
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل 
 هم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخ. من هذه الوثيقة

 الفريق العامل المفتوح العضوية 
 المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية

 خامساالجتماع ال
 0262يونيو/حزيران  02-61، مونتلاير

 *من جدول األعمال المؤقت 60البند 

 رين والمجموعات الرئيسيةصحاب المصلحة اآلخأإشراك 

 مذكر من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال

 االتفاقية ستعرا  تنفيذالالمخصص المفتوح العضوية مساعدة االجتماع الخامس للفريق العامل لهذه المذكرة أعدت  -1
في العمليات  اآلخرينأصحاب المصلحة و الرئيسية مجموعات للالفعال  في اإلشراكفي نظره التابع التفاقية التنوع البيولوجي 

 الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجيو  هايمن أجل تعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف االتفاقية وبروتوكول تفاقيةالباذات الصلة 
 .جوانب أخرى من إشراك أصحاب المصلحة في وثائق تحت بنود أخرى من جدول أعمال هذا االجتماعهناك . و 1111-1111

الوثيقة و  ؛االتفاقية وبروتوكوليهاتحسين كفاءة الهياكل والعمليات بموجب  بشأن UNEP/CBD/WGRI/5/12 تشمل الوثيقةهي و 
UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1 الوثيقة و التقني؛ و  بشأن التعاون العلميUNEP/CBD/WGRI/5/8  بشأن التعاون مع

مع الحكومات دون  بشأن االنخراط UNEP/CBD/WGRI/5/9الوثيقة و  ؛االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخرى
 UNEP/CBD/WGRI/5/3الوثيقة و  ؛األعمال بشأن إشراك قطاع UNEP/CBD/WGRI/5/10الوثيقة و  ؛الوطنية والمحلية

 .1111-1111تنفيذ أهداف االتفاقية وخطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجي لاستعرا  التقدم المحرز في تقديم الدعم  بشأن
يستعر  األشكال الحالية و  ثالثاهذه المسألة. ويلخص القسم  عنمن هذه المذكرة معلومات أساسية  ثانياالقسم ويقدم  -1

شراك من مشاركة . ويعر  االتفاقية وبروتوكوليهاعمليات في اجتماعات و  أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و  وا 
في تلك االجتماعات  أصحاب المصلحة اآلخرينلمجموعات الرئيسية و السبل الممكنة لتعزيز فعالية إشراك ا رابعا القسم

لدعم تنفيذ  أصحاب المصلحة اآلخرينتعزيز إشراك المجموعات الرئيسية و احتماالت بإيجاز  ويقدم القسم خامسا .والعمليات
القسم سادسا على مشروع يحتوي  ،أخيراو  .1111-1111اتفاقية التنوع البيولوجي وخطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .واإلشراكهذا التعاون مواصلة إلى مؤتمر األطراف بشأن كيفية  لتقديمه نظر فيه الفريق العاملعناصر توصيات لي

                                                           
 ألسباب فنية. 1112مايو/أيار  11أعيد إصدارها في  **
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 معلومات أساسية -ثانيا

في تنفيذ  أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و أهمية باألطراف في االتفاقية منذ فترة طويلة  سلمت -1
ضرورة تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي والعالمي بين و  األطراف المتعاقدة على "أهمية أكدتفي ديباجة االتفاقية، و  االتفاقية.

عناصره على نحو قابل حفظ التنوع البيولوجي واستخدام  من أجلالقطاع غير الحكومي و  الدول والمنظمات الحكومية الدولية
واستخدامه على نحو قابل  لتنوع البيولوجياحفظ مجال المرأة في  تلعبهالحيوي الذي  الدورباألطراف أيضا " وتسلم ."لالستمرار
الفعالة و  ضمان المشاركة الكاملةيتمثل في ي( )8أحد المبادئ األساسية لبرنامج العمل بشأن المادة فإن وبالمثل،  ."لالستمرار

من  ()ه11المادة  تشجع ،باإلضافة إلى ذلكو اقية. للمجتمعات األصلية والمحلية في جميع مراحل ومستويات تنفيذ االتف
تنص و  ،ق لالستخدام المستدام للموارد البيولوجيةائاالتفاقية التعاون بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير طر 

 .برامج التثقيف والتوعية العامة إعدادعلى أن تتعاون األطراف مع المنظمات الدولية في  11 المادة
من خالل القيام ستنفذ أساسا أن الخطة االستراتيجية " 1111-1111لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تنص او  -2

وتشير الغايتان  ."بأنشطة على الصعيد الوطني أو دون الوطني، إضافة إلى إجراءات داعمة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي
باب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع التصدي لألسإلى "نت الخطة االستراتيجيتان ألف وهاء 

جميع أهداف وتتطلب  ...".التخطيط التشاركي"تعزيز التنفيذ من خالل و "الحكومة والمجتمع قطاعات في جميعالبيولوجي 
شراك و  تنوع البيولوجي شكال من أشكال الوعيللأيشي  على مختلف  ينأصحاب المصلحة اآلخر المجموعات الرئيسية و ا 

تعزيز لأهمية الشراكات والمبادرات ب 1111-1111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وفي آليات الدعم، تسلمالمستويات. 
 السلطات المحلية.و  التعاون بما في ذلك مع الحكومات دون الوطنية والمدن

دور على  المزيد من الضوءات مقرر عدة  سلطتفي االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية، و  -5
-1111في تحقيق أهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و 

 1.أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و  إشراكوأهمية مواصلة  ،الواردة فيها لتنوع البيولوجيلأيشي أهداف و  1111
يواصل، في إطار الشراكة مع المنظمات طلبت األطراف إلى األمين التنفيذي أن  ،11/1من المقرر  11الفقرة في و  -6

والتقدم  1111-1111ذات الصلة، تشجيع وتيسير األنشطة الرامية إلى تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

تمكين المشاركة على جميع المستويات لتعزيز على األطراف  ،11/1 من المقرر 1مؤتمر األطراف، في الفقرة حث و  -7
المساهمات الكاملة والفعالة من النساء، والمجتمعات األصلية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص وأصحاب 

 .1111-1111ل ألهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية المصلحة من جميع القطاعات األخرى في التنفيذ الكام
أن يعد، بالتشاور مع طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي  ،11/11 همن مقرر  1عالوة على ذلك، في الفقرة و  -8

)المرجع  111-1111من خالل اإلخطار و . إطار االتفاقية وبروتوكوليها يلية الهياكل والعمليات فعاالمكتب، مقترحا لتحسين ف
الحكومات والمنظمات و  األطرافدعيت  ،1111 /كانون األولديسمبر 11مؤرخ ال (،SCBD/OES/OJ/moc/82999رقم 

االتفاقية بموجب المنفذة عمليات الب تتصلالمحلية وأصحاب المصلحة إلى تقديم آراء واقتراحات و  المجتمعات األصليةو  الدولية
دور ومشاركة مجموعات أصحاب المصلحة في االجتماعات. فيما يتعلق بلكفاءة فضال عن عناصر لتحسين ا ،وبروتوكوليها

تحسين كفاءة الهياكل الرامية إلى لتدابير المحتملة باصلة أيضا ذات العناصر الواردة في هذه الوثيقة فإن على هذا النحو، و 
 (.من جدول األعمال 11)البند  UNEP/CBD/WGRI/5/12في الوثيقة  والواردة االتفاقية وبروتوكوليهاوالعمليات بموجب 

                                                           
)أ( من 5)أ( و1؛ والفقرتان 11/6من المقرر  11؛ والفقرة 11/1من المقرر  12، والفقرة 11/1من المقرر  2بما في ذلك: الفقرة  1

 دال. 11/8من المقرر  1والفقرة  باء وجيم؛ 11/8ألف؛ والمقرران  11/8من المقرر  5؛ والفقرة 11/7 المقرر
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"، التي نصبو إليه"المستقبل الذي  ،في وثيقته الختامية (،11مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو +وأكد  -1
تاحة إمكانية أن " ،A/RES/66/288 القراراعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  أن مشاركة الجمهور على نطاق واسع وا 

ول على المعلومات واللجوء إلى اإلجراءات القضائية واإلدارية للجميع أمران أساسيان في النهو  بالتنمية المستدامة. الحص
فالتنمية المستدامة تتطلب مشاركة هادفة ونشطة على كل من الصعيد اإلقليمي والوطني ودون الوطني من جانب الهيئات 

عمل عن كثب مع الفئات ال"على المؤتمر  اتفق ،هانفسالفقرة في و  (.21الفقرة )" التشريعية والقضائية وكافة الفئات الرئيسية
مشاركتها بهمة، حسب االقتضاء، في العمليات التي تسهم في صنع القرار والتخطيط  وتشجيعالرئيسية وسائر الجهات المعنية 

 2."لسياسات وبرامج التنمية المستدامة وتنفيذها على كافة المستويات
 مصطلحات

مفهوم  1111التنمية في عام و  الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة ،11جدول أعمال القرن  وضع -11
 (؛الغاباتمزارعو و  ن والرعاةو والصياد أصحاب الحيازات الصغيرة نو المزارع بمن فيهمن )و المزارع :"تسعال"المجموعات الرئيسية 

الشعوب و األطفال والشباب؛ و  (؛األكاديمية والمؤسساتالبحوث  معاهدما في ذلك ب)المجتمع العلمي والتكنولوجي و المرأة؛ و 
 المنظمات غير الحكومية؛ والسلطات المحلية.و  ؛قطاع األعمال والصناعةو  ؛العمالية العمال والنقاباتو  ؛مجتمعاتهمو  األصلية

"  :"نصبو إليهمستقبل الذي "الفي  المعتمدة ي الصيغة" هأصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و و" -11
في حين تشمل أصحاب  ؛11جدول أعمال القرن شير إلى المجموعات الرئيسية التسع المحددة في تالمجموعات الرئيسية" 

األشخاص و  األسر وكذلك كبار السنو  والمؤسسات والمهاجرين المتطوعينالمصلحة اآلخرين "المجتمعات المحلية ومجموعات 
 3.ذوي اإلعاقة"

أصحاب المصلحة والمجموعات الرئيسية" أو أو " إلى "المجموعات الرئيسية" إلى اإلشارةاالتفاقية و  األمانةت وعمد -11
المنظمات غير و  مثل المؤسسات األكاديمية والقطاع الخاصمن "المراقبين" "أصحاب المصلحة" بالتبادل لتشمل بع  الفئات 

أصحاب المصلحة فإن عبارة "المجموعات الرئيسية و  ،دول األعماللغر  النظر في هذا البند من جو  .الحكومية الدولية
المحلية و  لمجتمعات األصليةلتدابير خاصة وهناك الفاعلة في المجتمع المدني.  الجهاتجميع  لإلشارة إلىستخدم ت" اآلخرين

بها واألحكام المتصلة  ()ي 8دة لمالالمخصص المفتوح العضوية مساهمتهم في االتفاقية بما في ذلك الفريق العامل فيما يتعلق ب
 خاصة لهم.الهمية األالمسائل ذات الذي ينظر في 

شراك المجموعات الرئيسية و  -ثالثا في  أصحاب المصلحة اآلخرينأشكال المشاركة الحالية وا 
 االتفاقية وبروتوكوليهااجتماعات وعمليات 

 الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقية النظام -ألف
الشروط  4من النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 1-7و 1-7ف المادتان عر  ت   -11

 :لهيئات غير الحكومية أن تشارك في اجتماعاتهلبموجبها يمكن التي 

                                                           
للجمعية العامة "المستقبل الذي نصبو إليه" يشير إلى انخراط المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في الفقرات  A/RES/66/288القرار  2

. وهو متاح على اإلنترنت في: إشراك المجموعات الرئيسية والجهات المعنية األخرى/جيم بشأن 1من القسم  55إلى  21
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E. 

مصلحة في الفقرات للجمعية العامة "المستقبل الذي نصبو إليه" يشير إلى انخراط المجتمع المدني وأصحاب ال A/RES/66/288القرار  3
 . المرجع نفسه.إشراك المجموعات الرئيسية والجهات المعنية األخرى/جيم بشأن 1من القسم  55إلى  21

 .http://www.cbd.int/convention/rules.shtmlالنظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي متاحة في:  4

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E
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بحفظ  مؤهلة في المجاالت المتعلقة ،تخطر األمانة أي هيئة أو وكالة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية -1"
تكون قد أبلغت األمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر و  ،المستدام استخدامهو  لتنوع البيولوجيا

األطراف الحاضرة في ذلك  ثلثعلى األقل ما لم يعتر  ن تكون ممثلة بصفة مراقب أبحيث يمكن  ،األطراف
 االجتماع.

 مداوالتلرئيس، المشاركة دون أن يكون لهم حق التصويت في بناء على دعوة من ا ،يجوز لهؤالء المراقبين -1
األطراف  ثلثعلى األقل ما لم يعتر  أي اجتماع، في المسائل التي تهم مباشرة الهيئة أو الوكالة التي يمثلونها 

 ."الحاضرة في ذلك االجتماع
 قبول الهيئات والوكاالت -باء

طوات لقبول الهيئات والوكاالت المؤهلة، سواء كانت حكومية أو خ 1/11 في المقرراعتمدت األطراف في االتفاقية  -12
من  11المادة من  5الفقرة  كمراقبين في اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية دون اإلخالل بأحكام ،غير حكومية

 :من النظام الداخلي 7االتفاقية والمادة 
غبتها في أن تمثل بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر ينبغي لكل هيئة أو وكالة مهتمة أن تبلغ األمانة بر  (1)

األطراف وهيئاته الفرعية، وأن تدرج نظامها األساسي/ قوانينها/ قواعدها أو اختصاصاتها، وكذلك أي 
 .معلومات أخرى ذات صلة

معلومات يعد األمين التنفيذي قائمة بالهيئات والوكاالت التي أبلغت األمانة برغبتها في أن تمثل، وقدمت ال (1)
أعاله. ويقدم األمين التنفيذي هذه القائمة إلى كل اجتماع لمؤتمر األطراف للعلم.  1المشار إليها في الفقرة 

 .وسوف تقدم القائمة أيضا قبل االجتماع إلى مكتب مؤتمر األطراف للعلم
 1التي قدمت بمقتضى الفقرة عندما تدرج في القائمة، ال يتعين على الهيئة أو الوكالة إعادة تقديم المعلومات  (1)

والتي  1أعاله. وينبغي للهيئات والوكاالت إبالغ األمانة عن أي تغيير في المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 
 .قد تؤثر في انضمامها بصفة مراقب

ركة المشامنظمات لايتم تعيين و دون انتماء مؤسسي. بصفة مراقب في اجتماعات االتفاقية قبول األفراد  يجوزال و  -15
 .هافئة األكثر صلة استنادا إلى المعلومات المقدمة كجزء من طلب اعتمادفي ال بصفة مراقب

 المجتمعات األصلية والمحلية -جيم
تدابير محددة لتمكينها من المشاركة ووضعت  في االتفاقية، باعتراف خاصالمجتمعات األصلية والمحلية  تتمتع  -16

 ()ي8لمادة لالمخصص أنشأ مؤتمر األطراف الفريق العامل المفتوح العضوية و ة. بصورة كاملة وفعالة في عمليات االتفاقي
لمجتمعات األصلية لكاملة المشاركة مع الالصلة  ية وضع وتنفيذ برنامج العمل ذيمسؤولبها الذي يتولى واألحكام المتصلة 

بما في ذلك ترشيح  ،جتمعات األصلية والمحليةالمآلية لتعزيز مشاركة  ()ي8يتضمن الفريق العامل المعني بالمادة و  .والمحلية
ورؤساء مشاركون  ،فضال عن مكتب المجتمعات األصلية والمحلية ،لمساعدة رئيس االجتماع من تلك المجتمعاترئيس مشارك 

آلية  نشئتكما أ .جميع بنود جدول األعمالفيما يتعلق بخالت أن تقدم تدتعزيز فرص و لألفرقة العاملة الفرعية وأفرقة االتصال، 
 في جميع االجتماعات ذات الصلة التي تعقد في إطار االتفاقية.المجتمعات األصلية والمحلية مشاركة  لتيسيرلتمويل الطوعي ل

 هيئاته الفرعيةو  أشكال المشاركة في اجتماعات مؤتمر األطراف -دال
فة مراقب في اجتماعات االتفاقية صنف منظمات المجتمع المدني المشاركة بص، ت  الشاراتتحديد و  ألغرا  التسجيل -17

، المنظمات غير الحكوميةو  ،األصلية والمحليةوالمجتمعات  ،الشبابو األطفال  :التاليةالفرعية تحت المجموعات  اوهيئاته
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ستخدم فئة المنظمات غير الحكومية لتشمل مجموعة متنوعة من وت .التعليم، و األعمال والصناعةدوائر و  ،والسلطات المحلية
منظمات إلى منظمات غير حكومية وطنية صغيرة تتراوح من ، و يةنقابات العمالالو  بما في ذلك النساء والعمال ،وعاتالمجم
 .إقليمية ودوليةحكومية غير 
 فرصا محددة. نممثليللجتماعات االبصفة مراقب في المنظمات مشاركة وتتيح  -18

 :المشاركة بصفة مراقبلمنظمات ليجوز  ،االجتماعفي  (1)
  ؛التي تم نشرها الجتماعما قبل وما بعد ال على وثائق الحصو 
 ؛في قاعة االجتماع ،فئاتمصنفة حسب ال ،شغل مقاعد مخصصة 
  الرسمية  الجلساتعلى دعوة، وفقا لتقدير الرئيس، اإلدالء ببيانات بشأن بنود جدول األعمال خالل بناء

 ؛مفتوحةالجتماعات لال
  الجلسات غير الرسمية ذات و  الفرقالمشاركة في  ،هاوتجارب هاخبراتو  اعلى الدعوة، على أساس كفاءاتهبناء

 الصلة؛
 :المشاركة بصفة مراقب للمنظماتيجوز  ،على هامش االجتماعالتي تجرى وفي األحداث  (1)

 في تنظيم أو عقد أحداث جانبية  االشتراك ،إلجراءات المعمول بها لتقديم الطلبات قبل االجتماع التاليوفقا ل
 ؛تفاصيل في القسم التالي(الترد )

 ؛على هامش المؤتمر تجرىالتي موازية االجتماعات الو األخرى  المشاركة في األحداث الجانبية 
  بيان في الجزء الرفيع المستوى من االجتماع.األدالء بعلى دعوة، نيابة عن المجموعة المكونة لها، بناء 

 :مانةلأليجوز  ،ة مراقب في االجتماعبصفالمتمتعة منظمات للالمشاركة الفعالة  لتيسير (1)
  المجتمعات األصلية و  بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ،لمجموعة مكونةتوفير قاعة اجتماعات

فترة خالل  اتلقاءعقد لتمكينها من العمل أو  ،األعمالو والمجموعة النسائية ودوائر  ،والشبابوالمحلية 
 ؛االجتماع

 األمانةمن موظفي  تقديم دورات توجيهية أو إحاطة. 
 :األمانة المسجلة لدىلمنظمات يجوز ل ،الجتماعاألعمال التحضيرية لفي  (2)

  ؛األمانةتلقي الرسائل اإللكترونية ذات الصلة الصادرة عن 
  التي قد تسهم في إعداد  اآلراءم يتقد ،صادرة عن األمين التنفيذيإلخطارات استجابة على دعوة، بناء

 الوثائق لالجتماعات.
 على هامش مؤتمر األطراف تجرىاألنشطة التي  -هاء

أصحاب لمجموعات الرئيسية و يجوز ل ،جانبيةأحداث و  أحداث إعالميةو يومية  باإلضافة إلى عقد اجتماعات تنسيق -11
االتفاقية قبل أو بالتوازي مع اجتماعات  تجرىتنظيم أو المساهمة في برنامج كبير من األحداث التي  المصلحة اآلخرين

بين اجتماعات البروتوكول واالتفاقية، أي بين الواقعة خالل عطلة نهاية األسبوع  األحداثالعديد من هذه  ىوتجر . روتوكوليهاوب
أو خالل عطلة نهاية  ،ألطراف في البروتوكول واجتماع مؤتمر األطراف في االتفاقيةلاجتماع كاجتماع مؤتمر األطراف العامل 
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أنواع مشابهة من األنشطة على هامش  ىوتجر الثاني من اجتماع مؤتمر األطراف. و  األول نيبين األسبوعالواقعة األسبوع 
 اجتماعات الهيئات الفرعية بموجب االتفاقية.

 المكونةأعضاء المجموعة  لجمع أصحاب المصلحة اآلخرينو  المجموعات الرئيسيةأحداث واجتماعات بع   وتصمم -11
 ،وبروتوكوليها أهداف االتفاقيةهم وتدابيرهم المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تحقيق شطتنيمكن أن تسهم أ معا للتركيز على كيف

وأحداث دوائر  ؛الحكومات دون الوطنيةو  نبمشاركة ممثلين من المد ،التنوع البيولوجيالمدن المعنية بقمم سبيل المثال على و 
مؤتمرات ، و الشبابو  األطفالمؤتمرات و  ،برلمانيةيات الوالمنتد ؛أعضاء مجتمع األعمال بمشاركةوالتنوع البيولوجي،  األعمال
وتشتمل غيرها  .العاملين في المهن القانونية بمشاركةالتنمية المستدامة، وحلقات عمل بشأن التأهب القانوني  من أجلالتعليم 

جناح اتفاقيات  مثل ،أو منتديات ذات صلة بالتنوع البيولوجي موضوعاتأصحاب المصلحة حول على مجموعة متنوعة من 
 ،المبادرات المتعلقة بالمحيطات المستدامةو  ،االتصال والتثقيف والتوعية العامةالمتعلق بمعر  الو  ،للجزرومؤتمرات القمة  ،ريو

والحصول وتقاسم المنافع،  ،الوطنية للتنوع البيولوجيوخطط العمل واالستراتيجيات  ،وأحداث بشأن التعاون بين بلدان الجنوب
 وما إلى ذلك. ،والتنوع الثقافي والبيولوجي ،البيولوجيةجيا التكنولو و 

 أصحاب المصلحة اآلخرينا شراك المجموعات الرئيسية و و  األشكال الحالية من مشاركةبالتحديات المتصلة  -واو
 في االجتماعات

االتفاقية  على هامش اجتماعات ىوتجر  أصحاب المصلحة اآلخرينو الرئيسية  تضم المجموعاتاألنشطة التي تؤدي  -11
ألطراف، بما في ذلك وسائل مبتكرة وفعالة لتنفيذ االتفاقية والخطة أهمية لقضايا ذات بشأن مناقشات ثرية إلى  وبروتوكوليها

هذه  غير أنه ال يتم تقاسملتنوع البيولوجي على جميع المستويات. لأيشي أهداف و  1111-1111االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 مع األطراف في االجتماعات.المدخالت القيمة 

شراك المجموعات الرئيسية و و  األشكال الحالية من مشاركةبالجوانب التالية المتعلقة و  -11  أصحاب المصلحة اآلخرينا 
 التفاقيةاالستراتيجية لهداف األ في بحق أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و مساهمة إمكانية  يمكن أن تقيد

 :يهابروتوكولو 
  على هامش  تجرىحضور األحداث التي إمكانية في كثير من األحيان  اتمندوبي الحكومن لال يكو

 ؛هابالتوازي معأو  يناجتماعات االتفاقية والبروتوكول
 أصحاب المصلحة اآلخرينو  المجموعات الرئيسيةأنشطة خالل  تناقشالتي  والمسائل موضوعاتال ال تكون 

 بنود جدول األعمال؛بمباشرة متصلة 
  نحو أهداف مندوبي الحكومات مع  أصحاب المصلحة اآلخرينأهداف المجموعات الرئيسية و ال تتقارب قد

 ؛أهداف مشتركة
  ؛معروفة لمندوبي الحكومات أصحاب المصلحة اآلخرينخبرة وتجارب المجموعات الرئيسية و قد ال تكون 
 بيانات األدالء بالرئيس، إلى  تقديرحسب  ،أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و  ما تدعى ةعاد

 ؛جدول أعمال االجتماع، األمر الذي يحد من قيمتها من بنودقصيرة في نهاية النظر في بند 
 أصحاب المجموعات الرئيسية و و  مناقشات بين األطرافالجتماعات أي فرصة للحوار أو اال ال يتيح شكل

 ؛المصلحة اآلخرين
 لحكومات وأصحاب المصلحة؛معروفة من قبل الموسة مال اتترتيبات الشراك كثيرا ما ال تكون 
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  حول أنشطة  أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و األمانة بشكل روتيني ملخصات من تطلب
النتائج متاحة في الوقت المناسب ليتم النظر فيها خالل عادة ما ال تكون ولكن  ،مثل األحداث الجانبية

 .هااالتفاقية وبروتوكولياجتماعات 
أصحاب خبرات وتجارب المجموعات الرئيسية و االستفادة بشكل أفضل من ب (أ)سمح لألطراف تج أخرى أن هن  ويمكن ل -11

االستراتيجية للتنوع الخطة و  اآلليات العملية لتنفيذ االتفاقية أفضل بشأنتركيز و  اطالعلديها أن يكون ب (ب)؛ المصلحة اآلخرين
الدروس اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أكبر من قوة الشركاء المنفذين و رارات تراعي قإعداد ب (ج)؛ 1111-1111البيولوجي 

 الوطني.و  دون الوطني والصعيدينالمستفادة على مستوى المجتمع المحلي 

في  أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و  إشراكالسبل الممكنة لتعزيز  -رابعا
 االتفاقية وبروتوكوليهااجتماعات 

 (1002-2991)التعلم من المنتدى العالمي للتنوع البيولوجي  -ألف
التفاقيات لشراك أصحاب المصلحة تستكمل العمليات الحكومية الدولية إلكان المنتدى العالمي للتنوع البيولوجي آلية  -12

النقاش بين و  ل والحوارلتعزيز التحلي ةاستراتيجيو  توفير آلية مستقلة ومفتوحةل هدفه في ثوتم .ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
لموارد المستدام والمنصف لستخدام االو  التنوع البيولوجيلحفظ لعمل اخيارات بلمعالجة القضايا المتعلقة  المهتمةجميع األطراف 

دورة األخيرة على هامش ال توعقد 1111في عام المنتدى العالمي للتنوع البيولوجي بدأت المرحلة األولى من و  5.البيولوجية
 تمويالالمنتدى العالمي للتنوع البيولوجي تلقى و البرازيل.  ،في كوريتيبا 1116 /آذارتماع الثامن لمؤتمر األطراف في مارساالج

الطبيعة  لحفظبما في ذلك االتحاد الدولي  ،المضيفةالمشاركة و ورعاية من المنظمات  امشترك تمويالو من مرفق البيئة العالمية، 
 .ستضاف فريق التنسيقالذي ا ،والموارد الطبيعية

األمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية "المنتدى العالمي للتنوع برنامج كجزء من مشروع المضطلع به التقييم  وخلص -15
األول من  اإلنجازأن إلى تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي" لأصحاب المصلحة المتعددين دعم  :المرحلة الثالثة()البيولوجي 

                                                           
 وعرضت، قبل اجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيلمنتدى العالمي للتنوع البيولوجي لية األول جميع الجلسات تعقد 5

 الوطني الصعيدينعلى  :أيضا فيما بين الدورات منتدياتتم تنظيم  ،في السنوات الالحقةو  .مؤتمرللفي الجلسات العامة االفتتاحية  نواتجها
بشأن تغير المناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية اجتماعات بالتوازي مع  ،لجنة التنمية المستدامةماعات اجتوذلك بالتعاون مع  ،اإلقليميو 

أو  ،التفاقية التنوع البيولوجي للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعيةاألمم المتحدة لمكافحة التصحر، قبل اجتماعات اتفاقية أو 
وما إلى ذلك. وعادة ما اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقرا  األطراف في تمرات رامسار أو مؤ  اتفاقية
بين جميع مفتوح نقاش لالمنتدى  نصفخصص يلسات عمل مواضيعية. و جما بين ثالثة وستة  ويغطي يومينيستمر لالمنتدى كان 

على موقع  تتاحمنشورات ووثائق وينشر  ،والموارد الطبيعيةالطبيعة  لحفظاالتحاد الدولي  مقرهريق ق المنتدى من قبل فينسالمشاركين. و 
مرفق البيئة العالمية "المنتدى اليونيب/نهائي لمشروع التقييم للوفقا و  .عبر اإلنترنت أنفسهمن و المشاركويسجل  .على اإلنترنت المنتدى

"من اتفاقية  :حقق المشروع عددا من األهداف بما في ذلك توسيع دائرة اتفاقية التنوع البيولوجي ،ثة("المرحلة الثال)العالمي للتنوع البيولوجي 
المنتدى العالمي للتنوع  ، استطاعالمجتمع المدنيو  المنظمات غير الحكوميةمن مشاركة محدودة  وذات اتالحكومعليها بدرجة كبيرة تهيمن 

 ،(في المائة 11) الخاص والقطاع ،(في المائة 11) والحكومات (،في المائة 25) الحكومية غير المنظماتالمتوسط  إشراك فيالبيولوجي 
تضمنت و " .المنتدى العالمي للتنوع البيولوجي في (في المائة 6) واألصلية المحلية المجتمعاتو  ،(في المائة 11) األكاديمية المؤسساتو 

 .ضيف قيمةيالحتياجات الحالية وذلك للتأكد من أنه سمع اللتنوع البيولوجي قادم ي عالممنتدى ف أي يتكيإلى الحاجة "توصيات المشروع 
مكافحة األمم المتحدة لاتفاقية أو  ،أخرى مثل اتفاقية رامساراتفاقيات محافل فيما يتعلق بعمليات تنظيم االستمرار في ذلك شمل يويمكن أن 
عمق على قضايا معينة بركز ي توفير منبر أكثر توجها نحو العلومو  لطابع اإلقليميومواصلة إضفاء ا ،منظمة التجارة العالمية وأ ،التصحر
 .قلق"لل امصدر  تشكل
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أصحاب اتفاقية التنوع البيولوجي ومجموعات ألطراف في ل تسمحهو توفير "آلية غير رسمية المي للتنوع البيولوجي المنتدى الع
كان و  .حول تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي" األساسيةالقضايا  والحوار بشأن استكشاف وتعزيز التحليالتب المصلحة اآلخرين

نهج  أنه من الصعب قياسثبت  :التقييم أيضا بع  التحديات والدروس المستفادةوعر  اإلنجاز الثاني توسيع دائرة االتفاقية. 
زيادة الفهم والقدرات لم تكن  نظرا ألنفعالية الإلى حد ما إلى عدم أدى ذلك إجراءات ملموسة و مقارنة بكز على الحوار يرت

صالت واضحة لها أن الحوارات لم يكن إلى  المراقبون أشار ،سياقات أخرىفي و  6.العمل المشترك"بمرتبطة بشكل ملموس 
 .أهدافه االستراتيجية في تحقيقمؤتمر األطراف أو لم تساهم بشكل واضح ب

عداد سبلفي استكشاف  محتمل نموذجكالمنتدى العالمي للتنوع البيولوجي يمكن استخدام منتدى مخصص مثل و  -16  وا 
في سياق الخطة االستراتيجية  االتفاقية وبروتوكوليها بموجب ينأصحاب المصلحة اآلخر مبتكرة إلشراك المجموعات الرئيسية و 

الحاجة إلى تيسير مشاركة ، مثال، التكلفة لتنفيذ مثل هذا النموذج تقييمويجب أن يراعي  .1111-1111للتنوع البيولوجي 
 .الفعاليات مثل هذهتكاليف استضافة و التمويل األخرى  أو آليات المساهمات الطوعيةأصحاب المصلحة من خالل 

 خرىاأل الُنهجالتعلم من  -باء
استكشاف  إلى)اليونيب( برنامج األمم المتحدة للبيئة  عمد 7(،11عقب مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو + -17

زيز ووضع آليات جديدة لتع ،سيما من البلدان النامية وال ،جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلةلسبل لتعزيز المشاركة النشطة 
أفضل ات يستند إلى قدم مشروع سياسهيئاته الفرعية. وسي   أعمالو  أعمالهللمجتمع المدني في  الفعال واإلشراك الشفافية

 إشراك أصحاب المصلحة في المنظمات المتعددة األطراف في الدورة األولى لجمعية األمم المتحدة للبيئة في مجالالممارسات 
 استعرا اليونيب جملة وثائق من بينها،  أمانةأصدرت  ،وتحضيرا لذلك. 1112عام  حزيرانه/في يوني لليونيبالتابعة 

لممارسات الحالية لبما في ذلك وصف وتقييم  أصحاب المصلحة في المنظمات المتعددة األطراف إلشراكالممارسات الحالية 
 المنظمات المتعددة األطراف. ة منة منظموالعمليات في ست عشر  للممارساتتقدم الوثيقة ملخصا مفيدا و  8.اليونيبفي 
الرئيسين لمدة أصحاب المصلحة و  لمجموعات الرئيسيةلعالمي منتدى سينعقد المقبلة  جمعية األمم المتحدة للبيئة وقبل -18

مستمرة عية يضاندوات مو ستشارك في ، جمعية األمم المتحدة للبيئةالثاني والثالث من  ينباإلضافة إلى ذلك، في اليومو  .يومين
التمويل العالمي مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص بشأن و  سيادة القانون بشأنيوم ال الطو 

تمويل اقتصاد و  تعبئة الشراكات من أجل تعزيز سيادة القانونو  والمجتمع المدني إلجراء مناقشات لزيادة الوعي وتوفير الحلول
 ا.يهبروتوكولو  أيضا نموذجا مفيدا لالتفاقية عمالويمكن أن تكون هذه األ. يراعي البيئة

                                                           
دعم "المنتدى العالمي للتنوع البيولوجي )المرحلة الثالثة(:  GF/2010- 02-02مرفق البيئة العالمية اليونيب/لمشروع التقييم النهائي  6

: . على اإلنترنت1111 ه/حزيران، يونياليونيب"، ية التنوع البيولوجيتنفيذ اتفاقلأصحاب المصلحة المتعددين 
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/gef_prj_docs/GEFProjectDocuments/MandE/PIR/2009%20PIR/UN
EP/Biodiversity/Biodiversity_Terminal_Evaluations/1486_TE_Global_Biodiversity_Forum/1486%20GBF%20Eval

uation%20Final.pdf. 
الجمعية دعوة محددة إلى ، نصبو إليهمن الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، المستقبل الذي  88الفقرة  وجهت 7

، باالعتماد على أفضل الالجهات المعنية على نحو فعجميع  مشاركةكفالة " من أجل اليونيبتعزيز ورفع مستوى العتماد قرار لالعامة 
شراك المجتمع  وبحث إمكانية إنشاءالمتعددة األطراف،  المعنيةالممارسات والنماذج المتوافرة لدى المؤسسات  آليات جديدة لتعزيز الشفافية وا 

: اإلنترنت، على A/RES/66/288األمم المتحدة  قرار". المدني بصورة فعالة
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp؟symbol=A/RES/66/288&Lang=E. 

 على اإلنترنت في:  8
http://www.unep.org/civil-society/Portals/24105/documents/resources/stakeholder_engagement/Review_of_current_practices_of

_stakeholder_engagement_in_multilateral_organisations_30July_2013.pdf. 
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إعداد مشاركة المجتمع المدني في  إلى تيسيروتهدف آلية المجتمع المدني للعالقات مع لجنة األمن الغذائي العالمي  -11
 .ي العالميالعالمية في سياق لجنة األمن الغذائو  اإلقليميةو  الوطنية الصعدالتغذية على و  الزراعة واألمن الغذائي سياسات

عن طريق على المستوى العالمي  نواتجهادعم منظمات المجتمع المدني للتأثير على عمليات السياسات و إلى لية اآلتهدف و 
سعى إلى تمكين منظمات المجتمع المدني أنها تاألمن الغذائي العالمي. كما لجنة مشاركة المجتمع المدني في آليات  تيسير

اإلقليمية في األحداث والعمليات  امشاركته تيسيرعلى الصعيدين اإلقليمي والوطني من خالل  اتيةسللتأثير على العمليات السيا
عضاء يكون لأل ،آلية المجتمع المدني للعالقات مع لجنة األمن الغذائي العالميمن خالل المشاركة في و  .الحكومية الدولية

جراء وصول إلى المعلومات و سبل  عدادو  ع المدني األخرى،مع مجموعات المجتم اتحوار ا  استراتيجيات و  مواقف مشتركة ا 
 9.آلية المجتمع المدني للعالقات مع لجنة األمن الغذائي العالميعمل  بتيسير أمانة صغيرةوتقوم  .لعمللق ائطر و  تكميلية

 ،اإلمكان عند ،مواقف مشتركة من إعدادتمكين منظمات المجتمع المدني  فيالخصائص الرئيسية لهذه اآللية  وتتمثل إحدى
في اآلراء، من أجل المساهمة بشكل فعال في الجلسات  اتوافق عنما ال يكون هناكالمواقف المتباينة  التعبير عنوالمساعدة على 

للجنة األمن الغذائي والفريق االستشاري  المهام ةفرقأالعضوية و  ةالمفتوح ةالعاملللجنة األمن الغذائي العالمي واألفرقة العامة 
 .األغذية والزراعة خرى مثل المؤتمرات اإلقليمية لمنظمةاألليات اآلو  ميالعال
قادة من جميع والموارد الطبيعية المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  ويشارك في -11

معيات المحلية لمناقشة قضايا الجو  األكاديمية إلى المؤسساتالمنظمات غير الحكومية الدولية و  من الحكومات -المستويات 
جمعية بين المنتدى العام و  والتالحم تهدف إلى "زيادة التماسك ،اعتمد المؤتمر صيغة جديدة ،1111في عام و . الحفظ

 شبهيوم كامل واحد وأربعة أيام )خالل األيام الخمسة األولى  تجرىالعامة التي  للنقاشاتمركزا المنتدى ويعد  10".عضاءاأل
مختلفة من األحداث بما في النواع األوهو يتضمن العديد من  .والموارد الطبيعيةالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة امؤتمر من  (ةكامل

والموارد التحاد الدولي لحفظ الطبيعة لمن خالل ست لجان  مهتدخالت أنفسهم ويعدونعضاء وينظم األ .ذلك حوارات قادة العالم
 .لى الجمعية في صباح اليوم التاليعكل يوم من أيام المنتدى لعر  الرسائل الرئيسية وت .يةعيضامو برامج العمل الو  الطبيعية

"برلمان  يوه ،والموارد الطبيعيةالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في ا قرارأعلى هيئة صنع  هياألعضاء  جمعيةوتعد  -11
 .يتخذ قرارات مشتركةو  – دوليةالطنية و و والالكبيرة والصغيرة،  -الحكومات والمنظمات غير الحكومية  يضمعالمي"  بيئي

معلومات نتائج المنتدى  وتقدم. األخيرةخالل األيام الثالثة ، و اعتبارا من اليوم الثاني من المؤتمر ،كل صباح الجمعية جتمعتو 
بصفة مراقب تساعد في بناء الروابط بين المنظمات المشاركة وبالتالي ة يعيضامو البرامج الاألعضاء حول جمعية  تسترشد بها

 هداف مشتركة.ألاألطراف وتساعد في تقاسم ، والمنظمات األعضاء
في عمليات  أصحاب المصلحة اآلخرينهج الممكنة لتحسين فعالية إشراك المجموعات الرئيسية و النُ  -جيم

 الفرعيةيها وهيئاتها بروتوكولو  واجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي
وممارسات المنظمات المتعددة المنتدى العالمي للتنوع البيولوجي مستفادة من مع األخذ في االعتبار الدروس ال -11

نب مسؤولية تنفيذ اإلى ج ،القرارأن صنع و  ،عمليات اتفاقية التنوع البيولوجيالدولية لطبيعة الحكومية الو  ،األطراف األخرى
مبتكرة لتعزيز فعالية إشراك ل السبل اليمكن أن تشتم ،المقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف يبقى من اختصاص األطراف

 :ما يليعلى  أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و 
على القضايا ذات الصلة بتنفيذ  يركز أصحاب المصلحة اآلخرينو  لمجموعات الرئيسيةمنتدى أو مؤتمر ل أ()

لالتفاقية يعقد قبل اجتماعات مؤتمر األطراف  ،1111-1111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي و  االتفاقية وبروتوكوليها

                                                           
 .http://www.csm4cfs.org/files/Pagine/1/csm_proposal_en.pdfعلى المزيد من المعلومات بشأن آلية المجتمع المدني: لالطالع  9

 . على اإلنترنت في: المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعةبرنامج  10
http://cmsdata.iucn.org/downloads/wcc_2012_programme_english_pdf.pdf. 
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جداول أعمال مؤتمر األطراف وهيئاته  معمؤتمر المنتدى أو ال موضوعات ويجب أن تتواءم .الفرعية اوهيئاته يهابروتوكولو 
كن . ويمبشكل أفضل وجهات نظرهمتوحيد مع مندوبي الحكومات و  للتفاعلفرصة ألصحاب المصلحة  يتيحيمكن أن و  .الفرعية

 .مجموعات أصحاب المصلحة لتنسيق مدخالتها إلى اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعيةلأيضا وفر فرصة يأن 
ويمكن أن تعقد هذه االجتماعات الشباب.  وأ ،المدن وأ ،األعمالدوائر مثل  ،اجتماعات مجموعات معينةسيستمر تشجيع و 

جميع نتائج ب نو المندوبليسترشد  ،ن اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعيةبالتوازي مع المنتدى، أو في األيام األولى م
 االجتماع في وقت مبكر خالل االجتماعات.و  المنتدى

الرسمية الجتماعات مؤتمر األطراف  ضمن المداوالتالتنفيذ  بشأنحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين  (ب)
أصحاب المصلحة، وكذلك و  المشاركين والمكتب الرؤساءالموضوعات بالتعاون مع ستحدد و . مانةاألتيسرها  ،هيئات الفرعيةالو 

 وممثلو  الحكومات ودعى مندوبيسو قضايا التنفيذ. و  ستركز على الخبرات والدروس المستفادةو  المجتمعات األصلية والمحلية
في هم لن يشاركوا اشرة ولكنمب اتوحوار إلى المشاركة في تبادالت  أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و 

 .الجلسة الخاصة لالسترشاد بها في المداوالتوثيقة موجز للحوار أو وستتاح المفاوضات. 
هيئات الفرعية الالرسمية الجتماعات مؤتمر األطراف و  ضمن المداوالت ةقصيرة خاص)جلسات( جلسة  (ج)
 .مؤتمر األطراف علىأعاله  11و 11في الفقرتين  وصفهااألخرى الوارد األحداث الجانبية واألحداث  نواتجخاللها تعر  

قضايا محددة مع  أو يناقشوا فيهاألطراف يمكن أن يتناقش فيها ا افتراضيةاجتماعات و  محافل عبر اإلنترنت (د)
 ا.يهتفاقية وبروتوكوللالجتماعات العادية لال تحضيرا أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و 

خيارات الواردة في الوثيقة المع  تتسقو  أعاله هي مقترحات أولية فقط،واردة والمقترحات ال -11
UNEP/CBD/WGRI/5/12 أي من ويمكن أن يكون . االتفاقية وبروتوكوليهاتحسين كفاءة الهياكل والعمليات بموجب  بشأن

من األنشطة  ،ذات الصلة نواتجمعلومات و  لتقديم أصحاب المصلحة اآلخرينهذه الخيارات فرصة للمجموعات الرئيسية و 
 إلى االجتماع العالمي. ةواإلقليمي ةوالوطني ةدون الوطني الصعد، على الدوراتخالل فترة ما بين  المضطلع بها

أعاله، خالل االجتماع الخامس للفريق العامل المعني  (ب)في الخيار  المشار إليهلحوار، ل" تجريبياختبار "وسيجري  -12
بما في  ،المستقبل ات فيالدروس المستفادة من هذه التجربة مدخالت مفيدة جدا لممارسستكون و  باستعرا  تنفيذ االتفاقية.

 االجتماع القادم لمؤتمر األطراف.في ذلك 
إلى عقد جلسة خاصة أو جدول األعمال المشروح لالجتماع الثاني عشر المقبل لمؤتمر األطراف في االتفاقية  ويشير -15

االجتماع الثاني عشر  اليوم األول من) 1112 /تشرين األولأكتوبر 6ر من االثنين في فترة ما بعد الظهحوار خاص 
أعاله، إلى تحديد التحديات  (1)في إطار الخيار . وتهدف الجلسة، الوارد وصفها الفريق العامل األول ضمن أعمال (لألطراف

وسيسترشد  الواردة فيهاتنوع البيولوجي للأيشي  أهدافو  1111-1111والفرص نحو تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .الرفيع المستوى بما في ذلك الجزء ،مداوالت االجتماع بنتائجها في

إشراك وتقاسم المزيد من التجارب المتعلقة ب ،أن يأخذ علما بهذه المقترحات األوليةإلى مدعو الفريق العامل و  -16
ديم توصيات إلى مؤتمر األطراف بشأن كيف يمكن تشجيع مثل هذه تق، و أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و 

 من ذلك. كثرأاإلشراك 
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في تنفيذ  أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و إمكانات تعزيز إشراك  -خامسا
 1111-1122الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

في تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف  ونشطاما دورا ها أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و تؤدي  -17
خطط و ستراتيجيات اال ،الوطني الصعيدعلى ، و 1111-1111والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،وبروتوكوليهااالتفاقية 

 .لتنوع البيولوجيلالعمل الوطنية 
 االتفاقية وبروتوكوليهاقشات اجتماعات التي يمكن أن تثري منا والتجارب نتائج هذه اإلجراءاتو  مخرجات وهي -18
 .في القسم السابق على النحو المشار إليه ،الفرعية هاهيئاتو 

بدءا من الشركات  أصحاب المصلحة اآلخرينالمجموعات الرئيسية و متنوعة من  اتصاالت بطائفةتفاقية االأمانة  تقيمو  -11
المعاهد و  والمؤسسات األكاديمية ،واألطفال والشباب ،طنيةدون الو و المحلية  والسلطات ،المجتمعات األصلية والمحلية إلى

العديد من هذه  اإلشراكهذا ويساعد من خالل الشبكات ذات الصلة ومجموعة متنوعة من اآلليات.  ،البحثية/العلمية
ع 1111-1111توجيه اإلجراءات نحو أهداف االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي في  المجموعات داد وتنسيق وا 

 أفضل.بشكل  االتفاقية وبروتوكوليهااجتماعات و  عملياتمساهمتها في 
 ،1111-1111شراك أصحاب المصلحة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ة أخرى إلعديدجوانب هناك و  -21

وزيادة قدرة  ،ريكة واألطرافالتعاون بين المؤسسات الشو  ، بما في ذلك من خالل تحسين الروابطا اإلشراكوسبل تعزيز هذ
 .تعزيز هذه الشراكاتية األمانة بصدد دراسة كيفو  .هذه الروابط في تيسير األمانة

الوثائق األخرى التي تؤثر على جوانب الشراكات والتعاون مع هذه  إلى الرجوع والنظر فيالفريق العامل مدعو و  -21
التعاون بشأن بما في ذلك  ،1111-1111جية للتنوع البيولوجي وكيف يمكن أن تسهم في تنفيذ الخطة االستراتي المجموعات

األخرى العمليات و  والتعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية (،UNEP/WGRI/5/3/Add.1العلمي والتقني )
(UNEP/CBD/WGRI/5/8)عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي و  العامةتوعية الو  ، وكذلك االتصال والتثقيف
(UNEP/CBD/WGRI/5/INF/2.) 

 توصية مقترحة -اسادس

مؤتمر بأن يعتمد وصي يستعرا  تنفيذ االتفاقية في أن الالمخصص المفتوح العضوية قد يرغب الفريق العامل  -21
 :على غرار ما يلي امقرر  ،في اجتماعه الثاني عشر ،األطراف

 مؤتمر األطراف،إن 
، بما في ذلك تهممشاركو  أصحاب المصلحة اآلخرينو رئيسية ات العمجمو بإشراك الإلى مواد االتفاقية المتعلقة  شيريإذ 

 ،11والمادة  ()ه11والمادة  ()ي8المادة 
ذ يشير أيضا على وجه و  1111-1111بشأن اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  11/1 مقررالإلى  وا 

في  أصحاب المصلحة اآلخرينموعات الرئيسية و لمجلتمكين المشاركة على جميع المستويات  بشأنأ( ) 1الخصوص الفقرة 
 ،1111-1111تنوع البيولوجي للاالستراتيجية الخطة و  التنفيذ الكامل ألهداف االتفاقية

ذ يالحظ "المستقبل الذي  ،الجمعية العامة لألمم المتحدةالصادر عن  A/RES/66/288 بالقرارمرفق المن  21الفقرة  وا 
ع مشاركتها بهمة، يشجتعن كثب مع الفئات الرئيسية وسائر الجهات المعنية و  العملمؤتمر على ال اتفق فيهوالذي  ،"نصبو إليه
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حسب االقتضاء، في العمليات التي تسهم في صنع القرار والتخطيط لسياسات وبرامج التنمية المستدامة وتنفيذها على كافة 
 ،المستويات

ذ   االتفاقية وبروتوكوليهاذات الصلة ب حاب المصلحة اآلخرينأصالمجموعات الرئيسية و  تجاربثراء وأهمية ب يسلموا 
 ،الفرص التي توفرها اجتماعات كل منها لتعزيز التنفيذ الفعالو 

ذ يالحظ دعم  لزيادة أصحاب المصلحة اآلخرينو  المجموعات الرئيسيةمؤسسات و  األمانةالجهود التي تبذلها  وا 
مكاالتفاقية وبروتوكوليهاألطراف في تنفيذ ا في دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  اإلشراكانات تعزيز ، وا 

1111-1111، 
يهدف إلى تحديد التحديات والفرص نحو تحقيق الخطة االستراتيجية  رسميغير  بعقد جلسة/حوار رحبي -1

مداوالت االجتماع الثاني في  يسترشد بهاالتي  ،الواردة فيهاتنوع البيولوجي للأهداف أيشي و  1111-1111للتنوع البيولوجي 
 ؛عشر لمؤتمر األطراف، بما في ذلك الجزء الرفيع المستوى

أصحاب مبتكرة لتعزيز إشراك المجموعات الرئيسية و و  آليات مناسبةو  ووسائلبوضع سبل  أيضا يرحب -1
بالغ ا هاهيئاتو  االتفاقية وبروتوكوليهاعمليات اجتماعات و في  المصلحة اآلخرين الفرص بشكل أفضل بألطراف الفرعية، وا 
 ؛نو أصحاب المصلحة اآلخر الرئيسية و مجموعات أن توفرها اليمكن التي والتجارب والخبرات 

مبتكرة لتعزيز إشراك المجموعات الرئيسية و  آليات مناسبةو  إلى األمين التنفيذي أن يدرج ممارسات يطلب -1
 .في المستقبل الفرعية هاهيئاتو  يهابروتوكولو في عمليات واجتماعات االتفاقية  أصحاب المصلحة اآلخرينو 
 

----- 

 


