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

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال4-5البند 

  
  اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر في لمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  إشراك أصحاب المصلحة اآلخرین، والمجموعات الرئیسیة والسلطات دون الوطنیة  11/8المقرر 
  لوجيالحكومات دون الوطنیة، والمدن والسلطات المحلیة األخرى من أجل التنوع البیو   -ألف 

  إن مؤتمر األطراف،
عن تنفیذ خطة العمل  (UNEP/CBD/COP/11/INF/32)تقریر األمین التنفیذي ب رحب مع التقدیری -1

  1؛لتنوع البیولوجيمن أجل ابشأن الحكومات دون الوطنیة والمدن والسلطات المحلیة األخرى 
ً یرحب   -2 باعتبارها وع البیولوجي، التنو   المدن توقعاتمن نشرة الطبعة األولى بالرسائل الرئیسیة في     

  من المقرر6 المطلوب في الفقرة  على النحو والتنوع البیولوجيوسع الحضريبین الت          ً                 تشكل تقییما  للروابط والفرص 
 ؛10/22

باالشتراك مع الحكومات المحلیة من أجل  بقمة المدن من أجل الحیاة التي نظمتیحیط علما  -3
 16 و15ات البیئیة المحلیة، وأمانة االتفاقیة وحكومة الهند، یومي االستدامة التابعة للمجلس الدولي للمبادر 

 ، بالتوازي مع االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛آباد، في حیدر 2012تشرین األول /أكتوبر

 مبادئ توجیهیة ، المحلیة ودون الوطنیةمع حكوماتها إعداد، إلى األطراف والحكومات األخرى یدعو -4
، أو وضع وتعزیز وتكییف إستراتیجیات وخطط عمل محلیة ودون وطنیة للتنوع البیولوجيقدرات لبناء اللومبادرات 

استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیـة للتنوع  مع ، بما یتمشى التنمیة المستدامة خططلتعمیم التنوع البیولوجي في
وألهداف أیشي  2020-2011ع البیولوجي للتنـو ة ـ االستراتیجیتنفیذ متناغم ومتسق للخطةضمان من أجل ، البیولوجي

 على جمیع مستویات الحكم؛للتنوع البیولوجي 

إلى دعم المبادرات التي تضعها  والمنظمات اإلنمائیة والجهات المانحة األخرى ،األطرافیدعو  -5
هداف هم بشكل مباشر في تحقیق األطراف ألاالتي تكمل خطة العمل وتسو شبكات الحكومات المحلیة ودون الوطنیة 
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 العمل  بشأن)ICLEI( المحلیة المجلس الدولي للمبادرات البیئیةوتشمل هذه األنشطة مبادرة  . للتنوع البیولوجيأیشي
 وعملیات تقییم دراسة  الساخنة للتنوع البیولوجي،مناطق في ال القائمةالمدن، ومبادرة المحلي من أجل التنوع البیولوجي
  المحلي ودون الوطني؛صعیدعلى الوع البیولوجي اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتن

 على إعداد مؤشرات لتتبع التقدم الذي أحرزته مؤشرات التنوع البیولوجيالمعنیة بشراكة ال یشجع -6
ً     استنادا مثال  إلى، المستوطنات الحضریة نحو بلوغ أهداف أیشي للتنوع البیولوجي  للمدن،  مؤشر التنوع البیولوجي          

 الوطنیة هاتقاریر في ، السیما د مساهمة مدنها في تحقیق األهداف واإلبالغ عن ذلك األطراف على رصویشجع
 ؛الخامسة

 المحلي ودون بشأن العمل دعم الشراكة العالمیة ، رهنا بتوافر الموارد،إلى األمین التنفیذيیطلب  -7
نشر أفضل و  ،وتنمیة القدرات ، للتعاون العلمي والتقنيكمنبر فعالأنشطتها، دعم لتنوع البیولوجي و  امن أجلالوطني 

 المحلي ودون الوطني، ومواصلة إشراك السلطات المحلیة ودون الوطنیة في  االتفاقیة على الصعیدالممارسات لتنفیذ
 بما في حلقات العمل من أجل استعراض وتحدیث االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي،سلسلة من 

  .األنشطة اإلقلیمیة ذلك
  األطفال والشباب  -ء با

  إن مؤتمر األطراف،
   بأهمیة مشاركة الشباب في عملیات صنع القرار على جمیع المستویات،إذ یقر

 األطراف والحكومات األخرى على إدراج الشباب بالكامل في جمیع العملیات ذات الصلة، یشجع -1
االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  في، و 2020-2011وخصوصا في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

  كأنشطة في إطار عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي؛،للتنوع البیولوجي

 األطراف إلى االستمرار في تقدیم الدعم لمبادرات الشباب والشبكات األخرى التي تدعم یدعو -2
لبیولوجي، وشبكة الشباب من عشاق الطبیعة، األهداف الثالثة لالتفاقیة، مثل الشبكة العالمیة للشباب من أجل التنوع ا

 ؛”GO4BIODIV”و

النهوض باالشراك النشط لمجموعات المجتمع المدني الرئیسیة،   - جیم 
  العمال ونقابات العمال بما في ذلك

  إن مؤتمر األطراف،
قابات  بأهمیة االشراك النشط لمجموعات المجتمع المدني الرئیسیة، بما في ذلك مشاركة العمال ونإذ یقر

، 21العمال في عملیات صنع القرار على جمیع المستویات، كأحد المجموعات الرئیسیة في إطار جدول أعمال القرن 
  ،1992وبرنامج العمل الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة في عام 

یة، بما في ذلك  األطراف والحكومات األخرى على إدراج مجموعات المجتمع المدني الرئیسیشجع  -1
العمال ونقابات العمال، بالكامل في جمیع العملیات ذات الصلة، وبالتحدید في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع 

 واالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وذلك كأنشطة في إطار عقد األمم 2020-2011البیولوجي 
 المتحدة للتنوع البیولوجي؛
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ألطراف إلى تقدیم الدعم لمبادرات مجموعات المجتمع المدني الرئیسیة، بما في ذلك العمال  ایدعو  -2
  .ونقابات العمال، التي تدعم األهداف الثالثة لالتفاقیة

  التعاون فیما بین بلدان الجنوب في مجال التنوع البیولوجي من أجل التنمیة  -دال 
  إن مؤتمر األطراف،

لذي رحب فیه بخطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فیما بین بلدان الجنوب ا، 10/23 مقررهإلى  یشیرإذ 
 اعتمدته مجموعة السبعة والسبعین والصین في منتدى على النحو الذي ،في مجال التنوع البیولوجي من أجل التنمیة

قد في  ُ      التعاون فیما بین بلدان الجنوب الذي ع    ،لیابان في ناغویا، با2010تشرین األول / أكتوبر17                                    
ذ یرحب ٕ      وا   بنتائج اجتماع الخبراء الثالث للتعاون فیما بین بلدان الجنوب، الذي استضافته جمهوریة كوریا، من   

، كمساهمة مهمة في تعزیز التعاون فیما 2011أیار / مایو20 إلى 18خالل معهدها الوطني للموارد البیولوجیة، من 
  بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي،

ذ یسل   ٕ     ِّ وا   بأن التعاون فیما بین بلدان الجنوب، الذي یكمله ویدعمه التعاون بین الشمال والجنوب والتعاون م  
  ،2020- 2011الثالثي، یقدم إسهامات مهمة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة وأصحاب المصلحة اآلخرین على تنفیذ یشجع -1
 في سیاق العمل المتعددة السنوات للتعاون فیما بین بلدان الجنوب في مجال التنوع البیولوجي من أجل التنمیةطة خ

 األولویات والقدرات واالحتیاجات المحددة على الصعید الوطني؛

مرفق البیئة العالمیة للنظر في إنشاء  إلى 10/23 من المقرر 7 دعوته الواردة في الفقرة یكرر -2
ستئماني للتعاون فیما بین بلدان الجنوب في مجال التنوع البیولوجي لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع صندوق ا
   بالمناقشات الجاریة بشأن هذه المسألة؛ویرحب، استنادا إلى مساهمات طوعیة، 2020-2011البیولوجي 
نا بتوافر الموارد، أن  إلى األمین التنفیذي، رهیطلب، 10/23 من المقرر 5 إلى الفقرة إذ یشیر  -3

یشجع التعاون فیما بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كجزء من نهج متماسك ومتسق ومنسق للتعاون التقني والعلمي 
وتبادل المعلومات، وذلك كقضیة مشتركة بین القطاعات تتعلق بجمیع جوانب العمل في إطار اتفاقیة التنوع 

  .البیولوجي
----  


