة ذات  التنفیذي أنمین إلى األ ،11/21فعلى سبیل المثال، طلب مؤتمر األطراف، في المقرر 
الصلة في إطار برنامج عمل نیروبي بشأن تأثیرات تغیر المناخ والضعف إزائه والتكیف معه، وخطط التكیف الوطنیة للبلدان 

ــعالمعارف بغرض تعزیز عملیة تبادل  في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، ونشر هذه المعلومات ــــــــ ن ـــــــــــ
هـــــــــــج المعتمدة على النظم اإلیكولوجیة كما اعتمد مؤتمر األطراف في، اجتماعه العاشر، العدید من المقررات التي تدعم . النُ

  1.التعاون فیما بین المنظمات ذات الصلة
                                                   

* UNEP/CBD/WGRI/5/1.  
  .ألسباب تقنیة 2014أیار /مایو 14أعید عرضھا یوم  **

بجناح اتفاقیات ریو باعتباره وسیلة لتعزیز التعاون، ودعا إلى مواصلة تقدیم الدعم للمبادرة لزیادة مكانة  11/6مر األطراف، في المقرر على سبیل المثال رحب مؤت 1
لتعاون فیما بین أعضائه لدعم وفي نفس المقرر، دعا مؤتمر األطراف فریق إدارة البیئة إلى مواصلة تیسیر ا. التآزر فیما بین االتفاقیات وتحسین فعالیتها وتحقیق أهدافها

التنوع البیولوجي : ، رحب مؤتمر األطراف أیضًا وقدم إرشادًا بشأن التعاون بخصوص11/6وفي المقرر . 2020-2011تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 
وعالوة على ذلك، تناول مؤتمر األطراف . والثقافي، والتنوع البیولوجي وتنمیة السیاحة والزراعة، التنوع البیولوجي للغابات، التنوع البیولوجي والصحة، التنوع البیولوجي

  .بشأن األنواع الغریبة الغازیة 11/28التعاون في عدد من المقررات النوعیة ذات الصلة بالقضایا والبرامج الجامعة في عمل االتفاقیة بما في ذلك المقرر 
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لب من األمین التنفیذي، في الفقرة   - 3 م، رهنًا بتوافر الموارد، تقریرًا عن عدد من الجوانب أن یقد 11/6من المقرر  17وُط
بالتنوع البیولوجي، واتفاقیات ریو، بما في ذلك من خالل المتعلقة الخاصة بهذه الجهود التعاونیة، والسیما فیما یتعلق باالتفاقیات 

االتصال المشترك، وكذلك فیما یتعلق بالتنوع البیولوجي، وفریق المتعلقة اآللیات المنشأة لفریق االتصال الخاص باالتفاقیات 
وطلب المقرر إلى األمین التنفیذي أن یقترح خیارات لعملیة تهدف إلى تعزیز هذا . بحاالت التآزر على المستوى الوطني

قدم . التعاون ُ وطلب المقرر أیضًا إلى األمین التنفیذي أن یضع، بالتشاور مع أمانات االتفاقیات األخرى، مشروع مقترحات ی
مؤتمر األطراف بشأن تحسین الكفاءة والحد من التداخل واالزدواجیة دون داٍع على جمیع المستویات ذات الصلة فیما بین ل

  .المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو بغرض تحدید وتعزیز التآزر االتفاقیات
ذت والتقدم الذي تحقق لتعزیز التعاون بین وتبلغ هذه المذكرة المقدمة من األمین التنفیذي عن اإلجراءات التي اتخ  - 4

وتوفر تحدیثًا بشأن أنشطة فریق االتصال المعني باالتفاقیات المتعلقة بالتنوع . والمنظمات والمبادرات الدولیةاالتفاقیات، 
حرز في وضع مقترح لمواصلة التنسیق حسب طلب . البیولوجي وفریق االتصال المشترك مؤتمر وتبلغ أیضًا عن التقدم المُ

  .األطراف
بعض الترتیبات  إبرازكما تهدف إلى . وتقدم المذكرة أیضًا ملخصًا ألشكال التعاون األخرى مع المنظمات الشریكة  - 5

  .الرئیسیة واألعمال التعاونیة وال تهدف إلى أن تكون عرضًا حصریًا لإلجراءات التعاونیة
دعي الفریق العامل إلى أن یقدم إرشادًا آخر بشأن  - 6 التعاون فیما بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات  ویُ

  .ریو والصكوك األخرى ذات الصلة، حسب مقتضى الحال، قبل أن ینظر االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف هذه المسائل

  التعاون مع االتفاقیات األخرى، والمنظمات والمبادرات الدولیة  - أوالً 
اف أیتشى للتنوع البیولوجي، أصبحت شراكات األمانة وتعزیز اآللیات لتوفیر الدعم لتنفیذ االتفاقیة بغیة تحقیق أهد  - 7

ویشمل ذلك تعزیز . ، أكثر أهمیة من أي وقت مضى2020- 2011وبروتوكاالتها والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 
قدرات، بما في ذلك على المستویین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي، على اآللیات الخاصة بالمنظمات المعنیة التي لدیها والیات و 

 توفیر الدعم لألطراف، ودور األمانة باعتبارها غرفة تبادل معلومات والمحور العالمي لالتفاقیة على النحو الوارد في الوثیقة
UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1. لة األخرى لتعمیم التنوع كما تتطلب المشاركة الكاملة في العملیات الدولیة ذات الص

التي ینبغي أن تُتخذ بشأنها لمنع استمرار  واإلجراءاتالبیولوجي في القطاعات والعملیات األكثر تأثیرًا في التنوع البیولوجي، 
  .االنخفاض في التنوع البیولوجي
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  التعاون مع االتفاقیات األخرى  -ألف
  االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي   - 1

ویتضمن استعراضًا  2.غ هذا القسم من المذكرة عن التعاون فیما بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجيیبل  - 8
لإلجراءات التي اتخذت بواسطة األمانات والهیئات الرئاسیة لالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي لتعزیز التعاون، بما في ذلك 

ها ولتعزیز حاالت ل التابعةوأهداف أیتشى للتنوع البیولوجي  2020- 2011بیولوجي للفترة في إطار الخطة االستراتیجیة للتنوع ال
التآزر من خالل تنقیح وتحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، واإلجراءات التي اتخذت في سیاق فریق 

ناول المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البیولوجي وخدمات كما یت. االتصال المعني باالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي
  .النظم اإلیكولوجیة

  فریق االتصال المعني باالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي 
على هامش االجتماع األول للمنبر  2013كانون الثاني /ینایر 23ارتكازًا على االجتماع غیر الرسمي الذي ُعقد في   - 9

ُعقد االجتماع الثامن لفریق االتصال المعني باالتفاقیات ولي المعني بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، الحكومي الد
وتناول فریق االتصال المسائل التالیة . 3بوساي، سویسرا –في بوجیز  2013شباط /فبرایر 13المتعلقة بالتنوع البیولوجي في 

  :في هذا االجتماع
المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، اتفق فریق فیما یتعلق ب  )أ(  

لوضع  2020- 2011االتصال على الحاجة إلى وضع نهج متساوق ضمن إطار الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 
قة بالتنوع البیولوجي تنسیق تقدیم مشترك لالجتماع واتفق على أن تتولى أمانة االتفاقیة المتعل. طلبات توجه إلى ذلك المنبر

  الثاني لهذا المنبر،
، اعتمد فریق االتصال إطارًا یتم بموجبه بلورة 2014-2013وفیما یتعلق باألنشطة المشتركة لفترة السنتین   )ب(  

ا في أفضل وضع لذلك، على أن وفي هذا السیاق اتُفق على أن تمثل أمانة االتفاقیة، بالنظر إلى أنه. محددةأنشطة تعاونیة 
  أهداف التنمیة المستدامة،وبلورة  2015تمثل وجهات نظر أعضاء فریق االتصال في عملیة التنمیة لما بعد عام 

واالتساق والتآزر على المستوى الوطني،  ولدى نظر الخیارات المتعلقة بشكل ومحتوى عملیة لتعزیز التوثیق  )ج(  
أن تركز الجهود الرامیة إلى تعزیز التعاون فیما بین االتفاقیات على عملیة االستراتیجیات  اتفق فریق االتصال على ضرورة

وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، ومن ثم یتعین تحدید أولویات العمل بشأن الترویج للتعاون فیما بین االتفاقیات المتعلقة 
وحصل فریق االتصال على . العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي بالتنوع البیولوجي من خالل عملیة االستراتیجیات وخطط

معلومات من برنامج األمم المتحدة للبیئة بشأن إعداد مشروعه الممول من االتحاد األوروبي، وأبلغ في مكان آخر في هذه 
  مواصلة وضع المشروع، الوثیقة عن تعزیز التآزر فیما بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وطلب أن یستشار بشأن

ولدى نظر إمكانیة الحصول على موارد مرفق البیئة العالمیة لالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي غیر   )د(  
االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، اتفق فریق االتصال على تنظیم اجتماع مع أمانة مرفق البیئة العالمیة لنظر هذه المسألة 

  .ستراتیجیة البرمجة للمرفق لفترة تجدید الموارد السادسة للمرفقولإلسهام في ا

                                                   
النقراض من المجموعات النباتیة والحیوانیة البریة، االتفاقیة المتعلقة بحفظ با المهددةولوجي، االتفاقیة المتعلقة بالتجارة الدولیة باألنواع االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البی 2

ة باألراضي الرطبة ذات األهمیة الدولیة، وعلى وجه األنواع المهاجرة من الحیوانات البریة، المعاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، االتفاقیة المتعلق
  ). اتفاقیة التراث العالمي(، واالتفاقیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي العالمي )اتفاقیة رامسار(موائل الطیور المائیة  إتفاقیة الخصوص مثل

  .http://www.cbd.int/cooperation/doc/blg-2013-02-13-en.pdfیتوافر تقریر االجتماع في  3
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، نظر فریق 2013أیلول /سبتمبر 3و 2وخالل اجتماع خاص لفریق االتصال وأمانة مرفق البیئة العالمیة ُعقد یومي   - 10
في الحصول على التمویل من االتصال في العالقة بین أعضائه ومرفق البیئة العالمیة بما في ذلك بشأن كیفیة مساعدة البلدان 

المرفق لتنفیذ المشروعات التي تعزز التآزر فیما بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي على أن تكون متساوقة في نفس 
وتلقى فریق االتصال أیضًا معلومات من برنامج األمم المتحدة للبیئة بشأن  4.الوقت مع اختصاصات مرفق البیئة العالمیة

حاالت التآزر فیما بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي من خالل زیادة التنسیق والتعاون في حشد الموارد " مشروعه
وترد نتائج االجتماع . ، الذي تموله حكومة سویسرا، ویستكمل المشروع األكبر المتعلق بحاالت التآزر المشار إلیها أعاله"المالیة

باإلضافة إلى مشروع توصیة للنظر من جانب  11/5بشأن استعراض تنفیذ المقرر   UNEP/CBD/WGRI/5/5في الوثیقة
  .الفریق العامل

، 2014آب /وسوف یغتنم األمین التنفیذي فرصة عقد االجتماع القادم لفریق االتصال، والمتوقع عقده في أغسطس  - 11
، لمواصلة التشاور 2014حزیران /یونیه 2یعقد في فضًال عن االجتماع القادم لفریق االتصال المشترك التفاقیات ریو الذي س

مع أعضاء فریق االتصال المعني باالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي وفریق االتصال المشترك المعني باتفاقیات ریو بشأن 
وطني للحصول على المسائل المتعلقة بشكل ومحتوى عملیة تهدف إلى تعزیز التنسیق والتناسق وحاالت التآزر على المستوى ال

. مزید من وجهات نظرهم ومدخالتهم مع مراعاة العمل الذي یجري تنفیذه في هذا المجال بواسطة برنامج األمم المتحدة للبیئة
قدم تقریر عن هذه المسائل إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر ُ   .وسوف ی

  لبریةاالتفاقیة المعنیة بحفظ األنواع المهاجرة من الحیوانات ا
قرر االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األنواع : 2023- 2015 للفیرة الخطة االستراتیجیة لألنواع المهاجرة  - 12

عد خطة ) ، بیرجن، النرویج2011تشرین الثاني /مؤتمر األطراف العاشر التفاقیة األنواع المهاجرة، نوفمبر(المهاجرة  أن یُ
حرز خالل عقد األمم  التاریخ األخیرویوفر . 2023- 2015لمهاجرة للفترة استراتیجیة جدیدة لألنواع ا القدرة على تقییم التقدم المُ

المتحدة للتنوع البیولوجي، ولتقییم الكیفیة التي یساعد بها الخطة االستراتیجیة لألنواع المهاجرة الخطة االستراتیجیة للتنوع 
  .نوع البیولوجي المتصلة بهاوأهداف أیتشى للت 2020- 2011البیولوجي للفترة 

وُأنشئ فریق عامل بشأن الخطة االستراتیجیة كلف بصیاغة الخطة االستراتیجیة الجدیدة لألنواع المهاجرة للفترة   - 13
. 2014تشرین الثاني /للنظر من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر الذي سیعقد في نوفمبر 2023- 2015

المقدمة من الفریق العامل المعني بالخطة االستراتیجیة تتمثل في أن الخطة االستراتیجیة للتنوع  وكانت التوصیة الرئیسیة
البیولوجي وأهداف أیتشى للتنوع البیولوجي المتصلة بها ستعمل كإطار لوضع الخطة االستراتیجیة لألنواع المهاجرة حتى یمكن 

بیولوجي ذات الصلة ولكي توفر وسیلة منطقیة وفعالة إلدراج أهداف ربط أولویات األنواع المهاجرة بأهداف أیتشى للتنوع ال
األنواع المهاجرة باالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي ومن ثم ضمان أن تصبح جزءًا من التخطیط الوطني 

  .وعملیات وضع األولویات
أعدها الفریق العامل  2023-2015ع المهاجرة للفترة ونُشر مشروع لمشاورة ثانیة بشأن الخطة االستراتیجیة لألنوا  - 14

جمعة تحت خمس غایات . 2014آذار /المعني بالخطة االستراتیجیة على الویب في مارس وتعرض ستة عشر هدفًا مُ
ویسهم كل هدف من األهداف . 2020- 2011استراتیجیة تتوافق مع تلك الخاصة بالخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 

من أهداف أیتشى  16الستة عشر بصورة مباشرة في تحقیق هدف أو أكثر من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي باستثناء الهدف 
وكانت المؤشرات الخاصة بتتبع التقدم صوب تحقیق أهداف تستند إلى . وقدمت خطة للتنفیذ في مجلد مترافق. للتنوع البیولوجي

  .البیولوجي المقابلةتلك التي وضعت ألهداف أیتشي للتنوع 

                                                   
  www.cbd.int/cooperation/doc/blg-2013-09-09-en.pdf: یتوافر تقریر فریق االتصال على 4
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  من مجموعات النباتات والحیوانات البریة باالنقراضاتفاقیة التجارة الدولیة باألنواع المهددة 
من مجموعات  باالنقراضُعقد االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة التجارة الدولیة باألنواع المهددة   - 15

واعتمد مؤتمر األطراف رؤیة استراتیجیة منقحة لالتفاقیة   .2013آذار /مارس 14- 3ن النباتات والحیوانات البریة في بانكوك م
واعتمد مؤتمر األطراف أیضًا قرارًا بشأن التعاون مع . إلى أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي اإلشارةمع  2020ممتدة حتى عام 

من مجموعات  باالنقراضجارة الدولیة باألنواع المهددة االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات مشیرًا إلى مساهمة اتفاقیة الت
ولدى نظر . 2020- 2011المحتملة في أهداف وغایات االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات للفترة  النباتات والحیوانات البریة

تستكشف الضرورة واإلمكانیة  إمكانیة اعتماد مرفق البیئة العالمیة كآلیة مالیة لالتفاقیة، طلب مؤتمر األطراف من األمانة أن
فضًال عن انعكاسات ذلك وأن تواصل، بالتعاون مع أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، استكشاف عالقات عمل وثیقة 

ر مع مرفق البیئة العالمیة لتعزیز استراتیجیة التنوع البیولوجي المرتبطة بفترة تجدید الموارد بالمرفق من خالل تعزیز العنص
  .المعتمد على األنواع

  الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة للموارد االتفاقیة الدولیة
لمواصلة تعزیز التكامل في  2012والمبادرة المشتركة المتخذة في  2010ذكرة التعاون التي ُأبرمت في مفي سیاق   - 16

االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وبروتوكول ناغویا التابع لها، تنفیذ المعاهد الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة و 
تعاونت االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي والمعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة في عدد من األنشطة 

بتنظیم (المعاهدة وبروتوكول ناغویا في مساندة متبادلة خالل فترة ما بین الدورات الحالیة بما في ذلك حلقات العمل بشأن تنفیذ 
من مبادرة تنمیة قدرات الحصول وتقاسم المنافع ومنظمة التنوع البیولوجي الدولیة بالتعاون مع أمانتي االتفاقیة المتعلقة بالتنوع 

وعالوة على ذلك . 2014یران حز /یونیه 6- 3و 2013كانون الثاني /ینایر 31- 29في روما في الفترة ) البیولوجي والمعاهدة
ُأدرج عنصر بشأن الدعم المتبادل فیما بین المنظمتین في حلقات العمل اإلقلیمیة لبناء القدرات بشأن بروتوكول ناغویا ُعقدت 

  .2014و 2013عامي 
 28إلى  24ونظر الجهاز الریاسي للمعاهدة الدولیة في دورته الخامسة التي ُعقدت في مسقط، ُعمان، من   - 17

كما اعتمد  5.مذكرة من أمین المعاهدة الدولیة بشأن العالقة مع االتفاقیة المتعلقة  بالتنوع البیولوجي 2013أیلول /سبتمبر
  6.الجهاز الریاسي عددًا من القرارات ذات الصلة باالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  اتفاقیة رامسار بشأن األراضي الرطبة
تشرین الثاني /نوفمبر 4تفاقیة رامسار بموجب أطر مذكرة التعاون الموقعة من أمانتي االتفاقیة في یستمر التعاون مع ا  - 18

ومن بین . 2020-2011وخطة العمل المشتركة الخامسة بین االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیة رامسار للفترة  2011
نظمة العالمیة لألرصاد الجویة وأمانة رامسار لتنظیم حلقة عمل لمدة نصف اإلجراءات التعاونیة األخرى، تعاونت األمانة من الم

یوم للمراسلین العلمیین التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر بشأن التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في إدارة 
ن السیاسات الوطنیة لحاالت الجفاف الذي وقد ُعقدت حلقة العمل على هامش االجتماع الرفیع المستوى بشأ. حاالت الجفاف
  .2013آذار /ُعقد في مارس

                                                   
  http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gbw14_Relationship_with_the_CBD.pdfعلى   IT/GB-5/13/14تتوافر الوثیقة  5
، تنفیذ 7/2013، العالقات وحاالت التآزر والتعاون مع المنظمات األخرى، القرار 6/2013اقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، القرار ، العالقة مع االتف5/2013القرار  6

من المعاهدة  17المادة  ، وضع نظام عالمي للمعلومات بشأن الموارد الوراثیة النباتیة في سیاق10/2013، االستخدام المستدام للموارد الوراثیة النباتیة والقرار 6المادة 
  .الدولیة



UNEP/CBD/WGRI/5/8 
Page 6 
 

  

  

  المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة 
شاركت أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في االجتماعین األول والثاني للمنبر الحكومي الدولي بشأن التنوع   - 19
، وأنطالیا، 2013كانون الثاني /ینایر 26إلى  21لوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة الذي ُعقد على التوالي في بون من البیو 

بالتنوع وألقي األمین التنفیذي بیانًا مشتركًا نیابة عن االتفاقیات الست المتعلقة . 2013كانون الثاني /ینایر 24إلى  9تركیا من 
تحقیق أهداف أیتشى للتنوع  مواصلةوشجع الشراكة على  ،ة الهامة مع المنبر الحكومي الدوليالبیولوجي اعترف فیه بالعالق

وعالوة على . البیولوجي وتیسیر عملیة تعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في جدول أعمال التنمیة المستدامة
وبرنامج عمل للمنبر وذلك مثًال بالمشاركة في حلقة العمل ذلك أسهمت األمانة في المشاورات التي جرت بشأن إعداد آلیات 

بناء : الدولیة للخبراء وأصحاب المصلحة بشأن مساهمة نظم معارف المجتمعات األصلیة والمحلیة في المنبر الحكومي الدولي
  .في طوكیو 2013حزیران /یونیه 11- 9التآزر مع العلم، التي ُعقدت في الفترة 

  اتفاقیات ریو  - 2
االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، اتفاقیة األمم : یبلغ هذا القسم من المذكرة عن التعاون فیما بین اتفاقیات ریو  - 20

المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ بما في ذلك في سیاق فریق االتصال المشترك 
  .المعني باتفاقیات ریو

  ال المشترك المعني باتفاقیات ریوفریق االتص
. كانون الثاني في بون/ینایر 22ُعقد االجتماع الثاني عشر لفریق االتصال المشترك المعني باتفاقیات ریو في   - 21

وأبلغت أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي عن نتائج االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة وعن التقدم 
حرز فیما یتعلق بقرار الدعوة إلى النظم اإلیكولوجیةا  االستعداداتوأبلغت أمانة اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر عن . لمُ

وأبلغت اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر . ، اورتالیتسا، البرازیلالدورة الخاصة الثالثة للجنة العلم والتكنولوجیالعقد 
في  اإلجتماع الثامنة لمؤتمر األطراف العامل كإجتماع لألطراف فى بروتوكول كیوتو/ ر األطراف الثامن عشرالمناخ عن مؤتم

ولدى معالجة الخطوط الرئیسیة للتعاون في سیاق الفریق العامل . وناقش االجتماع الخطوات التالیة لجناح اتفاقیات ریو. الدوحة
مل الخاصة بفریق االتصال المشترك، اإلبالغ المشترك، والشراكة الرائدة اختصاصات ومبادئ الع: المشترك نظر فیما یلي

كما نظر االجتماع في الوسائل الكفیلة بالمشاركة وتوفیر المعلومات . للتنفیذ الوطني لحاالت التآزر فیما بین اتفاقیات ریو
ویتوافر . 2015مال التنمیة لما بعد عام بطریقة متناسقة، ومختلف العملیات صوب تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وجدول أع

ومن المقرر أن یعقد االجتماع الثالث عشر لفریق  7.تقریر االجتماع على الموقع الشبكي لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي
  .في بون 2014حزیران /یونیه 2االتصال المشترك في 
  بشأن تغیر المناخ  اإلطاریةاتفاقیة األمم المتحدة 

 اإلطاریةاركت أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي بنشاط في العملیات الجاریة في إطار اتفاقیة األمم المتحدة ش  - 22
 26بشأن تغیر المناخ بما في ذلك االجتماع الثامن عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة الذي ُعقد في الدوحة من 

، والدورة التاسعة عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة التي ُعقدت في 2012ول كانون األ/دیسمبر 7تشرین الثاني إلى /نوفمبر
كما شاركت األمانة في االجتماعات الفرعیة التفاقیة األمم المتحدة . 2013تشرین الثاني /نوفمبر 22إلى  11وارسو من 

  . 2013حزیران /یونیه 14إلى  3اإلطاریة التي ُعقدت في بون من 

                                                   
7 http://www.cbd.int/doc/reports/jlg-12-report-en.pdf  
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بشأن  اإلطاریةالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وشاركت في حلقة عمل خبراء اتفاقیة األمم المتحدة وحضرت أمانة ا  - 23
وذلك إلبراز خبرات االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في  2013آذار /مارس 1الخسائر واألضرار التي ُعقدت في لندن في 

مانة أیضًا اجتماع لجنة التكیف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة الذي وحضرت األ. القضایا ذات الصلة بالخسائر واألضرار
في بون إلبراز مساهمات االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي الممكنة في عمل لجنة  2013آذار /مارس 8- 5ُعقد في الفترة 

هج المعتمدة على النظم  وشاركت األمانة في حلقة العمل التقنیة لبرنامج عمل نیروبي لالتفاقیة. التكیف اإلطاریة بشأن النُ
  .اإلیكولوجیة إزاء التكیف وقدمت عرضًا وأدارت جلسة بشأن تنفیذ حاالت التآزر في سیاق اتفاقیات ریو

وكجزء من خطة عمل فریق الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا في إطار االتفاقیة اإلطاریة لدعم البلدان األقل نموًا نظم   - 24
وقدمت أمانة االتفاقیة . لحلقات العمل اإلقلیمیة التدریبیة بشأن التخطیط الوطني للتكیف بخصوص أقل البلدان نمواً  سلسلة

المتعلقة بالتنوع البیولوجي الدعم، من خالل دعم مالي سخي من حكومتي الیابان وأسبانیا، لمشاركة جهات االتصال الوطنیة 
لتبادل الخبرات الوطنیة في حلقات العمل التي ُعقدت للبلدان األفریقیة الناطقة بالفرنسیة  لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

أغسطس آب  30 –تموز /یولیه 26(، والبلدان األفریقیة الناطقة باإلنجلیزیة )، لومي، توغو2013آذار /مارس 22- 18(
كما شاركت أمانة االتفاقیة المتعلقة ). یا، سییم ریب، كمبود2013آب /أغسطس 25- 17(، وآسیا )، كیغالي، رواندا2013

لمجموعة الخبراء المعنیة بأقل البلدان نموًا وقدمت عروضًا عن دور التنوع  بالتنوع البیولوجي في حلقات العمل التدریبیة
راتیجیات وخطط واالست برامج العمل الوطنیةالبیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في التكیف وفي تنفیذ حاالت التآزر فیما بین 

  .العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
  اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر

تواصل أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي اإلسهام في العملیات ذات الصلة في إطار اتفاقیة األمم المتحدة   - 25
عاونت األمانة مع اآللیة العالمیة التفاقیة األمم المتحدة ، ت10/35واستجابة للمقرر . لمكافحة التصحر، وتتعاون مع أمانتها

وقُدمت الدراسة للمؤتمر العلمي . التصحر في إجراء دراسة بشأن تثمین التنوع البیولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة لمكافحة
من السالسل  71في العدد اسة ونُشرت الدر . 2013نیسان /الثاني التابع التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر في ابریل
األمانة واآللیة العالمیة على هامش االجتماع الحادي  إصدارهاالتقنیة لدى االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، واشتركت في 

 27- 16عشر في مؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو االجتماع الذي ُعقد في الفترة 
  .في ویندهوك 2013لول أی/سبتمبر

، خالل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة  اإلتفاقیةواشتركت أمانة   - 26 المتعلقة بالتنوع البیولوجي أیضًا
األمم المتحدة لمكافحة التصحر، مع أمانة تلك االتفاقیة األخیرة في إدارة وتنفیذ جناح اتفاقیات ریو، ونظمت، بالتعاون مع أمانة 

تفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وغیرها مناسبات جانبیة عن دور التنوع البیولوجي في الحد من مخاطر الكوارث وعن ا
  .اإلسهام المحتمل في استعادة النظم اإلیكولوجیة إلى درجة الصفر من التدهور الصافي لألراضي

تفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیة األمم المتحدة ومن بین اإلجراءات التعاونیة األخرى، اشتركت أمانتا اال  - 27
على هامش االجتماع الحادي عشر للجنة  2013نیسان /أبریل 14لمكافحة التصحر في تنظیم حلقة عمل لیوم واحد في 

قیة األمم المتحدة بشأن وذلك لبناء قدرات جهات االتصال التابعة التفا استعراض تنفیذ االتفاقیة التابعة التفاقیة األمم المتحدة
واستراتیجیة السنوات العشر التفاقیة األمم  2020- 2011تنفیذ التآزر فیما بین الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 

المتحدة لمكافحة التصحر، وبین االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  للتنوع البیولوجي وبرامج العمل الوطنیة ودمجها في 
  .ط الوطني للتنمیةالتخطی
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م ترتیبات االتصال المشتركة بین اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر واالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في المقر الرئیسي لألم
  المتحدة في نیویورك

واصل أمانتا ذات الصلة، وبرامج عملهما المعنیة، ت اإلتفاقیتین وعالوة على التعاون الجاري في سیاق أهداف  - 28
االتفاقیتین المحافظة على ترتیبات االتصال المشتركة في مقر األمم المتحدة في نیویورك حیث تستفید حالیُا أمانة االتفاقیة 

في المائة من وقته للمسائل ذات الصلة باالتفاقیة المتعلقة  50المتعلقة بالتنوع البیولوجي حالیًا من خدمة موظف فني مخصص 
مكتب االتصال المشترك ذا قیمة بالغة  وقد أثبت حضور أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي من خالل. لوجيبالتنوع البیو 

لجهود األمانة في للتعاون مع كیانات األمم المتحدة األخرى والمنظمات األخرى، وأن توفر مدخالت للعملیات ذات الصلة في 
، وأهداف التنمیة 2015اق العملیات صوب وضع جدول أعمال التنمیة لما بعد فعلى سبیل المثال، في سی .األمم المتحدة

المستدامة، التي یرد وصف لها في مكان آخر من هذه الوثیقة، واالستعداد للمؤتمر الدولي الثالث للدول الجزریة الصغیرة 
  .النامیة

  جناح اتفاقیات ریو
اتفاقیة األمم المتحدة و اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر، و وجي، واصلت أمانات االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیول  - 29

عداد جناح اتفاقیات ریو باعتباره أداة في ترویج وتعزیز  ،اإلطاریة بشأن تغیر المناخ ومرفق البیئة العالمیة التعاون في وضع وإ
عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة المتعلقة  وقد نُظم الجناح على هامش االجتماع الحادي. التآزر في تنفیذ اتفاقیات ریو

وعلى هامش االجتماع  8،في حیدر آباد، الهند 2012تشرین األول /أكتوبر 19-8بالتنوع البیولوجي الذي ُعقد في الفترة 
 2013أیلول /سبتمبر 27- 16الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي ُعقد في الفترة 

  .9في ویندهوك

  االتفاقیات األخرى  - 3
  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 17و 16ُعقد اجتماع ألمانتي االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات واالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي یومي   - 30
واإلطار االستراتیجي  2020- 2011فترة لتبادل المعلومات عن الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي لل 2013أیلول /سبتمبر

وشرعت األمانتان في إجراء استعراض، یجري . لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات واالستراتیجیات الخاصة باالتصال وبناء القدرات
الصلة  في الوقت الحاضر، لبرنامج عملهما المشترك لكي یجسد بصورة أقوى استراتیجیات االتفاقیتین ویعالج القضایا ذات

باألنواع الغریبة الغازیة والكائنات الحیة المحورة وذلك مثًال من خالل توفیر الدعم لتنمیة القدرات الوطنیة في مجال تدابیر 
  . الصحة النباتیة
  اتفاقیة آرهوس

األمم المتحدة للجنة  التابعة یتركز التعاون بین أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وأمانة اتفاقیة آرهوس  - 31
على برنامج عمل بروتوكول كارتاخینا بشأن التوعیة العامة والتعلیم والمشاركة بشأن النقل اآلمن للكائنات  األوروبیةاالقتصادیة 

الحیة المحورة ومناولتها واستخدامها وهدف اتفاقیة آرهوس بشأن تعزیز الحصول على المعلومات، والمشاركة العامة في صنع 
  .صول إلى العدالة فیما یتعلق بجمیع المسائل البیئیة بما في ذلك الكائنات المحورة جینیاً القرار والو 

                                                   
  .http://www.iisd.ca/biodiv/cop11/pavilion/html/ymbvol200num19e.html: یرد تقریر ملخص خدمات اإلبالغ عن الجناح في 8
  .http://www.iisd.ca/desert/cop11/pavilion/intro.html: یرد تقریر ملخص خدمات اإلبالغ عن الجناح في 9
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، ضمن التعاون  - 32 الجاري بینهما، في تنظیم مائدة مستدیرة بشأن  المتواصل وفي هذا الصدد، تعاونت األمانتان مؤخرًا
،  –یتعلق بالكائنات الحیة المحورة الحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة فیما  الكائنات المحورة جینیًا

وكان الهدف من ذلك هو بناء قدرات البلدان على . 2013تشرین األول /أكتوبر 17و 16التي ُعقدت في جنیف، سویسرا یومي 
الكائنات المحورة جینیًا /رةتعزیز الحصول على المعلومات، والمشاركة، والوصول إلى العدالة فیما یتعلق بالكائنات الحیة المحو 

من خالل تبادل المعارف، والممارسات الجیدة، والدروس المستفادة ووضع توصیات بشأن العمل في المستقبل على المستویات 
وكان من بین التوصیات الخاصة بالعمل على المستویین اإلقلیمي والدولي، أن  .الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة في هذا المجال

تفاقیة آرهوس وبروتوكول كارتاخینا، حسب مقتضى الحال، مساعدة البلدان في التصدیق على الصكین وتنفیذهما من تواصل ا
من بروتوكول كارتاخینا بشأن السالمة األحیائیة في السیاسات  23تعمیم اتفاقیة آرهوس والمادة ) 1: (خالل عدة أمور من بینها

الترویج للتعاون على المستویات دون ) 2(، والمستدامةلتنوع البیولوجي والبیئة والتنمیة المتعلقة بالسیاسات والبرامج المتعلقة با
  ).مثل من خالل المنظمات وشبكات العمل اإلقلیمیة القائمة(اإلقلیمیة، واإلقلیمیة والدولیة 

  المنظمات والمبادرات الدولیة معالتعاون   - باء
  وأهداف التنمیة المستدامة  2015ول أعمال التنمیة لما بعد عام التعاون في سیاق العملیات الرامیة إلى وضع جد

شاركت أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي بنشاط في العملیات الجاریة صوب وضع جدول أعمال األمم   - 33
فرقة الدعم التقني واشتركت األمانة، بوصفها عضوًا في . وأهداف التنمیة المستدامة 2015المتحدة للتنمیة لما بعد عام 

مع منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، وبرنامج األمم (المشتركة بین وكاالت األمم المتحدة، 
ة اللجنة اإلقتصادیة واإلجتماعیة آلسیا والمحیط الهادىء، ومنتدى األمم المتحدالمتحدة اإلنمائي، والبنك الدولي وبمساهمات من 

، والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة الیونسكو، وبرنامج األمم المتحدة  المعنى بالغابات،
فرقة الدعم التقني بشأن التنوع البیولوجي للنظر من لفي إعداد حافظة قضایا ) وغیرها من االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي

/ فبرایر 7- 3 الفتلرة امل المفتوح العضویة بشأن أهداف التنمیة المستدامة في دورته الثامنة التي ُعقدت فيجانب الفریق الع
وتحدث األمین التنفیذي، بوصفه عضوًا مدعوًا للفریق في افتتاح هذه الدورة التي نظرت موضوعات المحیطات، . 2014شباط 

ق العامل المفتوح العضویة بشأن أهمیة وخیارات معالجة التنوع البیولوجي في والبحار، والغابات، والتنوع البیولوجي أمام الفری
تترأسها كیانات األمم المتحدة  القضایا التيفي ملخصات وقدمت األمانة أیضًا مدخالت . إطار أهداف التنمیة المستدامة

األخرى بواسطة فرقة المهام لألمم  األخرى بشأن موضوعات أخرى یتناولها الفریق العامل المفتوح العضویة وفي التقاریر
  .وشبكة األمم المتحدة لحلول التنمیة المستدامة 2015المتحدة بشأن جدول أعمال التنمیة لما بعد 

 5إلى  3، في دورته التاسعة التي ُعقت من واستجابة لطلب الرئیسین المشاركین للفریق العامل المفتوح العضویة  - 34
باألهداف والغایات المتفق علیها على الصعید الحكومي الدولي وقائمة باألهداف والغایات  ، ُأعدت قائمة2014آذار /مارس

كما شاركت . وقُدمتا لفرقة الدعم التقني المشتركة بین وكاالت األمم المتحدةالمحتملة بمساعدة برنامج األمم المتحدة للبیئة 
ا الرئیسان المشاركان لمجاالت التركیز المحتملة في أهداف األمانة أیضًا في عملیة تصنیف بشأن مجاالت العمل التي حدده

وتقوم أمانة االتفاقیة . التنمیة المستدامة وفي إعداد الخیارات الخاصة باألهداف المحتملة والغایات الخمس لفرقة الدعم التقني
 18ة عممها الرئیسان المشاركان في المتعلقة بالتنوع البیولوجي، باالشتراك مع كیانات األمم المتحدة األخرى، باستعراض ورق

مكانیة قیاس الغایات ضمن جملة أمور 2014نیسان /أبریل وترد . لتقدیم تعلیقات على الجوانب التقنیة مثل جدوى األهداف وإ
و   UNEP/CBD/WGRI/5/6تفاصیل أخرى للنظر من جانب الفریق العامل في الوثیقتین

UNEP/CBD/WGRI/5/INF/12.  
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  یئة وفریق إدارة القضایا بشأن التنوع البیولوجي فریق إدارة الب
شارك األمین التنفیذي في االجتماع التاسع عشر لكبار المسؤولین عن فریق إدارة البیئة الذي ُعقد في نیویورك یوم   - 35
، ولدى النظر في عمل وتوصیات فریق إدارة 2015- 2014واعتمد الفریق خطة عمل للفترة . 2013أیلول /سبتمبر 19

  : القضایا بشأن التنوع البیولوجي قام بتمدید عمل فریق إدارة القضایا لسنة أخرى بالمهام التالیة
تقدیم أداة رسم خرائط التنوع البیولوجي االلكترونیة لالجتماع السابع عشر للهیئة الفرعیة للمسائل العلمیة   )أ(  

تاحتها للدول األعضاء وأصحاب والتقنیة والتكنولوجیة وتحویلها إلى االتفاقیة المتعلقة بالت نوع البیولوجي لمتابعتها في المستقبل وإ
  المصلحة اآلخرین،

المساهمة، حسب مقتضى الحال، في منتدى االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي لدعم   )ب(  
  یات وخطط العمل،جاستعراض وتنفیذ هذه االستراتی

أیتشي للتنوع البیولوجي بما في ذلك من خالل توفیر  هدافألنتصف المدة المساهمة في عملیة استعراض م  )ج(  
األهداف على المستوى الوطني وكذلك مواصلة النظر في الوسائل الكفیلة بإدراج  المتعلقة بتنفیذالمؤشرات والبیانات والسیما تلك 

للمساعدات أطر األمم المتحدة مثل  أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي في أدوات التخطیط األخرى على المستوى القطري
  ،اإلنمائیة

إعداد تقریر مرحلي بواسطة فریق إدارة البیئة بشأن مساهمة منظومة األمم المتحدة في الخطة االستراتیجیة   )د(  
نوع للنظر من جانب االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة المتعلقة بالت 2020- 2011للتنوع البیولوجي للفترة 

  .البیولوجي
  فریق المهام المعني بأهداف أیتشي للتنوع البیولوجي 

تتألف من المنظمات  –، والرؤساء التنفیذیین لست وعشرین منظمة 2011أیلول /وقع األمین التنفیذي، في سبتمبر  - 36
ات االتفاقیات المتعلقة بالتنوع غیر الحكومیة الدولیة، والمنظمات الحكومیة الدولیة، وكیانات األمم المتحدة بما في ذلك أمان

، وتحقیق أهداف أیتشى للتنوع 2020- 2011مذكرة تعاون بشأن تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة  –البیولوجي 
الهدف المحدد بالمذكرة في المساهمة  ویتمثل 10.بعد ذلك على المذكرة إضافیتانوقد وقعت منظمتان . 2020البیولوجي لعام 

، توفیر منبر 2020- 2011في التنفیذ الناجح وحسب التوقیت للخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة  ، وبصورة أكثر تحدیدًا
یق لتبادل المعلومات وتنسیق األنشطة فیما بین الجهات الموقعة لدعم جهود بلدانها األعضاء وأصحاب المصلحة صوب تحق

وأنشأت المذكرة فریق مهام معني بأهداف أیتشي للتنوع البیولوجي التي اقتصرت . 2020أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي لعام 
عضویتها على رؤساء أو نواب الرؤساء في المنظمات الموقعة والتي یتمثل هدفها في الترویج لتبادل المعلومات، حیثما كان 

، تنسیق األنشطة خاصة بال وسوف یرتكز فریق . 2020مؤسسات المعنیة لتحقیق أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي لعام ممكنًا
المهام، بمقتضى طرائق التعاون المتفق علیها، وتستكمل العمل الذي یضطلع به فریق إدارة البیئة التابع لألمم المتحدة من 

                                                   
حكومیة الدولیة، التحالف تضم الجهات الموقعة التسعة والعشرین على مذكرة التعاون وأعضاء فریق المهام المعني بأهداف أیتشي للتعاون البیولوجي المنظمات غیر ال 10

لیة، حفظ األنواع النادرة، منظمة حفظ الطبیعة، اتفاقیة التجارة الدولیة باألنواع المهددة باالنقراض للقضاء على االنقراض، منظمة حیاة الطیور الدولیة، منظمة الحفظ الدو 
ة العالمیة لحدائق الحیوان وأحواض الزینة، جمعیة حفظ الحیاة البریة، ط، الراب)2011تشرین الثاني /نوفمبر 4التي وقعت في (من المجموعات النباتیة والحیوانیة البریة 

تشرین األول /أكتوبر 14التي وقعت في (وق العالمي للطبیعة، المنظمات الحكومیة الدولیة، منظمة التنوع البیولوجي الدولیة، المنظمة الدولیة لقانون التنمیة، الصند
مم المتحدة من مرفق البیئة العالمیة، منظمة الطیران ، المنظمة الدولیة لألخشاب المداریة، االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، أمانة اتفاقیة رامسار، وتتألف كیانات األ)2013

، )األونكتاد(م المتحدة للتجارة والتنمیة المدني الدولي، الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، أمانة المعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، مؤتمر األم
مم المتحدة للبیئة، منظمة األمم المتحدة للتنمیة والعلم والثقافة، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، المعهد الدولي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األ

  .للتدریب والبحوث، ومنظمة األمم المتحدة العالمیة للسیاحة
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فریق االتصال المعني باالتفاقیات المتعلقة بالتنوع خالل فریق إدارة القضایا بشأن التنوع البیولوجي التابع لها وبواسطة 
وعقد اجتماع لفریق المهام على هامش . 2020البیولوجي بشأن المسائل ذات الصلة بتنفیذ أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي لعام 

  .ه اآللیة، وسوف تتخذ خطوات أخرى لتعزیز هذ2012تشرین األول /االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في أكتوبر
  فریق االتصال المشترك بین الوكاالت المعني باألنواع الغریبة الغازیة

یتمثل الهدف من فریق االتصال المشترك بین الوكاالت المعني باألنواع الغریبة الغازیة، الذي كان قد بدأه األمین   - 37
دابیر الرامیة إلى منع دخول األنواع الغریبة الغازیة ، في تیسیر التعاون فیما بین المنظمات المعنیة لدعم الت2010التنفیذي عام 

  11.وقد شاركت أمانات عشر منظمات دولیة في فریق االتصال بوصفها أعضاء أساسیین. والتخفیف من آثارها
تكاملها معًا من أجل ترشید وییسر فریق االتصال تبادل المعلومات بشأن السیاسات واألنشطة ذات الصلة لضمان   - 38

، توفر الخطة االستراتیجیة 2020وحتى الفترة المنتهیة عام . وبناء التآزر، وكذلك تجنب أي ازدواجیة غیر ضروریة الكفاءة،
من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي بشأن األنواع الغریبة الغازیة  9، وخاصة الهدف 2020- 2011للتنوع البیولوجي للفترة 

في  2013آذار /مارس 1شباط إلى /فبرایر 28تماع الرابع لفریق االتصال من وقد ُعقد االج. المحور الرئیسي لعمل الفریق
. وقد جرى تعدیل االختصاصات، حسب الظروف السائدة، لالتفاق فیما بین أعضاء فریق االتصال في هذا االجتماع 12.روما

13  
حرز في األنشطة التي نفذها أعضاء فریق االتصال للجنة تداب  - 39 یر الصحة والصحة النباتیة في وقد ُأبلغ التقدم المُ

ویشمل ذلك اإلجراءات المتعلقة بتحلیل المخاطر،  2014.14آذار /منظمة التجارة العالمیة بواسطة أمانة هذه اللجنة في مارس
 ورةللمشالذي أعده األمین التنفیذي للنظر من جانب الهیئة الفرعیة  واإلرشاد ومیاه الصابورة، والتلوث البیولوجي وعملیات النقل

بشأن دخول األنواع الغریبة في  )UNEP/CBD/SBSTTA/18/8(العلمیة، والتقنیة، والتكنولوجیة في اجتماعها الثامن عشر 
  .والطعوم الحیة واألغذیة الحیةشكل الحیوانات األلیفة وأنواع أحواض الزینة والمناطق األرضیة 

  برنامج األمم المتحدة للبیئة 
مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، یضطلع البرنامج بمشروع ممول من البرنامج  استجابة للطلب المقدم من  - 40

المواضیعي لالتحاد األوروبي للبیئة واإلدارة المستدامة للموارد الطبیعیة بما في ذلك الطاقة وبشأن تحسین الفعالیة والتعاون فیما 
. وهناك عنصران رئیسیان في هذا المشروع. الفرص لزیادة حاالت التآزربین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واستكشاف 

یتعلق العنصر األول بتحدید الفرص والخیارات لزیادة تعزیز التعاون على المستوى العالمي من خالل األمانات وأجهزتها 
ویتعلق العنصر الثاني بتحدید وتقاسم . المضیفة، ومن خالل الحوكمة والهیئات االستشاریة لالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  .أفضل الممارسات على المستوى الوطني لتحقیق زیادة في االتساق في تنفیذ االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي
ف االتفاقات البیئیة المتعددة األطرا/بین البرنامج ، أنشأ برنامج األمم المتحدة للبیئة فریق مهام مشترك2014وفي عام   - 41

كل فى وتشترك أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي . لدراسة الكیفیة التي یمكن بها تحسین الترتیبات اإلداریة والبرامجیة

                                                   
المركز الدولي للعلوم : ني باألنواع الغریبة الغازیة بوصفها أعضاء أساسیةشاركت أمانات المنظمات الدولیة التالیة في فریق االتصال المشترك بین الوكاالت المع 11

نات البریة، منظمة األمم ، االتفاقیة المعنیة بالتنوع البیولوجي، االتفاقیة المعنیة بالتجارة الدولیة لألنواع المهددة باالنقراض من أنواع النباتات والحیواالزراعیةالبیولوجیة 
، المنظمة العالمیة لزراعة، منظمة الطیران المدني الدولیة، المنظمة البحریة الدولیة، االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، االتحاد الدولي لحفظ الطبیعةالمتحدة لألغذیة وا

  .لصحة الحیوان، منظمة التجارة العالمیة
  .http://www.iisd.ca/desert/cop11/pavilion/intro.html ى الموقع الشبكي لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي فيیتوافر عل 12
  .http://www.cbd.int/invasive/doc/tor-mo-ialg-2013-02-028-en.pdf ى الموقع الشبكي لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي فيیتوافر عل 13
-https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009یتوافر على الموقع الشبكي لمنظمة التجارة العالمیة  14

DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=123521,123529,123531,123471,123409,123397,123369,123382,123385,123312&Curre
ntCatalogueIdIndex=4&FullTextSearch=  
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التي یمكن بها للمنظمات  ةوالملموسمن المناقشات وتقود المناقشات المتعلقة بالتعاون البرامجي بهدف تحدید الوسائل العملیة 
  .مع مراعاة الوالیة الخاصة بكل منها من الفعالیةر أكبر معًا بقدأن تعمل 

استمر المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة في توفیر دور بارز في الشراكة المعنیة   - 42
وینظم مساهمة المركز .بیولوجيبالمؤشرات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وفي إعداد الطبعة الرابعة من التوقعات العالمیة للتنوع ال

العالمي لرصد الحفظ التابع للبرنامج في االتفاقیة برنامج العمل المشترك الخاص به مع أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع 
. 2020- 2011لدعم تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة  2012البیولوجي، وهو البرنامج الذي ُأنشئ عام 

مساهمة المركز في منتدى االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع  UNEP/CBD/WGRI/5/3 ن الوثیقةوتتضم
البیولوجي، حیث یوفر الدعم المساعدة للبلدان في تنقیح استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي وتحدید أهداف 

  .وطنیة إضافیة
التنوع البیولوجي مع برنامج األمم المتحدة للبیئة إلیجاد الوسائل التي یمكن بها لبرنامج وتعمل أمانة االتفاقیة المتعلقة ب  - 43

. 2020- 2011عمل البرنامج أن یدعم بصورة أفضل تنفیذ االتفاقیة وبروتوكوالتها والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 
رنامج األمم المتحدة للبیئة لتحدید الفرص للعمل المشترك في إقلیم كل وتعزز األمانة أیضًا من تعاونها مع المكاتب اإلقلیمیة لب

  .منها مثل ما یتعلق بالمنتدیات السیاساتیة وبناء القدرات
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ك اإلطار خالل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف وذل وأطلق، 2012اعتمد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في   - 44
وتوفر . وللمساهمة في تحقیق أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي 2015لتحقیق تقدم في إعداد جدول أعمال التنمیة لما بعد عام 

إطارًا لتنفیذ الدعم المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لالتفاقیة وللخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة  االستراتیجیة
ل آلیات التسلیم الخاصة به على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة بما في ذلك من خالل مكاتبه من خال 2020- 2011

وترد مساهمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في منتدى االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع . القطریة في البلدان النامیة
  .UNEP/CBD/WGRI/5/3ي الوثیقة البیولوجي بما في ذلك إدارة موقعه الشبكي ف

  مرفق البیئة العالمیة 
للتجدید السادس لموارد الصندوق االستئماني لمرفق  2012تشرین الثاني /انتهت المفاوضات التي بدأت في نوفمبر  - 45

كي للفترة السادسة ملیار دوالر أمری 4.43بالتزام من جانب الجهات المانحة بتجدید مبلغ  2014نیسان /البیئة العالمیة في أبریل
دمت استراتیجیة مجال التركیز المتعلق بالتنوع البیولوجي ضمن اتجاهات . 2018- 2014لتجدید موارد مرفق البیئة العالمیة،  وُق

 30إلى  25لفترة التجدید التي ستقدم لالعتماد من جانب جمعیة مرفق البیئة العالمیة في اجتماعها الخامس من  15البرمجة
وشاركت أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في العملیة التي تولت أمانة المرفق  .في كانكون، المكسیك 2014أیار /مایو

ولذلك وغیر ذلك . تنسیقها وتیسیرها إلعداد استراتیجیة مجال التركیز بما في ذلك بوصفها عضو في فریقها االستشاري التقني
بمونتلایر، كندا الذي  2013حزیران /یونیه 5و 4ألمانتي االتفاقیة والمرفق یومي  معتكفمن الجوانب األخرى للتعاون، ُعقد 

وُعقد اجتماع لفریق االتصال المعني . تضمن جلسة بالفیدیو مع جهات االتصال الوطنیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي
، ویرد تقریر عن االجتماع 2013أیلول /سبتمبر 3و 2مي باالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي مع أمانة المرفق في جنیف یو 

  .في مكان آخر في هذه الوثیقة
  منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة

                                                   
  .http://www.thegef.org/gef/node/10419:  یتوافر على الموقع الشبكي لمرفق البیئة العالمیة في 15
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هذا ). منظمة األغذیة والزراعة( 2050في المائة بحلول عام  70نحو باألغذیة  إنتاجزیادة  یتوقع أن یتطلب األمر  - 46
السلع الغذائیة األخرى مثل الطاقة الحیویة، واأللیاف، والمواد الخام لالستخدامات غیر  باإلضافة إلى الطلبات المتوقعة على

راضي والمیاه كما أنها مستهلك كبیر للموارد األخرى بالفعل المستخدم المهیمن على األوقد أصبحت الزراعة . الغذائیة األخرى
رد تأكید له في الطبعة الرابعة للتوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي وكما سی. ، والمواد الكیمیائیة الزراعیةواألسمدةمثل الطاقة، 

 لإلنتاجفإن تحقیق اإلدارة المستدامة للمناظر الطبیعیة لإلنتاج والسیما الزیادات المستدامة  ،وغیر ذلك من عملیات التقییم
حرز صوب معظم أهداف أیتشى للتنوع یشكل عامًال مسیطرًا في تحدید الت الزراعي والوسائل والُسبل التي ینفذ بها ذلك قدم المُ

  .البیولوجي
، استعرض مؤتمر منظمة األغذیة والزراعة في دورته الثامنة والثالثین اإلطار االستراتیجي الجدید 2013وفي عام   - 47

مكونات حفظ  وكانت. ووافق على هذا اإلطار،الذي یحدد االتجاه االستراتیجي المقبل للمنظمة  2019- 2010للمنظمة للفترة 
التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام عناصر مشتركة في كافة أنحاء اإلطار االستراتیجي وتشكل عنصرًا رئیسیًا في معالجة 

المساعدة في القضاء على الجوع، وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة، وزیادة : األهداف االستراتیجیة الخمسة التي تهدف إلى
والغابات ومصاید األسماك واستدامتها، وخفض الفقر في الریف، والتمكین من نظم الزراعة واألغذیة الشاملة  الزراعة إنتاجیة

دئ في عدد من المبادرات والشراكات العالمیة التي تنظر إلى . لكوارثلالتي تتسم بالكفاءة، وزیادة مقاومة ُسبل العیش  وقد بُ
ظ على رفاهة البشر، واستئصال الفقر، وتحقیق األمن الغذائي باعتبار ذلك هدفها قضایا الزراعة والبیئة بطریقة متكاملة تحاف
  .2019- 2010دعم اإلطار االستراتیجي للفترة لالرئیسي أو تعزیز هذه المبادرات والشبكات 

التي  UNEP/CBD/WGRI/5/INF/22وقدمت منظمة األغذیة والزراعة المزید من التفاصیل في وثیقة المعلومات   - 48
تضمن أنشطة ونواتج محددة یمكن التعرف علیها في مختلف برامج عمل مختلف أركان المنظمة، والمبادرات، والمعالم البارزة، ت

من أهداف أیتشى للتنوع  16، و15، 14، 13، 11، 9، 8، 7, 6, 5واألنشطة التي تسهم بالدرجة األولي في األهداف 
  .ألخرىالبیولوجي باإلضافة إلى العدید من األهداف ا

وتتعاون أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي مع منظمة األغذیة والزراعة في مبادراتها بشأن نظم التراث الزراعي   - 49
وشاركت األمانة بهذه الصفة في اجتماعات اللجنة العلمیة . ذات األهمیة العالمیة وتعمل في اللجنة التوجیهیة للمبادرة

ومن خالل  2012تشرین األول /أكتوبر 30و 29لمبادرة التي ُعقدت في مقر المنظمة في روما یومي والتوجیهیة المشتركة ل
، وشاركت في المنتدى الدولي بشأن المبادرة المعنیة بنظم التراث الزراعي 2014نیسان /أبریل 29و 28مؤتمر الفیدیو یومي 

  .2013حزیران /یونیه 1أیار إلى /مایو 29ة ذات األهمیة العالمیة الذي ُعقد في نوتو، الیابان خالل الفتر 
نیسان /أبریل 19إلى  15ونظرت الدورة العادیة الرابعة عشرة لهیئة الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة التي ُعقدت من   - 50

االتفاقیة والهیئة في  وتعاونت أمانتا. عددًا من البنود ذات الصلة بالتنوع البیولوجي واالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي 2013
العدید من األنشطة بما في ذلك العروض التي قدمتها أمانة الهیئة خالل حلقات العمل المعنیة ببناء القدرات بشأن الحصول 

  .2014و 2013تقاسم المنافع التي أدارتها أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في 
  )الیونسكو(لثقافة منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم وا

یتعلق جانب من الجوانب العدیدة بالتعاون المقدم من منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة لالتفاقیة المتعلقة   - 51
بالبرنامج المشترك  10/20ورحب مؤتمر األطراف في مقرره . بالتنوع البیولوجي بالعالقة بین التنوع البیولوجي والتنوع الثقافي

، ودعا األطراف وغیرها من أصحاب 2020- 2010التنوع البیولوجي والثقافي للفترة ب المعنىلیونسكو وأمانة االتفاقیة بین ا
واصلت أمانتا االتفاقیة وبغیة تحقیق تقدم في هذا المجال، . البرنامج وتقدیم الدعم له ذاإلسهام بتنفیالمصلحة المعنیین، 

اتیجیة تنفیذه من خالل تحلیل مقررات مؤتمر األطراف ووالیة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع والیونسكو تحدید والیة البرنامج واستر 
البیولوجي فضًال عن تلك المتعلقة باتفاقیة التراث العالمي وغیر ذلك من االتفاقیات المتعلقة بالیونسكو، وأنشأتا فریق اتصال 

  .غیر رسمي بشأن التنوع البیولوجي والثقافي
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باء بتقریر االجتماع األول لفریق االتصال ورحب بالخطوات األخرى  11/5ر األطراف علمًا في المقرر وأحاط مؤتم  - 52
الصالت بین التنوع البیولوجي والثقافي بتنفیذ االتفاقیة  إدراج والتوعیة بها من خالل وتوثیقها المتخذة الستكشاف القیمة المضافة

ویواصل فریق االتصال غیر . س مع االتفاقیة وااللتزامات الدولیة ذات الصلةالمتعلقة بالتنوع البیولوجي بما یتسق ویتجان
  .الرسمي العمل بالوسائل االلكترونیة، ویغتنم األعضاء أیضًا الفرص لالجتماع على هامش االجتماعات والمناسبات األخرى

للعمل في  فلورنساوجامعة موظف فني من سلوفاكیا، بدعم سخي من حكومة إیطالیا  إعارة، جرت 2013وفي عام   - 53
مكتب الیونسكو في نیویورك لتطویر صفحات الویب وللمساعدة في وضع عدد من أدوات االتصال والتوعیة بما في ذلك سلسلة 
من ملخصات القضایا بشأن الصالت بین التنوع البیولوجي والثقافي، ومنبر عالمي للتنوع البیولوجي والثقافي بالوسائل 

لتزوید صانعي السیاسات بالموارد ودراسات الحالة واألدوات إلدراج الصالت بین التنوع البیولوجي والثقافي في  االلكترونیة ُصمم
  .تصمیم وتنفیذ االستراتیجیات والسیاسات التي تُعالج تآكل وفقدان التنوع البیولوجي والثقافي

شراكة مع أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع فى  فلورنسا ،أنشأت حكومة إیطالیا وجامعة  2014نیسان /وفي أبریل  - 54
البرنامج المشترك المعني بالتنوع البیولوجي والثقافي الستكشاف  تنفیذب المعنىالبیولوجي والیونسكو، المؤتمر األوروبي األول 

مناسبة عقد مؤتمر الصالت بین التنوع البیولوجي والثقافي والمناظر الطبیعیة الثقافیة في السیاق األوروبي وتضمنت هذه ال
في شكل إعالن  إقلیمیاووفرت هذه المبادرة المشورة المحددة . یومین استغرقعلمي مفتوح لمدة یومین أعقبه اجتماع للخبراء 

  .للنظر من جانب الحكومات والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة في أوروبا
امج المشترك، بدعم مالي من صندوق التنوع بشأن البرن األعمالأدرجت األمانة بند في جدول  2014وخالل عام   - 55

البیولوجي للیابان لالجتماعات التحضیریة اإلقلیمیة لعقد االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف بالمجتمعات األصلیة والمحلیة 
 إقلیمیاالمشورة المحددة بأقالیم أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي وأفریقیا وآسیا والمحیط الهادئ، للتوعیة والحصول على مزید من 

وسوف تسهم مختلف المناقشات اإلقلیمیة في مناسبة تستغرق یومًا كامًال بشأن التنوع . بشأن وضع أدوات لراسمي السیاسات
  .البیولوجي والثقافي سوف تُعقد على هامش االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

ترك في مناسبات بناء القدرات ذات الصلة لجهات االتصال الوطنیة وسوف تُدرج الدروس المستفادة من البرنامج المش  - 56
وسوف یتوافر تقریر مرحلي عن البرنامج المشترك بما في ذلك تقریر المؤتمر األوروبي األول . والمجتمعات األصلیة والمحلیة

ولم تُقترح  . األطرافللنظر من جانب االجتماع الثاني عشر لمؤتمر ) UNEP/CBD/WGRI/5/INF/14( في وثیقة معلومات
  .مقررات أخرى في هذه الفترة

  )األونكتاد(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
شاركت أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في المؤتمر الثاني للتجارة البیولوجیة الذي نظمه مؤتمر األمم   - 57

وقدمت األمانة عروضًا عن . 2013كانون األول /دیسمبر 13- 11ل الفترة في جنیف خال) األونكتاد(المتحدة للتجارة والتنمیة 
ویتضمن التعاون . ، والحصول وتقاسم المنافع وبروتوكول ناغویا2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 

قده على هامش االجتماع الثاني عشر المستمر بین األمانة واألونكتاد اإلعداد للمؤتمر الثالث للتجارة البیولوجیة المقرر ع
  .2014تشرین األول /لمؤتمر األطراف في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في أكتوبر

  منظمة الصحة العالمیة
تعاونت أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي مع منظمة الصحة العالمیة في دعم تحقیق الصالت بین التنوع   - 58

، االشتراك في تنظیم حلقة عمل إقلیمیة 2014و 2013وفي هذا الصدد تضمن التعاون، خالل عامي . وصحة البشرالبیولوجي 
في مابوتو، موزامبیق حضرها مشاركون من  2013نیسان /أبریل 5- 2ألفریقیا بشأن صحة البشر والتنوع البیولوجي في الفترة 

طنیة إلدراج قضایا التنوع البیولوجي والصحة في االستراتیجیات الصحیة بلدًا حیث تبادلوا المعلومات بشأن اإلجراءات الو  25
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وقد ُأعدت المدخالت المتعلقة بالتنوع البیولوجي والصحة . الوطنیة واالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
ن جانب المؤتمر الوزاري الثاني المعني بصورة مشتركة مع المكتب اإلقلیمي ألفریقیا التابع لمنظمة الصحة العالمیة للنظر م

وقد ُأعدت المواد  .في رواندا، أنغوال 2013تشرین الثاني /نوفمبر 26 – 23بالصحة والبیئة في أفریقیا الذي ُعقد في الفترة 
عضویة المتعلقة بالصالت بالتنوع البیولوجي وصحة البشر ووزعت على هامش اجتماعات الفریق العامل المفتوح ال اإلعالمیة

وجرى االضطالع بأعمال إلعداد مجلد . المعني بأهداف التنمیة المستدامة الذي یرد تقریر عنه في مكان آخر من هذه الوثیقة
  .ضمن السلسلة التقنیة لالتفاقیة بشأن الصالت بین التنوع البیولوجي وصحة البشر

  للسیاحة  العالمیةمنظمة ال
للسیاحة في تحدید النقاط الساخنة الحرجة للسیاحة والحفظ بدعم إدراج الجوانب  ةالعالمیمنظمة التعاونت األمانة مع   - 59

بالتعاون مع برنامج " مقصد طرق الطیران" المتعلقة بالتنوع البیولوجي في تنمیة السیاحة المستدامة، من خالل وضع مشروع
حیاة الطیور، والمنظمة الدولیة لألراضي الرطبة، األمم المتحدة للبیئة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، والمنظمة الدولیة ل

، واتفاقیة رامسار بشأن األراضي الرطبة، إتفاقیة األنواع المهاجرة واإلتفاق األفریقى األوروآیبا المعنى بالطیور المائیةوأمانات 
لیة للمشروع بدعم من الوزارة وتجري حالیًا المرحلة األو . لدى الیونسكو ، وبرنامج اإلنسان والمحیط الحیوىوالتراث العالمي

  .االتحادیة للبیئة وحفظ الطبیعة، وسالمة البناء واألمان النووي في ألمانیا، ویجري وضع شراكة في هذا المجال
وتتعاون األمانة، مع عمل برنامج األمم المتحدة للبیئة كوكالة منسقة، مع منظمة األمم المتحدة للسیاحة العالمیة   - 60

شباط /وفي فبرایر. المستدامین واإلنتاجر السیاحة في البرنامج اإلطاري للسنوات العشر بشأن االستهالك لوضع مقترح لعنص
، شاركت األمانة في اجتماع اللجنة التوجیهیة الذي ُعقد في أغادیر، المغرب بالتوازي مع مؤتمر الشراكة العالمیة بشأن 2014

  .السیاحة المستدامة
فضل الممارسات تعاونت أمانات منظمة األمم المتحدة للسیاحة العالمیة وبرنامج األمم المتحدة وبغیة الترویج لتكرار أ  - 61

الممارسات عن التنوع البیولوجي في مجال  لونشر أفضللبیئة واالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي مع الصناعة في تحدید 
  .السیاحة من خالل مبادرات الجوائز والتوعیة في إطار الصناعة

وبدعم مالي سخي قدمته حكومة ألمانیا، بدأت األمانة العمل الذي سوف یتضمن تجمیع أفضل الممارسات   - 62
الستعراض تطبیق المبادئ التوجیهیة بشأن التنوع البیولوجي وتنمیة السیاحة للنظر من جانب مؤتمر األطراف خالل اجتماعه 

  . الثاني عشر
  المنظمة الدولیة لألخشاب المداریة

انطالقًا من مذكرة التفاهم المبرمة بین أمانتي المنظمة الدولیة لألخشاب المداریة واالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي   - 63
إلى تعزیز  16، تهدف المبادرة التعاونیة المشتركة بین المنظمة واالتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي بالغابات المداریة2010في 

ي الغابات المداریة بمشاركة مباشرة من أصحاب المصلحة المحلیین حیث تُعالج الدوافع الرئیسیة لفقدان حفظ التنوع البیولوجي ف
وقدمت المبادرة الدعم للبلدان األعضاء المنتجة في . إزالة الغابات وتدهور الغابات: التنوع البیولوجي في الغابات المداریة

ل تنفیذ برنامج عمل االتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي الحرجي التي تركز على المنظمة للحد من خسائر التنوع البیولوجي من خال
وتهدف المبادرة إلى . وخطة عمل المنظمة الدولیة 2020- 2011األهداف المشتركة للخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 

  :مع الشركاء في البلدان األعضاء المنتجة تحقیق النواتج الرئیسیة األربعة بمساعدة من الجهات المانحة وبتعاون وثیق
                                                   

البیولوجي للغابات المداریة وثیقة البرنامج التي هي األساس ألنشطة المشروع الملموسة في إطار المبادرة التعاونیة المشتركة بین المنظمة واالتفاقیة بشأن التنوع تتوافر  16
  : لمواقع التالیةاألسبانیة في مواقع الویب لكل من االتفاقیة والمنظمة على اباللغات االنجلیزیة والفرنسیة و 

  http://www.cbd.int/forest/doc/cbd-itto-initiative-programme-document.en.pdf: االتفاقیة
  .، المبادرة التعاونیة للمنظمة واالتفاقیة لحفظ الغابات المداریةhttp://www.itto.int/documents_detail/contents_type=598 ITTC(XLVII)/11: المنظمة
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  الغابات المتدهورة والثانویة، وإلصالحتعزیز القدرات المحلیة على حفظ التنوع البیولوجي في غابات اإلنتاج   )أ(  
دارة المناطق المحمیة وخاصة باالرتباط مع المناطق المحمیة العازلة والحفظ العابر للحدود،  )ب(     تحسین حفظ وإ
ایة التنوع البیولوجي للغابات المداریة من خالل التدخالت الحراجیة بما في ذلك المشروعات ذات الصلة حم  )ج(  

  بخفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات في البلدان النامیة،
تخدام المستدام تحسین رفاهة المجتمعات المحلیة والفئات األصلیة من خالل حفظ التنوع البیولوجي واالس  )د(  

  .للموارد الطبیعیة
إلدارة المستدامة للغابات مع تركیز خاص على حمایة التنوع لوسوف تتحقق هذه النواتج من خالل الترویج   - 64

البیولوجي، ومراقبة الغابات واإلدارة التكییفیة لتحقیق المنافع المتعددة على أساس مستدام، والحمایة من األنواع الغازیة، وتعزیز 
وتركز المبادرة على كل من غابات اإلنتاج وغابات . یمة الغابات المداریة الطبیعیة لتجنب التغییر في استخدام األراضيق

  .الحمایة
ملیون دوالر أمریكي  15وحتى اآلن تجري تجربة أحد عشر مشروعًا في إطار المبادرة باستثمارات كلیة تزید على   - 65

في ذلك الیابان، وسویسرا، وبلجیكا، والوالیات المتحدة األمریكیة وجمهوریة كوریا بما أسهمت منها الحكومات المانحة بما 
وتتصدر المنظمة الدولیة لألخشاب المداریة تنفیذ المبادرة بالتشاور الوثیق مع أمانة . دوالرات أمریكیة 12,527,309مجموعه 

  17.اء اآلخرین وخاصة البلدان المستفیدةاالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، والجهات المانحة والشرك
بلدًا في ثالثة أقالیم مداریة في العالم  20تغطي ) لم یبدأ العمل في مشروعین(ویسهم التقدم في تنفیذ تسعة مشروعات   - 66

, 5، وعلى وجه الخصوص في األهداف 2020- 2011بصورة واضحة في تحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 
ویرد المزید من التفاصیل بشأن المبادرة التعاونیة بما . من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي ذات الصلة بالغابات 15و 11، 7

  .UNEP/CBD/WGRI/5/INF/20في ذلك مخطط المشروعات اإلحدى عشر وحالة تنفیذها في وثیقة المعلومات المرافقة 
  أمانة برنامج البیئة اإلقلیمي للمحیط الهادئ

تشرین األول /وقع األمین التنفیذي على مذكرة تعاون مع أمانة برنامج البیئة اإلقلیمي للمحیط الهادئ في أكتوبر  - 67
وأهداف أیتشى للتنوع البیولوجي وفي  2020-2011لتعزیز التعاون بتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة  2012

ویقدم هذا البرنامج الدعم ألعضائه في تصمیم وتنفیذ . لقة بالتنوع البیولوجي وبروتوكوالتهابرنامج العمل الخاص باالتفاقیة المتع
  .خطط العمل االستراتیجیة الوطنیة للتنوع البیولوجي

  التالیةالخطوات   - ثانیاً 
د أهمیة الشراكات وأهداف أیتشى التابعة لها، ستتزای 2020- 2011مع إسناد األولویة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للفترة   - 68

زیادة فعالیة ونطاق التعاون مع الشركاء، وتحسین  وستمثل. الفعالة في جهود األطراف وفي عمل األمانة لدعم هذه الجهود
  .أولویة لألمانة خالل فترة السنتین القادمة ما بعدهاالتنسیق في سیاق تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

ة الواردة أعاله، نجح األمین التنفیذي من تعزیز التعاون مع اتفاقیات ریو وغیرها من اتفاقیات التنوع وكما بینت األمثل  - 69
وتواصل األمانة دراسة الوسائل الكفیلة بمواصلة تعزیز هذا التعاون . البیولوجي ووكاالت األمم المتحدة وغیر ذلك من الهیئات

لتعزیز تنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي بطریقة  وخاصة لتوفیر حاالت التآزر على المستوى الوطني
  .فعالة

                                                   
  .http://www.itto.int یتوافر المزید من المعلومات أیضًا على 17
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لعدد من االجتماعات القادمة والعملیات والمشروعات المشتركة بین الوكاالت تأثیر مباشر على هذا العمل وسیكون   - 70
ات البیئیة متعددة األطراف والمشروع الذي یقوده بما في ذلك فریق المهام المشترك بین برنامج األمم المتحدة للبیئة واالتفاق

البرنامج بشأن الفعالیة بین االتفاقیات البیئیة المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البیولوجي الذي تسهم فیه األمانة بنشاط في 
 ات المتعلقة بالتنوع البیولوجىالمعنى باإلتفاقی وسوف تستخدم األمانة أیضًا االجتماعات القادمة لفریق االتصال. الوقت الحاضر

إلعداد مقترح یقدم في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف بشأن الوسائل  المعنىبإتفاقیات ریو وفریق االتصال المشترك
  .اإلضافیة لتعزیز هذا التعاون

أن تساعد في دعم تنفیذ وعالوة على ذلك، تدرس األمانة الوسائل التي یمكن بها إقامة شراكات وشبكات جدیدة یمكن   - 71
األطراف مثل الشبكات اإلقلیمیة مع الجامعات والكیانات األخرى فضًال عن الوسائل التي یمكن بها زیادة فعالیة الشراكات 

فعلى سبیل المثال سیجري تنسیق األنشطة الخاصة بآلیات االتصاالت والسیاسات والحشد مثل، ضمن جملة أمور، . القائمة
دة للتنوع البیولوجي وفریق المهام المعني بأهداف أیتشى للتنوع البیولوجي، ومنتدى االستراتیجیات وخطط العمل عقد األمم المتح

 المعنى باإلتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجى الوطنیة للتنوع البیولوجي فضًال عن العمل الذي ینفذ في إطار فریق االتصال
دراجه بهدف زیادة التآزر ات ریو،المعنى بإتفاقی وفریق االتصال المشترك یمكن زیادة قیمة السیاسات وعالوة على ذلك . وإ

واالتصاالت للمعلومات المستمدة من آلیات وهیاكل اإلبالغ في إطار االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي مثل التقاریر الوطنیة، 
لیات تبادل المعلومات عبر طائفة من المجاالت السیاساتیة وتحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وآ

  .فضًال عن النطاق الجغرافي

قترحة  - ثالثاً    التوصیات المُ
استنادًا إلى هذا االستعراض، قد یرغب الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة في   - 72

المتعلقة بالتنوع البیولوجي، واتفاقیات ریو وغیر ذلك من الصكوك ذات الصلة، توفیر إرشاد آخر بشأن التعاون بین االتفاقیات 
  . حسب مقتضى الحال، قبل نظر هذه المسائل من جانب االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

  
 ----  


