
 

طبع عدد محدود من ة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا، لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتج 
 . 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 األعمال3-13البند 

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

 التنوع البیولوجي للنظم اإلیکولوجیة للمیاه الداخلیة  11/23المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
، بأن المیاه جملة أمورفي الذي أقر، ) 20+ریو ( إلى نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامةإذ یشیر

  ً  كما   في الحفاظ على المیاهدورا رئیسیا لنظم اإلیكولوجیة وبأن ل  التنمیة المستدامةتعد عنصرا جوهریا من عناصر
دارتها على نحو بهدف  الحدود الوطنیة في إطار ذةتخ الماألنشطة وأید،      ً ونوعا   ٕ               حمایة هذه النظم اإلیكولوجیة وا                               

 1مستدام،

ذ یشیر أیضاو  ٕ           ا  أهمیة دور التنوع إلى  تشیرامنه، اللتین  47 و46، وتحدیدا الفقرتین 10/28المقرر  إلى  
 لتعمیم التنوع البیولوجي في جمیع هذا األمر تیحها والفرص التي ی،البیولوجي في توفیر المیاه وتنظیمها وتنقیتها

 اعات ومستویات الحكومة والمجتمع،قط

ذ یشیر كذلك ٕ           وا  ّ قر  تي ت، ال10/34 من المقرر 20 إلى الفقرة    یما  بأهمیة النظم اإلیكولوجیة الزراعیة، الس  
 ،مستدامال  التنوع البیولوجي واستخدامهحقول األرز ونظم الواحات، لحفظ

ذ یدرك ٕ      وا  تها له أهمیة خاصة في سیاق سبل العیش والقضاء على الفقر، وأن نوعی أن استمرار توفر المیاه و   
 وثقافیة وروحیة وطیدة بالعناصر تكاملیةعالقة ب ترتبطذلك مجتمعات الصید،  األصلیة والمحلیة، بما في المجتمعات

 كثیر من األنشطة الثقافیة، بما في ذلك الذي یوضحهاألساسیة للتنوع البیولوجي المصاحبة لدورة المیاه، على النحو 
 رفها التقلیدیة،ااستنادا إلى معلمیاه لمستدامة لدارة ااإل تعزیز في ةساعدالم أنه یمكنهامن خالل اللغات األصلیة، و 

دعم دورة المیاه، مواصلة بعمل فریق الخبراء المعني بالحفاظ على قدرة التنوع البیولوجي على یرحب    -1
 UNEP/CBD/COP/11/30نه في الوثیقتین ع، التي ترد تقاریر 39، الفقرة 10/28 في المقرر نشأالم(
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وریة كوریا على  لحكومات أسترالیا وكندا وفنلندا والنرویج وجمهیعرب عن امتنانه و،)UNEP/CBD/COP/11/INF/2و
  دعمها هذا العمل؛

ُ   ی الحظ   -2  بشأن اقتصادیات (TEEB) أن نتائج تقریر اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي  
من الخدمات،  تؤكد األهمیة الكبرى للطائفة المتنوعة (UNEP/CBD/COP/11/INF/22)المیاه واألراضي الرطبة 

الساحلیة واألراضي السیما الخدمات المتعلقة بالمیاه، التي یجري تقدیمها عن طریق دورة المیاه في كل من األراضي 
لحكومات النرویج وسویسرا وفنلندا ولالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة یعرب عن امتنانه الرطبة الداخلیة على حد سواء؛ و

 على دعم هذا العمل؛

ُ ی    -3 یة دورة المیاه، بما في ذلك مكونها الخاص بالمیاه الجوفیة، وتأثیر تغیر المناخ علیها،  بأهمقر 
 والحكومات ، األطرافیحثیشي للتنوع البیولوجي، وأتحقیق معظم أهداف لبالنسبة لمعظم مجاالت عمل االتفاقیة و 

 موضوع ااجبة لدورة المیاه، باعتباره إیالء العنایة الو ، إلى األمین التنفیذيیطلباألخرى والمنظمات ذات الصلة، و
 ؛ 2020-2011، لدى تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي مشترك بین القطاعات

، في إطار  بشأن األراضي الرطبة التفاقیة رامسارالعام األمین یدعو إلى األمین التنفیذي، ویطلب  -4
تفاقیة رامسار، وبالتشاور مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، خطة العمل المشتركة بین اتفاقیة التنوع البیولوجي وا

ة موارد المیاه ار  بشأن الحلول القائمة على النظم اإلیكولوجیة إلد، القدراتبناء، و ةوعیت تعاونیة لتعزیز الشراكة إقامة
وسع طائفة من  من جانب أ2020-2011باعتبارها وسیلة لتحسین تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

ألمم المتحدة للتعاون في لسنة الدولیة في الالتنمیة المستدامة و تحقیق أصحاب المصلحة، على سبیل المساهمة في 
تاحة تقریر مرحلي لألطراف قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف)2013(مجال المیاه  ٕ                                                            ، وا  فیه  ولكي ینظر ،    

 ؛االجتماع

فته اتفاقیة رامسار، یتیح مجاال مرنا للتفسیر "رطبةاألراضي ال"أن مصطلح یالحظ   -5 ّ                                           ، حسبما عر            
الوطني لمعالجة التحدیات التي تواجه التنوع البیولوجي المتعلقة بالروابط اإلیكولوجیة المتبادلة بین مناطق المیاه 

 المصطلح على  األطراف والحكومات األخرى إلى النظر في اعتمادویدعوالداخلیة والمناطق الساحلیة والبحریة، 
  یشي للتنوع البیولوجي؛أ من أهداف 11السیما من أجل تحقیق الهدف نطاق أوسع في تنفیذ اتفاقیة التنوع البیولوجي، 

 2013 سنةاإلحاطة علما بأن إلى  والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،األطرافیدعو   -6
العقد الدولي للعمل " إلى جانب ن ذلك یتیح الفرصة،یاه، وأللتعاون في مجال الملألمم المتحدة  السنة الدولیة تكونس
 على نطاق عام بقضایا المیاه والتنوع البیولوجيالهتمام اال ثارة، إل الجاري"2015-2005’ ةالماء من أجل الحیا‘

 طرافلمتعددة األاالبیئیة االتفاقات اتفاقیة التنوع البیولوجي و بین  تآزرالأوجه مزید من تحقیق إلى ، والسعي أیضا واسع
التفاق المتعلق بحفظ ا و ،المهاجرة نواعاأل  حفظمثل اتفاقیة رامسار بشأن األراضي الرطبة، واتفاقیةذات الصلة، 

أجهزتها الرئاسیة المختصة التآزر بین أوجه بما في ذلك  ، اآلسیویة المهاجرة-  األوروبیة -الطیور المائیة األفریقیة 
 بات اإلبالغ؛لومتط

 للمجتمعات المشاركة الكاملة والفعالة ، حیثما ینطبق األمر،ضمانألطراف والحكومات على  ایحث  -7
  ؛ الداخلیةلمیاهلنظم اإلیكولوجیة لعلقة بالتنوع البیولوجي وا المتجراءاتاإل والمحلیة في تنفیذ ةاألصلی
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