
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثاني االجتماع

 8132 يوليه/تموز 31-9مونتلاير، كندا، 
 *من جدول األعمال المؤقت 13البند 

   
  األخرى شراكاتوال الدولية التعاون مع االتفاقيات والمنظمات

 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة - أوالا 
بأهمية التعاون والتآزر مع االتفاقيات والمنظمات والشراكات األخرى لدعم تنفيذ  على االعترافمؤتمر األطراف  دأب -3

 يةمجاالت مواضيعبالتعاون وكذلك ب المقررات المتعلقةلب إلى األمين التنفيذي، في العديد من وقد ط   .يهااالتفاقية وبروتوكول
 1.محددة، تيسير هذا التعاون والشراكات

 فيما التآزر أوجه تعزيز في اآلونة األخيرة علىاألطراف  التي عقدها مؤتمرأحد مجاالت تركيز االجتماعات  وانصب -8
 جرت عملية رسمية على إثرفي اجتماعه الثالث عشر، واعتمد مؤتمر األطراف، بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي. 

بين االتفاقيات فيما تعزيز أوجه التآزر ل المتاحة خياراتالالذي رحب ب 21/12 ، المقرر21/6 المقرر بموجبفيما بين الدورات 
تعزيز أوجه ب المتعلقةالمقرر، وبخارطة الطريق  لهذاالواردة في المرفق األول و المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني 

الواردة في المرفق الثاني و  8181-8132 خالل الفترة بين االتفاقيات المتعلقة التنوع البيولوجي على المستوى الدوليفيما التآزر 
 ارطةتنفيذ خعن أن يقدم تقريرًا  طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي ،31/81من المقرر  31في الفقرة و  .المقرر لهذا

 .الثاني اللتنفيذ في اجتماعهلى الهيئة الفرعية إالطريق هذه 

هيئة لل أن يقدم ،المقرر هذا من 32في الفقرة  ،األمين التنفيذي إلىباإلضافة إلى ذلك، طلب مؤتمر األطراف و  -1
 عملالمعلومات عن التقدم المحرز في تعزيز االتساق والتعاون فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خالل  الفرعية

 .وتعاونه مع المنظمات األخرى ذات الصلة المتعلقة بالتنوع البيولوجي المعني باالتفاقياتفريق االتصال  الذي يضطلع به

بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  فيما التقدم المحرز في تعزيز االتساق والتعاونتقريرًا عن هذه الوثيقة لإضافة  وتقدم -1
بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى فيما التآزر  أوجه تعزيزب المتعلقةالطريق  ارطةالبيولوجي وتنفيذ خ

 (.CBD/SBI/2/10/Add.1) 8181-8132 خالل الفترة الدولي

                                                                 
*

 CBD/SBI/2/1. 
والتعاون  تنسيقفي مسائل ال بالنظر نيابة عن مؤتمر األطراف القيام ، إلى األمين التنفيذي2/21المقرر  من 2الفقرة طلب في على سبيل المثال،  1
  ة.مسؤولية رئيسيتعاضد بوصف أن ذلك يشكل وال
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التعاون مع أعضاء الشراكة  أن يعززاألمين التنفيذي  إلىألطراف ، طلب مؤتمر ا31/2 المقرر من 2الفقرة  فيو  -5
، لدعم 38/6من المقرر  83الغابات، من أجل االستجابة الكاملة لطلبات مؤتمر األطراف الواردة في الفقرة  في مجالالتعاونية 

ية والتقنية والتكنولوجية أو إلى الهيئة ، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلم31/2تنفيذ المقرر 
تستجيب إضافة ثانية لهذه و . لمؤتمر األطرافقبل االجتماع الرابع عشر  ي عقد الفرعية للتنفيذ، حسب االقتضاء، في اجتماع

الغابات مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  في مجالعن الشراكة التعاونية  مرحلياً  الوثيقة لهذا الطلب وتقدم تقريراً 
8133-8181 (CBD/SBI/2/10/Add.2.) 

العمل المتعلق بالتعاون مع االتفاقيات االضطالع بب تكليفاً في اجتماعه الثالث عشر،  ،مؤتمر األطراف وأصدر -6
، 31/81، و31/2، و31/6، و31/1، و31/3المقررات  فيهافي عدة مقررات أخرى، بما  األخرى والمنظمات الدولية والشراكات

 قدمتأنشطة التعاون في وثائق أخرى  التي حققتها نجازاتاإلنتائج و المعلومات عن  ، ترد أيضاً سا . وعلى هذا األ31/82و
لى الحادي والعشرين والثاني والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية و  ينإلى االجتماع لفرعية الهيئة اا 

 المقررالتعاون المتعلق ببروتوكول ناغويا وبروتوكول قرطاجنة في الوثائق  وستقدم معلومات عنللتنفيذ في اجتماعها الثاني. 
 .الثالث والتاسع على التوالي مالمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولين في اجتماعيهإعدادها 

 31/2استجابة للمقررين  ةالتنفيذي ةبه األمين تاضطلع للعمل الذيًا عرضًا موجز الثاني من هذه الوثيقة  ويقدم الفرع -2
خالل فترة السنتين  األخرى الثالث لمحة عامة عن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والشراكاتفرع يقدم الو . 31/81و

فترة إطار التنوع البيولوجي ل وضعلتعزيز التعاون في ضوء  المتاحة والفرص وحةالمطر  الرابع التحديات فرعيتناول الو الحالية. 
تفاصيل عن  CBD/SBI/2/INF/12تقدم الوثيقة و الخام  توصيات ممكنة للهيئة الفرعية.  لفرعيقدم او . 8181 عام ما بعد

ذ االجتماع الثالث عشر لمؤتمر بالتعاون مع اتفاقيات ومنظمات دولية وشراكات األخرى من نفذتأنشطة ومبادرات أخرى 
 .األطراف

 31/42و 31/7ن يتنفيذ المقرر  - ثانياا 
 بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيفيما التآزر أوجه تعزيز التعاون و  -ألف 

مجموعة من األنشطة التعاونية ب واضطلعت ةالتنفيذي ة، ساهمت األمين31/81ر واستجابة للمقر خالل فترة السنتين،  -2
نتيجة للعمل و بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الدولي. فيما والتعاون والتآزر  تساقإلى تعزيز اال الرامية

ع لبرنامج األمم التاب طبيعةمركز العالمي لرصد حفظ الوالالتنوع البيولوجي المتعلقة بتفاقية االالمضطلع به بالتعاون بين أمانة 
في  أساسيةن فّذت وعززت عدة إجراءات  ،وبالتشاور مع أمانات االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،المتحدة للبيئة

 خالل الفترة بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الدوليفيما التآزر  أوجه تعزيزالمتعلقة بخارطة الطريق 
التآزر أوجه إنشاء الفريق االستشاري غير الرسمي المعني ب ةالتنفيذي ةاألمينيسرت . واستجابة للمقرر نفسه، 8132-8181

 المتعلقةالطريق  ارطةخفي  ألساسيةإلجراءات ال منح األوليةمشورة بشأن ل هذا الفريق أدى إلى إعداد وهو ما، يسرت عملهو 
 خالل الفترة على المستوى الدولي وتنفيذ هذه اإلجراءات التآزر فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أوجه تعزيزب

 .CBD/SBI/2/10/Add.1الوثيقة  هذا العمل في ورد ذكروقد . 8132-8181

التعاون  تقويةيولوجي على التفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البل الهيئات اإلدارية، عملت 31/81مع المقرر  تمشياً و  -9
فريق االتصال . وبالمثل، واصلت أمانات االتفاقيات، من خالل في إطار والية كل منهابين االتفاقيات، فيا التآزر  أوجه وتعزيز

وعلى أسا  ثنائي، تعزيز التعاون فيما بينها ومع المنظمات التي تستضيف  التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيمعني باال
 عالمي إطار ومن أجل وضع 8181 -8133دعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي في أمانات االتفاقيات، وال سيما 

 .CBD/SBI/2/10/Add.1الوثيقة  فيهذا العمل وقد ورد أيضًا ذكر . 8181 عام ما بعدفترة لتنوع البيولوجي العالمي لل

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-07-ar.pdf
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الغابات مع الخطة االستراتيجية للتنوع  في مجالالشراكة التعاونية  اإلجراءات الصادرة عنمواءمة  - باء
 4141-4133 خالل الفترة البيولوجي

في ، بالتعاون مع األعضاء اآلخرين في الشراكة التعاونية ةالتنفيذي ةاألمين أعدت، 31/2من المقرر  2استجابة للفقرة  -31
من المنظمات األعضاء  المجّمعةساهمات الم إلى ستناد، باالCBD/SBI/2/10/Add.2 الوثيقة الغابات، التقرير المقدم في مجال

شي تبين أهداف أي وافقل التفي المقام األو تناول  والذيمن خالل دراسة استقصائية،  2في مجال الغاباتفي الشراكة التعاونية 
اتخاذ  متعددة األطراف ذات الصلة بالغابات من أجلالبالغابات وغيرها من االلتزامات والخيارات  ذات الصلةللتنوع البيولوجي 

 ويقدم التقرير، استناداً . متعاضدةللتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات، بطريقة  أيتشيتحقيق أهداف لمزيد من اإلجراءات ال
مزيد من اإلجراءات الاتخاذ المتعلقة بلخيارات ل، تحلياًل في مجال الغاباتأعضاء الشراكة التعاونية  التي قدمها إلى المساهمات

يشكالن مجالي التركيز الحاليين اثنين  شي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات، فيما يتعلق بعنصريينتلتحقيق أهداف أي
: )أ( الحد من إزالة ، وهماالموسع بشأن الغابات عملهاعجلة برنامج بدفع ال من أجلالتنوع البيولوجي المتعلقة بتفاقية االمانة أل

التي تقدم  CBD/SBI/2/INF/28تناول عناصر أخرى في وثيقة المعلومات  وجرىالغابات.  صالحالغابات وتدهورها )ب( است
الشراكة أعضاء  التي قدمهاأمثلة مشتركة وفردية للمساهمة  تستعرضو  ةدراسة االستقصائينتائج ال عنالمزيد من التفاصيل 

 .شي للتنوع البيولوجيتهداف أيأل في مجال الغاباتالتعاونية 

 4132-4137 خالل الفترة األخرىوالشراكات  التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية  –ثالثاا 

 .اليهجميع برامج عمل االتفاقية وبروتوكو شمل األمانة وييساهم التعاون مع الكيانات األخرى في جميع وظائف  -33

 صلةالعمل ذات األولوية المت مساراتفي وموارد فعالة  جهودًا ناجعةخالل فترة السنتين الماضية، وبذلت األمانة،  -38
 .8181-8133والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يهاخارجية تتعلق بأهداف االتفاقية وبروتوكول بعمليات

النتائج  ، تتضمنذات صلة أخرى وثائقو  CBD/SBI/2/INF/12 ورد ذكرها في الوثيقةومن بين األنشطة التي  -31
الشراكات، مع مالحظة  للفئات الثالث التالية من وفقاً  والمنظمةمعروضة أدناه، المثلة األالتحقيق في األنشطة التعاونية عملية و 

 وضعهم في دعم األطراف في اتس التي كثير من األحيان: الشراكاتالفي  هافيما بين أن هذه الفئات ليست حصرية وتتداخل
التنوع البيولوجي في العمليات الدولية األخرى؛  الرامية إلى دعم دمجالشراكات و وتنفيذها؛  استعراضهاوتنسيقها و  ة العامةالسياس

دراكللتنوع البيولوجي و إبراز الجانب السياسي من أجل  الرامية إلى دعم أنشطة التوعيةوالشراكات   .قيمه ا 

 ا وتنفيذهااستعراضهو  ة العامةالسياس وضعدعم األطراف في الرامية إلى الشراكات  - باء
 دعم التنفيذ - 3

األطراف في تنفيذ التزامات االتفاقية  تدعميساهم عدد من الشركاء في االتفاقية في توفير األدوات واآلليات التي  -31
التنوع البيولوجي والسالمة األحيائية والحصول وتقاسم المنافع  دمجذلك الجهود الرامية إلى  يتضمنوالوفاء بها. و  ينوالبروتوكول

الدعم  ويتضمن أيضاً . والشاملة لعدة قطاعاتقطاعية ال وطنيةالخطط ال غيرها من لتنمية الوطنية وتنفيذها، وفيلتخطيط الفي 
واليات ووظائف تتعلق ببناء القدرات والتعاون التقني بالشريكة ذات الصلة  ضطلع المؤسساتوت المتعلق بتعبئة الموارد والتمويل.

دماج معارف  مراعاة والعلمي وتعميم في  هاوممارسات هاوابتكاراتلشعوب األصلية والمجتمعات المحلية االمنظور الجنساني وا 
ن الشركاء ومبادرات الشراكة على تبادل المعارف والتنفيذ. وسيساعد العديد م ة العامةالسياس وضععمليات التخطيط و 

إدارة المعلومات والمعارف في إطار االتفاقات البيئية المتعددة مبادرة  ن قبيلوالمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، م
تقدمه المنظمات الذي و باالتفاقية  متصلتعمل بعض الشراكات على تعزيز الدعم الو التابع لها. " InforMEAر "ومنب األطراف

                                                                 
المركز العالمي للحراجة و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  في الشراكة التعاونية في مجال الغابات، وهم:ثمانية أعضاء  أجاب على الدراسة االستقصائية 2

 ،وأمانة منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات ذية والزراعة لألمم المتحدة،األغاالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومنظمة و ، العالميةمرفق البيئة و الزراعية، 
  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة. ،واالتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية
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برنامج األمم من خالل العديد من المبادرات ومبادرة ، األغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة لألطراف، مثل  مباشرة المعنية
االتفاقيات  فيما بين مختلفعدد من الشراكات في تعزيز التنسيق والتعاون  ويساهمتمويل التنوع البيولوجي. لالمتحدة اإلنمائي 

     التآزر في تنفيذها. أوجه االتفاقية وبروتوكوالها، والحصول على المنافع الناشئة عن يهاات الصلة، بما فوالصكوك ذ
 :الشراكات التي دعمت التنفيذ خالل فترة السنتين الحالية األمثلة التالية تتضمنو  -21

في ثم  منذ إنشاء االتفاقيةها وتنفيذ ة العامةفي وضع السياس رئيسياً  منظمة األغذية والزراعة شريكاً  شكلت )أ(
، بما في المتعلقة بها شي للتنوع البيولوجيتوأهداف أي 8181-8133المساهمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 التنوع البيولوجي منبر تعميم، أطلقت منظمة األغذية والزراعة 31/1استجابة إلعالن كانكون والمقرر و . 31و 2 انلهدفذلك ا
مايو أيار/روما في في  المتعددين بشأن تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعيةمصلحة أول حوار ألصحاب ال وعقدت
االجتماعات التي ستعقدها اللجان التقنية  النظر في تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية فييتواصل . وسوف 8132

 ة العامةفي استعراض السياس المنظمة أيضاً  تساهم أعمالباإلضافة إلى دعم التنفيذ، . و 8132 التابعة للمنظمة في عام
تقدم منظمة األغذية و التقرير العالمي األول عن حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم.  بوسائل منها مثالً  وتقييمها
في العمليات الدولية األخرى وهياكلها المؤسسية )نوقشت في إطار  هدمجو  مثااًل على تعميم التنوع البيولوجي أيضاً  والزراعة

لألمم المتحدة للتنوع ن لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة و الدورة األربع الذي أولتهاالهتمام بوسائل منها مثاًل باء أدناه(  فرعال
نشاء، البيولوجي . باعتبارها إحدى اإلدارات الست التابعة للمنظمة مؤخراً  والمياه اضيإدارة المناخ والتنوع البيولوجي واألر  وا 
 وثيقة معلومات صورة في ،تعميم التنوع البيولوجيب المتعلقلنتائج الحوار  وجزمزيد من المعلومات، بما في ذلك مال وستتاح

(CBD/SBI/2/INF/29)؛ 
لحفظ تنفيذ المبادرة الدولية ل الالزم الدعم منظمة األغذية والزراعة، قدمت 31/35متابعة للمقرر  إطار في )ب(

مستوى مماثل من  (. ويقدمCBD/SBSTTA/22/10)للمبادرة الدولية  حّدثةخطة عمل م ولوضع، الملقحات واستخدامها المستدام
 متعلقةخطط العمل ال وتتضمن. واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي للتربةااالهتمام المتجدد لدعم تنفيذ المبادرة الدولية لحفظ 

المعني بالتربة، التقني التربة، التي تستضيفها منظمة األغذية والزراعة، وفريقها الحكومي الدولي  من أجلبالشراكة العالمية 
تقرير مرحلي عن ويرد . 8181ندوة دولية حول هذا الموضوع في عام عقد لتنوع البيولوجي للتربة و بشأن اوضع تقييم عالمي 

 ؛(CBD/SBI/2/INF/24) في وثيقة معلومات واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي للتربةالحفظ بة تنفيذ المبادرة الدولية بالنس
التآزر مع االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفيما بينها أوجه جهود كبيرة لتعزيز التعاون و  ب ذلت )ج(

 ويرد ذكروما يتصل بها من استراتيجيات واتفاقات عالمية.  8181-8133الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  لدعم تنفيذ
واتفاقية  ،االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ويشكل االهتمام اإلضافي الذي توليه. CBD/SBI/2/10/Add.1ذلك في الوثيقة 
 واستعادتها لحفظ النظم اإليكولوجية لألراضي الرطبة الساحلية ،التراث العالمي حماية اقيةواتف ،واتفاقية رامسار ،األنواع المهاجرة

دارتها   أحد -35و 31و 38و 33و 5للتنوع البيولوجي  أيتشيأهداف  والذي يساهم في أمور منها تحقيق – على نحو مستداموا 
 ؛هدافها ذات الصلةأ في سبيل تحقيقللتعاون بين االتفاقيات  العديدة األمثلة العملية
من األمثلة على الشراكة التي تساهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف االتفاقيات ما توفره أنشطة بناء  )د(

من  9 هدفاللمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي على تحقيق  مضطلع بها مؤخراً القدرات ال
 شركاء آخرين، من بين ،قدمه دعمعلى  8132سبتمبر أيلول/عمل ع قدت في  وحصلت حلقةولوجي. شي للتنوع البيتأي أهداف
 معنيونخبراء وطنيون  افيهشارك الكاريبي في جامايكا، و  البحر منطقةل دون اإلقليمي برنامج األمم المتحدة للبيئة مكتب
حلقة  لحماية النباتات والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. ويسرتالتنوع البيولوجي واالتفاقية الدولية ب المتعلقة تفاقيةباال

التي تشكلها األنواع الغريبة  ألخطارباالتفاقيتين، وقدمت تدابير شاملة تعالج االمتصل التعاون التقني والعلمي  العمل هذه
 ؛الغازية واآلفات والعوامل المسببة لألمراض
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المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية و  ة المتعلقة بالتنوع البيولوجيأمانتي االتفاقيتنفيذ يشكل  )ه(
أحد األمثلة  الدولية واالتفاقية وبروتوكول ناغويا التابع لها معاهدةالمتعلقة بالتنفيذ المتناسق لللمبادرة المشتركة للألغذية والزراعة 

بالحصول وتقاسم  صلةمن اإلجراءات الملموسة المت المبادرة المشتركة عدداً  هذه تحددو . عن التعاون فيما بين االتفاقيات
واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وقد ركزت األنشطة التعاونية  في المزارع،الحفظ و المنافع؛ 

 وبروتوكول ناغويا الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد  على مشاريع لتنفيذ مضطلع بها مؤخراً ال
 ؛بشكل متداعم
أهداف  للمضي قدمًا في تنفيذالغابات  في مجالتعاونها في إطار الشراكة التعاونية  أيضاً  واصلت األمانة )و(

في ورد ذكرها ) بالغاباتمتعددة األطراف ذات الصلة الوغيرها من االلتزامات  بالغاباتذات الصلة شي للتنوع البيولوجي تأي
 (.CBD/SBI/2/10/Add.2الوثيقة 

األطراف وتيسير التعاون بين التعاون  الرامية إلى تعزيزدعم اآلليات  أيضاً  وباإلضافة إلى ذلك، واصلت األمانة -36
 الجسر البيولوجيمبادرة  وتتضمن هذه اآللياتالتقني والعلمي في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. 

 البيولوجي. المعني بالتنوع( واتحاد الشركاء العلميين CBD/SBI/2/9 الوثيقة في ورد ذكرهاللتعاون التقني والعلمي )

 سة العامةوضع السيادعم  - 8

هم هؤالء الشركاء في اها. ويسيذات الصلة باالتفاقية وبروتوكول العامة السياسة وضعهم عدة شراكات في دعم اتس -32
وضع السياسة  توجيهل لالعتبارات الجنسانيةبناء وتسخير المعارف العلمية والتقنية والثقافية والتقليدية واالجتماعية المراعية 

تحديد ومعالجة القضايا الجديدة والناشئة  في هذه الشراكات متسقة. وتساعد سياساتية والمساعدة في التوصل إلى نتائج العامة
 .يهات األهمية لعمل وأهداف االتفاقية وبروتوكولذا

 :ما يلي خالل فترة السنتين ة العامةأمثلة الشراكات التي دعمت وضع السياس تتضمنو  -32

التنوع البيولوجي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، من المتعلقة بتفاقية االأمانة  عدتأ )أ(
للمساعدة في إبالغ  عمالالمشترك بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي والثقافي، مجموعة هامة من األا مخالل برنامجه

لفت االنتباه لالثقافي، وأهميتها ألهداف التنمية المستدامة واتفاق باري ، و و بين التنوع البيولوجي  عن الصالت القائمةاألطراف 
العمل ويتسند . 8181 عام ما بعدفترة ل لتنوع البيولوجيلاإلطار العالمي  وضعية و إلى التنوع البيولوجي الثقافي في سياق االتفاق

ستكشاف الطبيعة والثقافة الالتنوع البيولوجي والثقافي  بشأن 8132سينظم في خريف عام  الجاري، بما في ذلك التخطيط لحوار
 الشعوب األصليةتجارب  بشأن واتش تامبلمو قمة ر مؤتمإعالن مثل  3،البرامج السابقةنتائج  إلى، في سياق أمريكا الشمالية

 8136ديسمبر كانون األول/في  المعقود "موواتش تامبل"قمة  ده مؤتمراعتم ذيال 4المعارف التقليدية والتنوع البيولوجي والثقافي
 ؛في المكسيك

والشركاء  والمحيط الهادئالمكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لمنطقة آسيا تعاونت األمانة مع  )ب(
في  هاورصداآلخرين لدعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

حلقة عمل  بأنشطة منها تنظيم األمانة والمكتب اإلقليمي واضطلعتمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن بين األنشطة األخرى، 
شراك ، من أجل إعداد 8132نوفمبر تشرين الثاني/والتنوع البيولوجي في  الجنسانية قضايان البشأللخبراء   مراكزمواد تدريبية، وا 

التزم و أنحاء المنطقة. مختلف من  في الشؤون الجنسانيةوخبراء  التابعة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجياالتصال الوطنية 
                                                                 

بين  بشأن الصالتإعالن فلورنسا " )Florence Declaration on the Links Between Biological and Cultural Diversityأيضاً "النتائج  تتضمن 3
" Ishikawa Declaration on Biocultural Diversity"العمل األوروبية(، و المنبثق عن حلقة( )1122أبريل نيسان/ 22) (التنوع البيولوجي والثقافي

جميع ويمكن االطالع على ل اآلسيوية(. العم المنبثق عن حلقة( )1126أكتوبر تشرين األول/ 12) (التنوع البيولوجي الثقافي بشأنإعالن إيشيكاوا )
  .https://www.cbd.int/lbcd/resources على الرابط التالي: البرامجنتائج 

  .اإلسبانيةو اإلنكليزيةمتاح باللغتين  4

http://www.cbd.int/portals/culturaldiversity/docs/21040410-declaration-florence-en.pdf
http://www.cbd.int/portals/culturaldiversity/docs/20161028-declaration-ishikawa-en.pdf
https://www.cbd.int/lbcd/resources
http://www.cbd.int/portals/culturaldiversity/docs/20161211-declaration-international-summit-en.pdf
http://www.cbd.int/portals/culturaldiversity/docs/20161211-declaration-international-summit-es.pdf
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االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  تنقيحالعمل بإدراج االعتبارات الجنسانية في عمليات  حلقةالمشاركون في 
في مبادرات  ست ستخدمالعمل في مجموعة من المواد التدريبية التي  المساهمات المتأتية من حلقة وت دمج. هاوتنفيذ البيولوجي

 وضع، بما في ذلك جي والتخطيط له وبرمجته على المستوى الوطنيالتنوع البيولو  سياساتوضع دعم في إطار بناء القدرات 
 ؛البيولوجي للتنوعوخطط العمل الوطنية  االستراتيجيات
لتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان من خالل الشراكة مع با المتعلقة االهتمام بالمسألة الناشئةتعزز كثيرًا  )ج(

. وواصلت األمانة 31للتنوع البيولوجي، وال سيما الهدف  أيتشيقيق أهداف الشراكة في تح هذه تساهمو منظمة الصحة العالمية. 
ضعوبرنامج العمل المشترك الذي  مذكرة التعاون المبرمة بينهماتعزيز عالقتها مع منظمة الصحة العالمية في سياق  في  و 

في  المعني بالتنوع البيولوجي والصحةفريق االتصال المشترك بين الوكاالت  أنشئ ،في إطار تلك الشراكةو . 8135 تموز/يوليه
 وع رضتوالتعاون في التنفيذ.  التساقوتعزيز ا التنوع البيولوجي وصحة اإلنسانب المتعلقةالمعارف  وتعزيز لتبادل   8132عام 

عن  رةصادعلى توصية  بناءً و . CBD/SBSTTA/21/4في الوثيقة  8132مايو أيار/في  انعقدالذي  فريقنتائج االجتماع األول لل
في  المنعقدة الحادية والسبعين افي دورتهنظرت جمعية الصحة العالمية ألول مرة  5المجل  التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية،

 31/6.6التي اعترف بها مؤتمر األطراف في المقرر  ،في الروابط بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان 8132مايو أيار/
 فرعالشراكة مع منظمة الصحة العالمية دمج التنوع البيولوجي في العمليات الدولية ذات الصلة التي نوقشت في ال وتدعم أيضاً 

 .باء أدناه
 وتقييمها ة العامةالسياس استعراضدعم  - 1

ذلك  يشمل. و يهاهم العديد من الشركاء في تقديم الدعم لألطراف في استعراض وتقييم تنفيذ االتفاقية وبروتوكولايس -39
نحو تحقيق  المحرز والتقييمات الدورية األخرى للتقدم التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرة الشركاء الذين يساهمون في إعداد

تحليل التقارير الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  استنادًا إلىشي للتنوع البيولوجي تأهداف أي
 ،وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي ،هؤالء الشركاء االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضموالمعلومات األخرى ذات الصلة. وي

 المساهمات وتتضمن .النظم اإليكولوجيةالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات و 
 :ما يلي المقدمة

الدددعم المنبدر الحكدومي الدددولي للعلدوم والسياسدات فددي مجدال التندوع البيولدوجي وخدددمات الدنظم اإليكولوجيدة يقددم  )أ(
أربعدددة تقييمدددات إقليميدددة ودون بوسددائل منهدددا إجدددراء للتندددوع البيولدددوجي  أيتشددديسدددتعراض التقددددم المحدددرز فدددي تنفيددذ أهدددداف ال الددالزم

وتشدكل إقليميدة للتندوع البيولدوجي وخددمات الدنظم اإليكولوجيدة ألفريقيدا واألمدريكتين وآسديا والمحديط الهدادئ وأوروبدا وآسديا الوسدطى. 
فدددي  قددهإطال زمددع، الم، والتقيدديم العددالمي للتنددوع البيولددوجي8132فددي  وضددعت الصدديغة النهائيددة لهددداهددذه التقييمددات اإلقليميددة، التددي 

شدي للتندوع البيولدوجي والخطدة االسددتراتيجية ت، جدزءًا مدن االسدتعراض العلمدي العدالمي للتقددم المحددرز فدي تنفيدذ أهدداف أي8139عدام 
. التوقعدددات العالميدددة للتندددوع البيولدددوجي اإلصددددار الخدددام  مدددن نشددرة فددي إعدددداد تسددداهموسدددوف ، 8181-8133للتنددوع البيولدددوجي 

، 8132مددار  آذار/ الددذي ش ددرع فيده فددي ستصدالحهااضديعية األخددرى، مثددل تقيديم تدددهور األراضددي واالتقييمددات المو وتكمدل أيضددًا 
 ؛شي للتنوع البيولوجيتاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف أي

االستراتيجية العالمية  تنفيذ ستعراض التقدم المحرز نحوال الالزم الشراكة العالمية لحفظ النباتات الدعم قدمت )ب(
استنادًا إلى استعراض منتصف المدة للتقدم و شي للتنوع البيولوجي ذات الصلة. توأهداف أي 8181-8133النباتات  لحفظ

لعام  صيغته المحدثةو  8131،7في عام  أ عدّ ، الذي 8181-8133االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  تنفيذ المحرز نحو

                                                                 
  .الصحة والبيئة وتغير المناخ (1) 221م ت  5

   .الصحة والبيئة وتغير المناخ: صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي. تقرير من المدير العام  منظمة الصحة العالمية. .12/22ج  6
7 Sharrock, S., Oldfield, S. and Wilson, O. (2014). Plant Conservation Report 2014: A review of progress in implementation of 

the Global Strategy for Plant Conservation 2011-2020. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada, 
and Botanic Gardens Conservation International, Richmond, United Kingdom. Technical Series No. 81, 56 pp. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142(5)-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142(5)-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142(5)-ar.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142(5)-ar.pdf
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 World نباتات العالم اإللكتروني "وضع مشروع  بوسائل منها مثالً عدة أهداف تحقيق تقدم في التنفيذ نحو  فقد أحرز 8136،8

Flora Online"9  الموحدة " بياناتالوقاعدةThreatSearch،"10 لحفظ النباتات مواضيعية وجغرافية المستمر لشبكات والتطوير ،
الستعادة  مشروعا نموذجياً  19يتضمن و  عضواً  15 حالياً الذي يضم  الستعادة النظام اإليكولوجي الحدائق النباتية مثل تحالف

 .العالم في جميع أنحاء النظام اإليكولوجي

 التنوع البيولوجي في العمليات الدولية األخرى دعم دمجالرامية إلى شراكات ال – باء

الشركاء في دمج التنوع البيولوجي في العمليات الدولية األخرى ذات الصلة المتعلقة بالقطاعات  من يساهم عدد -81
مع االتفاقيات والمنظمات األخرى  ما أبرمته األمانة من ترتيبات ثنائيةباإلضافة إلى و األكثر تأثيرًا على التنوع البيولوجي. 

على نطاق األمم المتحدة، مثل فريق االتصال  عنية بمواضيع محددةيق المالتنس أفرقةتساهم بنشاط في فهي لتحقيق هذه الغاية، 
لألمم  وفريق اإلدارة البيئية التابع ،فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيالمشترك التفاقيات ريو، و 

 .المتحدة

 :به في سياق أفرقة التنسيق هذه األمثلة التالية وخالل فترة السنتين الحالية، يتضمن العمل المضطلع -83

الذي حفزه فريق اإلدارة و على نطاق المنظومة  القائم اإلدارة البيئية والتعاون فريقلمشاركة األمانة في  نتيجة )أ(
 تضمنالبيولوجي. و اإلدارة البيئية بالتنوع  فريقتجديد اهتمام  8132عام في كبار المسؤولين  الذي عقده جتماعاالالبيئية، قرر 

في سياق خطة التنمية المستدامة  8132بشأن التنوع البيولوجي في عام ترابط  حوار 8132م في عام أن ي نظّ ذلك االتفاق على 
مساهمة أعضاء فريق اإلدارة البيئية في جدول أعمال التنوع المتعلقة بمجاالت ال ، من بين أمور أخرى،التي ستحدد 8111لعام 

طار التنوع البيولوجي إلمنظومة األمم المتحدة  تقدمها لمساهمة شروط مرجعيةاالتفاق على إعداد  أيضاً  تضمنو البيولوجي. 
ورفاه اإلنسان تعميم التنوع البيولوجي في سياق األمن البشري الذي تناول موضوع  وعقد حوار الترابط. 8181 عام ما بعدفترة ل

من الحكومات  ونوكالة تابعة لألمم المتحدة وممثل 32، بما في ذلك مختلفاً  كياناً  55، وضم مشاركين من 8132في أيار/مايو 
 ؛والجامعات ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

في اجتماعات الهيئات وشاركت بصورة فعالة  األطراف في االتفاقية واألمانة م ثّلتباإلضافة إلى ذلك،  )ب(
 لدعم دمجذات صلة، بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء،  أحداثاً  ونظمتألمم المتحدة التابعة لوالعمليات ذات الصلة 

المنتدى ويتضمن ذلك حضورها أشغال العمليات الدولية األخرى ذات الصلة. و التنوع البيولوجي في جدول أعمال التنمية 
 الهيئات اإلدارية للمنظماتواجتماعات  8132 في تموز/يوليهالمعقود السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 

المشاركة النشطة، بالتعاون مع المكاتب  أيضاً  تضمن ذلك. ويومساهمتها فيها وتعاونها في إطارها واالتفاقيات ذات الصلة
 التحضيرية في االجتماعات اإلقليمية اإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة واللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة،

من أهداف التنمية  35 هدفال سيناقش فيهالذي  8132عام لللمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 
 ؛المستدامة

مع مجموعة من الشركاء في سياق مؤتمر األمم المتحدة  أيضاً  تعاونت األمانة واألطراف في االتفاقية )ج(
بناء  نبر( م3: )ما يلي بشأن س ّجل التزامان طوعيان. ونتيجة لذلك، 8132في حزيران/يونيه  المعني بالمحيطات الذي عقد

( الحوارات 8) للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، أيتشيأهداف لتحقيق مبادرة المحيطات المستدامة إطار القدرات في 
لتعجيل بالتقدم نحو ابشأن  اإلقليمية األسماك وهيئات مصايدستدامة مع منظمات البحار اإلقليمية مبادرة المحيطات الملالعالمية 
الجانبية  حداثأنشطة أخرى، مثل األ أيضاً  ساهمتو للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة.  أيتشيأهداف  تحقيق

                                                                 
8  UNEP/CBD/SBI/1/INF/32. 
9 www.worldfloraonline.org 

10 www.bgci.org/threat_search.php 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB142/B142(5)-ar.pdf
http://www.worldfloraonline.org/
http://www.bgci.org/threat_search.php
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"، في نصبو إليهلتنوع البيولوجي من أجل المستقبل الذي المستدامة: ا ات"ليل المحيط لموضوعرفيع المستوى الستقبال االو 
 .البحرية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطقفي على أهمية االتفاقية والتنوع البيولوجي  التشديد

العديد من المنظمات والشبكات الدولية ألصحاب المصلحة المتعددين، مثل الشراكة التعاونية بشأن ساهم أيضًا يو  -88
 اتاإلدارة المستدامة للحياة البرية، وفريق االتصال المشترك بين الوكاالت المعني بالتنوع البيولوجي والصحة، ومبادرة المحيط

المناظر  إلصالحالشراكة العالمية و  الحرص على السواحل،الكوارث، ومبادرة  أخطارالعالمي للحد من  تدىالمستدامة، والمن
 .شواغل االتفاقية في جدول أعمال التنمية األعم من خالل عمليات دولية أخرى ذات صلةفي إدماج  ،الطبيعية للغابات

المجتمع المدني، بما  على مستوىاألطراف في االتفاقية واألمانة مع مجموعات أصحاب المصلحة  وتتعاون أيضاً  -81
 بغيةوالسلطات المحلية،  ،اط األكاديميةواألوس ،والنساء ،والشباب ،التي تمثل الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية تلك هافي

في عمل االتفاقية.  هؤالء أصحاب المصلحة فضاًل عن إشراكإدراج التنوع البيولوجي في مبادرات المجتمع المدني ذات الصلة، 
عوب األصلية والمنتدى الدولي للش من أجل التنوع البيولوجي، هذه الشراكات الشبكة العالمية للشبابب المتعلقة مثلةاأل تتضمنو 

التنوع  لدمجلقطاع الخاص لدولية لمبادرات اال أيضًا معاألطراف في االتفاقية واألمانة وتتعاون المعني بالتنوع البيولوجي. 
الستخدام المستدام وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها في من أجل االبيولوجي 

 .التنوع البيولوجيو  بشأن قطاع األعمالالشراكة العالمية  بسبل منها الممارسات التجارية

دراكالتنوع البيولوجي  زيادة إبرازالعديد من الشراكات المذكورة أعاله في  ويساهم أيضاً  -81  فرعفي ال مثلما نوقش، قيمه وا 
 .التالي

دراك قيمهللتنوع البيولوجي  إبراز الجانب السياسي الشراكات الرامية إلى دعم – جيم  وا 

االهتمام السياسي الذي توليه الحكومات للتنوع البيولوجي على درجة شركاء اإلجراءات الرامية إلى رفع  عدةيدعم  -85
المجاالت  المساهمة فيالعديد من المنظمات واآلليات وتساهم أيضًا العمليات الدولية ذات الصلة.  ضمنالمستوى الوطني و 
السياسي لالتفاقية  إبراز الجانبالتنوع البيولوجي في العمليات األخرى، في  ودمجدعم األطراف  إطار المذكورة أعاله، في

األنشطة واألحداث الرفيعة المستوى التي يشارك فيها رؤساء بوسائل منها الوعي بقيمة التنوع البيولوجي  وفي إذكاء يهاوبروتوكول
وأصحاب المصلحة اآلخرين.  ،والحكومات دون الوطنية ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ،والبرلمانيون ،والوزراء ،الدول

داخل المؤسسات الحكومية  اإليكولوجية السليمةاالنتباه إلى أهمية التنوع البيولوجي والنظم  توجيهيساعد بعض الشركاء على و 
مباشر أو غير مباشر بالتنوع البيولوجي مثل الزراعة  تتصل اتصاالً  بميادين المعنيين اتالقرار  متخذيبين فيما الوطنية و 

والتجارة  ،(منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدةوالسياحة ) ،ومصايد األسماك والغابات )منظمة األغذية والزراعة(
واالقتصاد والمالية )منظمة التعاون والتنمية في والصحة )منظمة الصحة العالمية(  ،)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية(

 الميدان االقتصادي(.

 أيضاً  ويضطلعونوسع. األ لحث الجمهورعلى وضع استراتيجيات االتصال وتعبئة الشبكات  عدة شركاء أيضاً  ويعمل -86
وينشرون هؤالء الشركاء  وي عدّ مستوى فهم الجمهور لقضايا التنوع البيولوجي.  للوقوف على نحو أفضل علىأنماط الوعي بتتبع 
االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ولجنة التعليم واالتصال التابعة  ضمون في صفوفهم، ويبالتعاون مع األمانة تصالمنتجات ا أيضاً 
االتحاد من أجل التجارة و  ،لصون المناطق المدارية RAREومركز ؛ ات وأحوض السمكالرابطة العالمية لحدائق الحيوانو له؛ 
األمانة مذكرة تفاهم بشأن  الذي أبرمت معه أيضًا الصندوق العالمي للطبيعة ضم هؤالء الشركاء. ويوجية األخالقيةالبيول

 "Connect2Earth"حملة  بوسائل منها للتنوع البيولوجيأيتشي من أهداف  3األنشطة المشتركة للمساعدة في تحقيق الهدف 
السنوات المتبقية من عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي  خالل بأنشطة متزايدةضطالع التي تسعى إلى اال )االتصال باألرض(

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال لالتابع مع فريق االتصاالت  يضاً تعمل األمانة أو وما بعده.  8133-8181
مع موظفي وتسعى األمانة، . جال االتصاالتالعلم في ملالستفادة من قوة  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

بعمل االتفاقيات المتعلقة  ذات الصلةالرسائل واالتصاالت  مواءمةاالتصاالت في االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، إلى 
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في األمم  اإلعالم ؤونشالتنوع البيولوجي، مثل إدارة ب المتعلقة التفاقيةلالشركاء اإلعالميون  أيضاً  يساعدو بالتنوع البيولوجي. 
 ، في تعزيز االعترافوكالة أنباء العالم الثالث )إنتربري (و  ،برنامج األمم المتحدة للبيئةل التابعةوشعبة االتصاالت  المتحدة،
 عامة الجمهور.أوساط  في لمنافعاحصول وتقاسم المتعلقة بال قضاياوالحيائية بأهمية التنوع البيولوجي والسالمة األ المتزايد

قوية ومتكاملة وفعالة  إلقامة حجةوسيلة باعتبارها  تهاومواءم يدرك الشركاء أهمية تنسيق االتصاالت والرسائلو  -82
لالتصال  عدة فرصوسوف تساعد رفيعي المستوى وعامة الجمهور.  اتالقرار  في أوساط متخذيلتنوع البيولوجي اصالح ل

المتعلقة تفاقية اال: الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء نفاذ يليما  بما في ذلك ،الشركاء على تنسيق جهودهم وعيةوالت
المنتدى السياسي و ؛ 8132الذكرى السنوية السبعين لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام و ؛ 8132التنوع البيولوجي في عام ب

عقده االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة سية الذي المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعو بشأن التنمية المستدامة؛  8132الرفيع المستوى لعام 
اجتماعات الهيئات اإلدارية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع و ؛ 8181لألمم المتحدة في عام  25الذكرى السنوية الدو ؛ 8181عام  في

ينظمها المنتدى  ؛ والمنتديات الدولية الهامة األخرى، مثل المنتديات التي8181و 8132بين عامي ما البيولوجي التي ستعقد 
 االقتصادي العالمي.

 في فترة السنتين ما يلي:نفذت أمثلة الشراكات واألنشطة التي  وتتضمن -82

وتعاونها مع هذه الشبكات  شبكات وآليات الشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددينلواصلت األمانة دعمها  )أ(
عمليات االتفاقية بين القطاعات المستهدفة ومجموعات أصحاب المصلحة.  وتدعم المشاركة في توعيةالتي توفر ال واآلليات

اآلليات التي تدعم إشراك و  ؛العالميةرية شراكة الجز والألعمال والتنوع البيولوجي؛ ويتضمن ذلك المنتدى العالمي المعني بقطاع ا
 ؛ل التنوع البيولوجيمن أج الشبكة العالمية للشباب؛ و سلطات المدنالسلطات دون الوطنية والمحلية و 

لبيئة والتنمية ل الدولي عمالاألفي جدول  اً بارز  موقعاً  حتالنيتنوع البيولوجي ودور االتفاقية ال أصبح )ب(
األمانة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في عامي  مساهمات بوسائل منها مثالً  المستدامة

 باألعمال التي اضطلعت بها االتفاقية 8132و 8132الجمعية العامة لألمم المتحدة في عامي  وقد أ بلغت. 8132و 8132
الجمعية العامة والتفاوض  تي تصدرهاإعداد القرارات الناشئة ال لدىلدول األعضاء معلومات كافية عن االتفاقية ل وقدمت

في الدول األعضاء وكبار  الرفيعي المستوى جي إلى المسؤولينالتنفيذي أهمية االتفاقية والتنوع البيولو  ةاألمين تنقلو بشأنها. 
إلى مقر األمم المتحدة واجتماعات المنظمات الدولية والعمليات  حددة الهدفالمسؤولين في األمم المتحدة من خالل بعثاتها الم

 ؛األخرى الحكومية الدولية
قامة شراكات استراتيجية جديدة ببذلت األمانة جهودًا خاصة خالل فترة السنتين الحالية لتعز  )ج( سد  غيةيز وا 

، 8181-8133لتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي التي ستكون الزمة الثغرات وتشجيع التغييرات التحولية 
إلقامة عالقة مع المنتدى االقتصادي العالمي.  ةد خاصو جه وب ذلت، في هذا الصدد،. 8151 عامل وتحقيق رؤيتها، تهاومتابع

من  8132يناير كانون الثاني/في  الذي عقد في االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي للمرة األولىاالتفاقية وم ثّلت 
راتيجية االتصال تعزيز التعاون مع العديد من المنظمات لدعم استب وهناك مثال آخر يتعلق. ةالتنفيذي ةخالل مشاركة األمين

 .8181 عام ما بعدفترة لدعم تنفيذ إطار التنوع البيولوجي ل سوف ي ستند إلى ذلك(. و 31/88 العالمية للتنوع البيولوجي )المقرر

 4141-4133الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي زيادة تعزيز التعاون من أجل تنفيذ   –اا رابع
طار التنوع البيولوجي ل  4141ما بعد عام فترة وا 

في األطراف  تنظر، س8151دعم التغييرات التحويلية الالزمة لوقف فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق رؤية عام بغية  -89
كعنصر  يدرج،أي إطار كهذا أن يتعين على . و 8181في عام  اعتماده وتزمعللتنوع البيولوجي، وضع إطار عالمي جديد 

، يمكن أن تستفيد عملية وضع عليه. و والجهات صاحبة المصلحة األخرىمع المنظمات واالتفاقيات  التعاون والشراكاتأساسي، 
 الصلة. التنسيق والتعاون االستراتيجيين مع الشراكة ذات الكفيلة بتعزيز إطار جديد كهذا من النظر في السبل والوسائل

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-22-ar.pdf
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وراء  الكامنة سبابلألو  التي أ حرز فيها تقدم ضعيفشي للتنوع البيولوجي تتحلياًل ألهداف أي نظروقد يشمل هذا ال -11
الجهات  يأخذ في االعتبارأن  له أيضاً  يمكنو شراكات جديدة.  بوسائل منها إقامة تنفيذها لدعمثغرات  ةأي سدذلك، والسعي إلى 

على بناء شراكات  ، في بعض الحاالت،قد ينطوي ذلكو . بعملية الحفظ في المقام األولعنى ت   الالفاعلة من القطاعات التي 
حتى اآلن  مجالتي لم تد ،جديدة مع المنظمات، بما في ذلك البرامج والصناديق والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة

 االجتماعية الجوانبو العالقة بين التنوع البيولوجي  رإطا مهمة فيصالت  لديهاالتنوع البيولوجي في برامج عملها، ولكن 
 .تعالجهااإلنسان التي  يةاالقتصادية لرفاهو 

بين جميع فيما باإلضافة إلى ذلك، يمكن النظر في الخيارات الممكنة إلنشاء آلية عالمية وشاملة لتعزيز التعاون و  -13
فترة إطار التنوع البيولوجي لتكري  محور اهتمام مشترك يدور حول بالتنوع البيولوجي من أجل  المتعلقةالمنظمات واالتفاقيات 

التي و التفاقية التي اضطلعت بها ا، يمكن أن تؤخذ في االعتبار األعمال السابقة وبذلك. 8151ورؤية عام  8181 عام ما بعد
آلية ، مثل والقائمة على تناول قضايا بعينها اآلليات األخرى المشتركة بين الوكاالت خبرةوكذلك  11نظرت في هذه الخيارات،

 .األمم المتحدة للمياه

التعاون بين األطراف في تنفيذ الرفع من مستوى من شأنها  آلياتأو تعزيز  وضعالنظر في مواصلة ويمكن أيضًا  -18
 متعلقةوالعمليات ال تهاامواستد للتعاون التقني والعلمي الجسر البيولوجيمبادرة  ةعملي عزيزبوسائل منها مثاًل تاالتفاقية 

 .هاوتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الطوعي بين النظراء إلعدادستعراض الاب

هذه  لألعمال التي تضطلع بهامالية البشرية و الموارد ال ما يكفي من استراتيجية لتعزيز التعاون إلى إتاحة ةوستحتاج أي -11
 عام ما بعدفترة لتنوع البيولوجي للاإلطار العالمي وضع مزيد من االهتمام لهذه القضايا أثناء عملية الالشراكات. ويمكن إيالء 

 مؤتمر األطراف في اجتماعه الخام  عشر. ا، لينظر فيه8181

 توصيات مقترحة – اا خامس

 :على غرار ما يلي اتتوصيعتمد تقد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في أن  -11

 ، الفرعية للتنفيذإن الهيئة 
 12التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والشراكات األخرى، عن ةالتنفيذي ةتقرير األمين تالحظإذ 

التآزر على المستوى الوطني  أوجه تعزيزل المتاحة خياراتالتنفيذ ب المتعلقبالتقرير المرحلي  حيط علماً ت   -2
 بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الدولي خالل الفترة فيما أوجه التآزر المتعلقة بتعزيزوخارطة الطريق 

 13؛1111 عام إلى 1121 عام من الممتدة
الغابات والخطة االستراتيجية للتنوع  في مجالبالشراكة التعاونية  متعلقبالتقرير ال حيط علمًا أيضاً ت -1
بالغابات وغيرها من  ذات الصلةشي للتنوع البيولوجي تبين أهداف أي وافقالتيتناول الذي و ، 1111-1122البيولوجي 
تحقيق لمزيد من اإلجراءات المن أجل اتخاذ المتاحة  ، وتحلياًل للخياراتمتعددة األطراف ذات الصلة بالغاباتالااللتزامات 

)أ( الحد من إزالة الغابات  اسًا بمسألتيوفيما يتعلق أس، متعاضدةأهداف أيتشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات، بطريقة 
 14؛الغابات صالح)ب( استووتدهورها 

                                                                 
الدولي  صعيدالتآزر على ال أوجه ؛ خيارات لتعزيز(UNEP/CBD/COP/8/25) على سبيل المثال: الشراكة العالمية للتنوع البيولوجي 11
(UNEP/CBD/COP/13/15.) 

12 CBD/SBI/2/10. 
13 CBD/SBI/2/10/Add.1. 

14 CBD/SBI/2/10/Add.2. 
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من التفاصيل عن  المزيدالتي تقدم  CBD/SBI/2/INF/28بالمعلومات الواردة في الوثيقة ًا كذلك حيط علمت -1
الغابات  في مجالمساهمة أعضاء الشراكة التعاونية المتعلقة بنتائج الدراسة االستقصائية واستعراض األمثلة المشتركة والفردية 

 ؛لتنوع البيولوجيل أيتشي أهداف في
بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع فيما التآزر أوجه بتقرير الفريق االستشاري غير الرسمي المعني ب رحبت -2
 المعروضة في وتنفيذ هذه اإلجراءات فيها لإلجراءات األساسية المرغوب منح األولويةبشأن  المشورة التي قدمهاالبيولوجي و 

 15؛21/12 مقررللالجدول الوارد في المرفق الثاني 
أعاله إلى فريق االتصال المعني  2تيسير تقديم المشورة المذكورة في الفقرة  ةالتنفيذي ةاألمين طلب إلىت -1

في باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، نظرًا ألهمية المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
 ؛21/12مقرر للالثاني  الواردة في المرفقو  األساسية المرغوب فيهاتنفيذ اإلجراءات 

المشورة التي تقرير الفريق االستشاري غير الرسمي، بما في ذلك عرض  ةالتنفيذي ةإلى األمين طلب أيضاً ت -6
 في اجتماعه الرابع عشر؛ مافيه لينظرمؤتمر األطراف  على، قدمها

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررًا على غرار ما يلي: توصي -1
 إن مؤتمر األطرف، 

، 21/11و، 21/12و، 21/11و ،21/1و، 21/1و ،21/2و، 21/1و، 21/2 مقرراته إذ يشير إلى 
 ،21/12و

 غيةب األخرى مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والشراكات التآزر والتعاونمواصلة تعزيز  بضرورة يسلّموا ذ  
عملية شاملة  تنفيذو  8181-8133من أجل تحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ناجعةاتخاذ إجراءات فعالة و بالتعجيل 

 ،8181-8133متابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  بشأنوتشاركية لوضع مقترحات 
إلى النظر  األخرى المصلحةالجهات صاحبة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات واالتفاقيات و  يدعو -3

 طاراإلالتزامات التنوع البيولوجي من خالل تعزيز التعاون كجزء من  للمضي قدمًا في تنفيذ ممكنةاالت ونهج جديدة في مج
 ؛8181 عام ما بعدفترة لتنوع البيولوجي لالعالمي ل

لتنوع لاإلطار العالمي ، رهنًا بتوافر الموارد وفي سياق إعداد ة أن تضطلعالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -8
وطرائقها بغية تحديد الدرو  المستفادة والثغرات  القائمة التعاون والشراكاتأوجه  باستعراض، 8181 عام ما بعدفترة البيولوجي ل

تاحة هذا 8181 عام ما بعدفترة لتنوع البيولوجي للاإلطار العالمي التعاون لدعم تنفيذ االتفاقية و  والمجاالت المحتملة لتعزيز ، وا 
 في االعتبار في المشاورات حتى يتسنى أخذهوأصحاب المصلحة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات  التحليل لألطراف

 ؛8181 عام لفترة ما بعد المتعلقة باإلطار العالمي

  األخرى االتفاقيات معالتعاون  -ألف 

أوجه االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي من أجل تعزيز التعاون و  العمل الذي تضطلع بهب رحبي -1
 16؛ها اإلداريةهيئاتالصادرة عن ، بما في ذلك المقررات ذات الصلة 31/81 همع مقرر  بما يتماشىبين االتفاقيات فيما التآزر 

بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة  فيما والتعاونآزر بأهمية الت يسلّم -1
 17وأهداف التنمية المستدامة؛ 8111لعام 

                                                                 
 .CBD/SBI/2/10/INF/14و  CBD/SBI/2/10/Add.1انظر 15

في  والمعتمدمؤتمر األطراف في معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، الصادر عن ( Rev.COP12) 21-22 قرارال 16
معاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، لل الصادرين عن الجهاز الرئاسي 21/1121و 2/1121 والقراراناجتماعه الثاني عشر؛ 

)اتفاقية  للطيور المائية اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً مقررات مؤتمر األطراف في و في دورته السابعة؛  والمعتمدين
 .1122أكتوبر تشرين األول/في اجتماعه الثالث عشر المنعقد في  المعتمدةرامسار(، 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-04-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-23-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-27-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-ar.pdf
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بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع فيما التآزر  أوجه اإلجراءات الرامية إلى تعزيز أنه ينبغي أخذ يشدد على -5
لتنفيذ  ةضروري اأنهو ، ال سيما 8181 عام ما بعدفترة لتنوع البيولوجي للالعالمي  طاراإلوضع  لدى في االعتبار البيولوجي

 وأهداف التنمية المستدامة؛ 8111خطة التنمية المستدامة لعام 

 ساهمالذي و  ،التآزرأوجه الفريق االستشاري غير الرسمي المعني ب الذي يضطلع به عمللل عرب عن تقديرهي -6
 بالتنوع البيولوجي على المستوى الدولي؛علقة بين االتفاقيات المت فيما التآزر أوجه في عملية تعزيز

 ةالتنفيذي ةالتآزر إلى األمينأوجه الفريق االستشاري غير الرسمي المعني ب التي قدمهابالمشورة  يرحب -2
لإلجراءات األساسية المرغوب فيها  منح األولويةبشأن  فريق االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيو والمكتب 

 علىبين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي فيما التآزر  أوجه تعزيزالمتعلقة بالطريق  ارطةفي خاإلجراءات وتنفيذ هذه 
 ؛8181-8132 خالل الفترة المستوى الدولي

لوجي، وكذلك المنظمات األخرى ذات وأمانات االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيو  داريةالهيئات اإل يدعو -2
المرغوب  اتخاذ اإلجراءات األساسيةوالية كل منها، لمواصلة  إطارالصلة، إلى النظر في هذه المشورة، حسب االقتضاء وفي 

 ؛8181 عام ما بعدفترة لتنوع البيولوجي لالعالمي ل طاراإل وضعبنشاط في عملية  لكي تشاركالتآزر و  أوجه بشأن فيها

مع  بما يتالءماألطراف والحكومات األخرى،  يدعوالتآزر على المستوى الوطني، و أوجه بأهمية تعزيز يسلّم -9
ظروفها الوطنية، وكذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى 

بالتنوع البيولوجي على  علقةبين االتفاقيات المتفيما التآزر  جهأو  لتعزيز المتاحة خياراتالمواصلة اتخاذ إجراءات من بين 
 ؛31/81 للمقررالواردة في المرفق األول و المستوى الوطني 

نتائج أعمال الفريق االستشاري غير الرسمي مع المنظمات التي يكون  تتقاسمأن  ةالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -31
خالل بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الدولي فيما لتآزر اأوجه تعزيز المتعلقة بالطريق  ارطةتنفيذ خل
 ؛صلة بها 8181-8132لفترة ا

 تينالتآزر مواصلة العمل خالل فترة ما بين الدور أوجه الفريق االستشاري غير الرسمي المعني ب يطلب إلى -33
 موعد الطريق حتى ارطة)أ( رصد تنفيذ خ من أجلاألطراف،  ومكتب مؤتمر ةالتنفيذي ة، بالتشاور الوثيق مع األمينقبلةالم

باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع  المعني االتصالفريق مانة و لأل إسداء المشورةمؤتمر األطراف، )ب( لاالجتماع الخام  عشر 
إطار  وضعبين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في  فيما التآزر سبل تحقيق المستوى األمثل منالبيولوجي بالمشورة بشأن 

مؤتمر  ، وتقديم تقرير إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث لينظر فيه8181 عام ما بعدفترة التنوع البيولوجي ل
 في اجتماعه الخام  عشر؛ الحقاً  األطراف

الفريق  الذي يضطلع به عملالبتوافر الموارد، دعم  ناً ، رهأن تواصلواألطراف  ةالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -38
 أعاله؛ 33التآزر لألغراض المبينة في الفقرة أوجه االستشاري غير الرسمي المعني ب

مركز العالمي والوبرنامج األمم المتحدة للبيئة  ة،التنفيذي ةبه األميناضطلعت بالعمل التعاوني الذي  ي ّقر -31
طلب إلى يالتآزر على المستوى الدولي، و أوجه تعزيزساسية الرامية إلى لتنفيذ اإلجراءات األ ،لهالتابع  طبيعةلرصد حفظ ال

مواصلة إلى والمنظمات الدولية األخرى ذات الصلة،  للبيئةاألمم المتحدة برنامج  دعوي، رهنًا بتوافر الموارد، وةالتنفيذي ةاألمين
، في االعتبار مشورة الفريق االستشاري غير الرسميأخذ ة الطريق، مع طار تنفيذ خ لدىاالضطالع بهذه المبادرات واألنشطة 

 حسب االقتضاء؛

السواحل"،  الحرص علىاألطراف، في ضوء نتائج عملية التشاور التي أجريت في إطار مبادرة " يدعو -31
والقرارات ذات الصلة التي  18ة،التنفيذي ةفي وثيقة المعلومات الصادرة عن األمين عنها والمعروضة خطة العمل الناتجةو 

                                                                                                                                                                                                                 
 .، المرفق”1111تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام “المعنون  11/2قرار الجمعية العامة  17

18 CBD/SBI/2/INF/20. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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 19،في اجتماعه الثاني عشر في معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية اعتمدها مؤتمر األطراف
في اجتماعه  للطيور المائية اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً ومؤتمر األطراف المتعاقدة في 

إنشاء "منتدى ساحلي" عالمي يركز  بوسائل منهامزيد من الدعم لتنفيذ أنشطة خطة العمل المقترحة القديم إلى ت 20عشر، الثالث
 على حفظ األراضي الرطبة الساحلية؛

السواحل" مع  الحرص على، رهنًا بتوافر الموارد، تنسيق مبادرة "ة أن تواصلالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -35
اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة و  ظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريةمعاهدة المحاف تيأمان

إدارة النظم ب المتعلقة أعمالهمأوجه التآزر في  للمضي قدماً ، ذوي الصلةوالشركاء اآلخرين  ،للطيور المائية بوصفها موئالً 
 في جميع أنحاء العالم؛ تهاواستعاد اإليكولوجية الساحلية

األطراف في االتفاقية التي هي أيضًا أطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى  يدعو -36
في  ةاإليكولوجي ظمإجراءات قائمة على النوضع البيولوجي ل للتنوعمالءمة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية مدى النظر في 

 21حددة وطنيًا في اتفاق باري ؛مساهماتها الم إطار

األطراف في االتفاقية التي هي أيضًا أطراف في منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات إلى النظر في  يدعو -32
مساهماتها الوطنية حديد في إطار استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي في ت المتخذة مالءمة اإلجراءاتمدى 

خطة األمم المتحدة  التي حددتها عالمية للغاباتال أو أكثر من األهداف والغايات غاية تحقيق هدف أوالطوعية من أجل 
 ؛8111-8132االستراتيجية للغابات للفترة 

  المنظمات الدولية معالتعاون  - باء

والتنوع  صحة اإلنسانفي الروابط بين  22الحادية والسبعين اجمعية الصحة العالمية في دورته نظرب رحبي -32
  البيولوجي؛

، يرحبمع االتفاقية، و ألمم المتحدةل ألغذية والزراعةا منظمة الذي أبدتهللتعاون الفعال  يعرب عن تقديره -39
ونشر  استكمال، )ب( 31/1المقرر  من 6الفقرة  التنوع البيولوجي المشار إليه في بربما يلي: )أ( تفعيل من ،في هذا الصدد

األطل  ، )ج( 31/1المقرر  من 11الفقرة  المشار إليه فيو  التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم الةبح المتعلقتقرير ال
والمبادرة العالمية بشأن التنوع البيولوجي مركز المفوضية األوروبية للبحوث المشتركة الذي أعده العالمي للتنوع البيولوجي للتربة 

تعزيز التنوع البيولوجي بالمعني بالتربة  التقني التربة وفريقها الحكومي الدولي من أجلية )د( التزامات الشراكة العالم للتربة،
 هيئة مبادرة، )هد( 8181في عام  المزمع عقدها، بما في ذلك الندوة الدولية التوعيةا وجهود مخطط عمله يتضح منللتربة، كما 

 البيولوجيالتنوع والالفقاريات، بما في ذلك تلك المتعلقة بد يكروباتمالموارد الوراثية لألغذية والزراعة لوضع خطة عمل بشأن ال
التربة والضرورية للزراعة المستدامة، )و( الجهود المبذولة لتحسين ب النظم اإليكولوجية المرتبطةلخدمات  تداموالتوفير المس للتربة

 المبلغ عنها في إطار تقييمات الموارد الحرجية؛ المتعلقة بمناطق الغابات البكراالتساق في اإلبالغ عن البيانات الوطنية 

، بالتعاون مع منظمات أخرى ورهنًا بتوافر الموارد، أن تنظر األغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة  يدعو -81
 الراهنة والتحديات واإلمكانيات الوضع الحالييغطي  بحيثفي إعداد تقرير عن حالة المعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي للتربة 

عقد قبل االجتماع الخام  يالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع أن تتيح هذا التقرير كي تنظر فيه و 
 عشر لمؤتمر األطراف؛

 بتوافر الموارد، اإلجراءات التالية: ، رهناً ة أن تتخذالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -83

                                                                 
لألنواع  األخرى الموائل الساحليةو  حفظ المناطق المّدية ذات الوضع الحرجتعزيز  ة والمتعلقمعاهدة األنواع المهاجر عن  الصادر  11-21القرار  19

 المهاجرة.

 .الصادر عن اتفاقية رامسار ]ي حّدد الحقاً[ XIIIالقرار  20

21 United Nations, Treaty Series, Registration No. I-54113. 

 .http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.htmlسوف يعرض القرار/ المقرر ذو الصلة حينما يصبح متاحًا على الموقع التالي:  22

https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_res.12.25_conservation-intertidal-coastal-habitats_e.pdf
http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.html
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منظمة ، بالتشاور مع واستخدامه المستداملتنوع البيولوجي للتربة ا لحفظدولية استعراض تنفيذ المبادرة ال )أ(
عداد مشروع فضاًل عن في إطار الشراكة العالمية من أجل التربة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  الشركاء اآلخرين المهتمين، وا 

عقد قبل االجتماع الخام  عشر يالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع  كي تنظر فيه عملخطة 
 ؛لمؤتمر األطراف
تحسين  الموارد الحرجية من أجل اتتقييم بشأن األغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة مواصلة العمل مع  )ب(

 ؛للتنوع البيولوجي شيتمن أهداف أي 5رصد التقدم المحرز في إطار الهدف 
 ؛األغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة إلى المدير العام ل مقررإحالة نص هذا ال )ج(

للتعاون بين  منبرًا مفيداً  يشكل المشترك بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي والثقافي العمل بأن برنامج يسلّم -88
 ؛مشتركة فيما يتعلق بالطبيعة والثقافةالهداف األ من أجل تحقيقاألمانة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

إنشاء تحالف  غيةمع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ب أن تتشاور ةالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -81
وكاالت والبرامج لل والتابعةالبيولوجي الثقافي االتصال المعنية بالتنوع يضم مراكز  بحيث دولي من أجل الطبيعة والثقافة

تحقيق إلى  رمييلشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، و لالمشاركة الفعالة  وينطوي علىوالصناديق الدولية ذات الصلة، 
التي تهدف  عناصر العمل الممكنةوتفادي التداخل واالزدواجية، ووضع وتقديم مقترحات بشأن  الكفاءات الالزمة وزيادة التعاون

 كي ينظر فيها، 8181 عام ما بعدفترة لتنوع البيولوجي لالعالمي ل طاراإلبين الطبيعة والثقافة في إطار  تحقيق تقاربإلى 
النظر  تسنىالثالث ، حتى ي ا)ي( في اجتماعه الحادي عشر والهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعه2الفريق العامل المعني بالمادة 
واألحكام المتصلة )ي(  2للمادة  تماماً حات من أجل وضع برنامج عمل متكامل المقتر  غيرها من في عناصر العمل الممكنة مع

 ، في االجتماع الخام  عشر لمؤتمر األطراف؛8181 عام ما بعدفترة لتنوع البيولوجي لالعالمي ل طاراإلفي  بها

 81في الفقرة  االوارد وصفه عمالمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى المساهمة في األ دعوي -81
 أعاله؛

تقني بشأن ال تعاونالواالضطالع بمع منظمة التجارة العالمية،  تنسيقمواصلة ال ةالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -85
مراقب في اللجان ذات الصلة ال صفةللحصول على  تي لم ي بّت فيها بعد  القضايا ذات االهتمام المشترك، ومتابعة الطلبات ال

 العالمية؛ التابعة لمنظمة التجارة

بتوافر الموارد، تعزيز تعاون األمانة مع المنظمة الدولية  ، رهناً ة أن تواصلالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب أيضاً  -86
دارتها ستوائيةفي إطار المبادرة التعاونية للتنوع البيولوجي للغابات اال ستوائيةلألخشاب اال ، التي تعزز حفظ الغابات االستوائية وا 

 والكيفية التي تدعم بها تحقيقالمبادرة  المستخلصة منوضع استراتيجية اتصال بشأن النتائج  سائل منهابو  مستدامةبصورة 
 إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛ اً تقرير  أن تقدم، و 8181-8133الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 التنسيقشبكات الشبكات المشتركة بين الوكاالت و  معالتعاون  - جيم

بالغابات وغيرها من  ذات الصلةشي للتنوع البيولوجي تبين أهداف أيوافق بالتحليل المتعلق بالت يرحب -82
تحقيق أهداف لمزيد من اإلجراءات المن أجل اتخاذ المتاحة  بالخياراتو ، متعددة األطراف ذات الصلة بالغاباتالااللتزامات 

)أ( الحد من إزالة الغابات  وفيما يتعلق أساسًا بمسألتي، متعاضدةللتنوع البيولوجي ذات الصلة بالغابات، بطريقة  أيتشي
 تنسيقال مواصلةالغابات على  في مجالالمنظمات األعضاء في الشراكة التعاونية  يشجع، والغابات صالح)ب( استووتدهورها 

في مضي قدمًا تقييمات مكانية للفرص المتاحة لل وضعنوع البيولوجي من أجل البيانات والمنهجيات ذات الصلة بالت بشأن
خفض االنبعاثات الناجمة عن األهداف العالمية للغابات و  المضطلع به في إطار االلتزام بالتنوع البيولوجي من خالل العمل
 ؛الطبيعية للغاباتالعالمية إلصالح المناظر  والشراكة إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية
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بشأن نوع الدعم الذي قد  رشاداتمزيد من اإلال، رهنًا بتوافر الموارد، ة أن تقدمالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -82
تنفيذ االتفاقية، مثل  مجاالت من عينةالغابات فيما يتعلق بمجاالت م في مجاللألطراف من أعضاء الشراكة التعاونية يتاح 

 23؛ةاإليكولوجي ماستعادة النظبشأن  القصيرة األجلخطة العمل 

من أجل المناظر الطبيعية للغابات إلصالح الجهود التي يبذلها أعضاء الشراكة العالمية  الحظ مع التقديري -89
المناظر الطبيعية للغابات ووضع أدوات وبروتوكوالت رصد تراعي األبعاد المتعددة  إصالحوضع مبادئ واضحة لتنفيذ 

 ؛اإلصالحونتيجة لتدخالت  باعتبار كليهما وسيلةية للغابات، بما في ذلك التنوع البيولوجي، المناظر الطبيع صالحإل

المناظر الطبيعية للغابات،  المتعلقة بإصالحتنفيذ استراتيجياتها الوطنية  لدى، أن تستفيد األطراف يدعو -11
 ال سيما: خطة عمل قصيرة األجل، و ةاإليكولوجيظم استعادة النب المتعلق 31/5في المقرر  الواردة رشاداتاإلاستفادة كاملة من 

 اعتبارات التنوع البيولوجي.دمج ب فرعه المتعلق

_________ 

                                                                 
 ، المرفق.21/1المقرر  23


