
 

                            المتعلقة بالتنوع البيولوجي                          مؤتمر األطراف في االتفاقية
  الثالث عشراالجتماع 

  2016كانون األول /ديسمبر 17- 4كانكون، المكسيك، 
                 من جدول األعمال     13      البند 

  
  ؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر معتمد من م

  التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى  -  13/24المقرر 
  ،إن مؤتمر األطراف

من أجل تعزيز األخرى التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والشراكات   -  ألف
  2020- 2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجية 

 من أجلن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والشراكات األخرى عبتقرير األمين التنفيذي ط علما يحيإذ 
  2020،1-2011تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

غية اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية، ببالتعاون المتواصل بين أمانة  يرحب  - 1
تفاقية التنوع البيولوجي وتنفيذ ا 2020-2011ع البيولوجي التعجيل بالجهود الرامية إلى تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنو

  والعمل الخاص بالتنوع البيولوجي في الغابات بشكل خاص؛ بشكل عام
تفاقيات والمنظمات األمين التنفيذي أن يدرج، في التقارير المستقبلية بشأن التعاون مع االيطلب إلى   - 2

  .التعاون الحالية أنشطةالدولية والشراكات األخرى، معلومات عن نتائج ومنجزات 
 خيارات لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  -  باء

 ،12/6المقرر  إلىيشير إذ 

واللجان الدائمة والهيئات المعادلة  ،عن تقديره للعمل الذي اضطلعت به األجهزة الرئاسية ومكاتبها يعرب  - 3
بموجب المقرر  والمحددةقودها األطراف تلمساهمة في العملية التي في االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي في ا

  ؛12/6

، بين االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، في سياق العمل الجاري بشأن أوجه التآزريقر  - 4
لها،  متابعةعملية وأي  2020-2011ة الخطط االستراتيجية لالتفاقيات، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أهميب

 وما يتصل بها من تقارير ومؤشرات؛ ،وأهداف التنمية المستدامة 2030،2لعام لتنمية المستدامة ا وخطة
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مركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج بالعمل الذي اضطلع به برنامج األمم المتحدة للبيئة، وال ينوه  - 5
 2016شباط /فبرايرجنيف في األمم المتحدة للبيئة، ومساهماتهما ومدخالتهما القيمة التي قدمت لحلقة العمل التي عقدت في 

 3؛التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيأوجه بشأن تعزيز 

ئة في بعة لبرنامج األمم المتحدة للبيالتاللبيئة مم المتحدة األعية الصادر عن جم 2/17بالقرار  ط علماييح  - 6
  الحاجة إلى استغالل الموارد بصورة فعالة؛ يسلط الضوء علىدورتها الثانية، و

على أهمية تعزيز أوجه التآزر البرنامجية بين  يشددو ،بشأن اآللية المالية 12/30ر مقرلا يشير إلى  - 7
 لقة بالتنوع البيولوجي؛االتفاقيات المعنية المتع

التآزر بين االتفاقيات المتعلقة أوجه و ، والتنسيقتعزيز التعاونذات الصلة ببخيارات العمل  يرحب  - 8
  ؛2016شباط /بالتنوع البيولوجي التي وضعتها حلقة العمل التي عقدت في جنيف في فبراير

لقة بالتنوع البيولوجي على المستوى بخيارات تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعيرحب أيضا   - 9
خارطة الطريق من أجل تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة التنوع بالوطني الواردة في المرفق األول بهذا المقرر، و

 في المرفق الثاني بهذا المقرر؛الواردة  2020-2017البيولوجي على المستوى الدولي 

على  والتنسيق بالتنوع البيولوجي إلى مواصلة تعزيز التعاون المتعلقةفاقيات األجهزة الرئاسية لالت يدعو  - 10
، ومواصلة المتعاضدةالقرارات على تشجيع والبينها، فيما كل منها، وتعزيز أوجه التآزر  واليةالمستوى العالمي في إطار 

للتنوع البيولوجي  أيشيوأهداف  2020- 2011جهودها للتوفيق بين استراتيجياتها والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
والواردة في المرفق األول بهذا  العمل التي وضعتها األطراف، ودعم تنفيذ خيارات حسب مقتضى الحال ،الواردة فيها

 ر؛هذا المقربالمرفق الثاني في الواردة ، وخارطة الطريق المقرر

ها الوطنية، وكذلك الشعوب األصلية والحكومات األخرى، حسبما يتناسب مع ظروف األطراف عويد  - 11
إلى تنفيذ خيارات العمل على المستوى  والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة، ،والمجتمعات المحلية

إنشاء أو تدعيم األطراف والحكومات األخرى إلى  يدعو كذلكعلى النحو الوارد في المرفق األول بهذا المقرر، و الوطني
 نقاط الوطنية ودون الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك لى المستوى الوطني لتعزيز التنسيق الفعال بين السلطاتآليات ع

  م؛تعميالودعم المعنية بالتنوع البيولوجي االتصال الوطنية 
األطراف إلى تحديد الفرص لتعزيز أوجه التآزر على المستويين المحلي واإلقليمي، بما في  كذلكيدعو   - 12

  المواقع ذات تسميات دولية متعددة؛بفيما يتعلق ذلك 
التابع لالتفاقيات المتعلقة وبالتشاور مع فريق االتصال  ،األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارديطلب إلى   - 13

زمنيا ، وأن يحدد إطارا الوارد في المرفق الثاني بهذا المقرر في الجدول يدخل المعلومات الناقصة، أن بالتنوع البيولوجي
  ؛الجدولفي وصفها  واردلمختلف اإلجراءات المحددة، واالضطالع إن أمكن باإلجراءات ال

االتفاقيات األخرى عن في األمين التنفيذي أن يحيل خارطة الطريق إلى الهيئات المعنية يطلب أيضا إلى   - 14
إلجراءات، وأن يقدم تقريرا ة تيسير تنفيذ ابغي التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيفريق االتصال طريق أعضاء 

  عنها إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني؛

                                                                                                                                                                                           
   ، "    2030        لعـام                       لتنميـة المسـتدامة   ا     خطة  :             تحويل عالمنا "        المعنون       2015      أيلول  /      سبتمبر    25        المؤرخ   1 /  70           عية العامة          قرار الجم  2

  .      المرفق
           واستكشـاف        هـا                                                               تحسين فعالية االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتعاون بين "     بشأن                                        نتائج مشروع برنامج األمم المتحدة للبيئة     3

         الـوطني      ين                                                                                      مرجع للفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوي   : "                    الفرص لمواصلة التآزر
  .                                               التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي     أوجه               خيارات لتعزيز       ووضع  ،  )UNEP, 2015 (         واإلقليمي 
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ورهنا بتوافر الموارد، أن يؤسس فريقا استشاريا  ،األمين التنفيذي، بالتشاور مع المكتبإلى  يطلب كذلك  - 15
التوازن في التمثيل، بما في ذلك إقليميا، من أجل  تحقيق معف اأوجه التآزر يتألف من ممثلين عن األطرمعنيا بغير رسمي 

: فيما يتعلق بما يلي التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيفريق االتصال وإسداء المشورة إلى األمين التنفيذي والمكتب 
وتنفيذ اإلجراءات ) ب(ر؛ في المرفق الثاني بهذا المقر الواردتحديد أولويات اإلجراءات الواردة في الجدول مواصلة  )أ(

                                             ي شرك ويستشير، حسب االقتضاء، الخبراء المعنيين، يحدد وذات األولوية، وينبغي للفريق للحصول على هذه المشورة أن 
، وأن يقدم تقريرا إلى الهيئة بما في ذلك خبراء من االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات األخرى

  في اجتماعها الثاني؛ الفرعية للتنفيذ
المعني بأوجه التآزر  األمانة والمكتب التواصل بانتظام مع الفريق االستشاري غير الرسمي يطلب إلى  - 16

  ؛أعاله 15المشار إليه في الفقرة 
أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واألجهزة الرئاسية لالتفاقيات، والمنظمات الدولية  دعوي  - 17

هذه االتفاقيات فضال عن ممثلي الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمنظمات العالمية غير لأمانات تعمل ك التي
تضطلع، حسب االقتضاء ورهنا بتوافر الموارد، باإلجراءات  إلى أن ذات الصلةالحكومية، وغيرها من المنظمات الدولية 

ت االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى تيسير مشاركة الخبراء أمانا يدعو كذلكالمشار إليها في المرفق الثاني، و
 أوجه التآزر؛المعني بالمعنيين في عمل الفريق االستشاري غير الرسمي 

في تعاون وثيق  ،إلى أن يواصل ويدعم التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيفريق االتصال  يدعو  - 18
 ألمم المتحدةلألغذية والزراعة اومنظمة  ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،لبيئةمع برنامج األمم المتحدة ل

عمله لتعزيز  وبرنامج األمم المتحدة للتنمية، ،وكذلك مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي في بما في ذلك  ،البيولوجي االتساق والتعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع

إلى األمين التنفيذي أن يوفر معلومات عن التقدم  ويطلب، االستراتيجيةمتابعة لهذه الخطة  عملية، وأي 2020–2011
بما في ذلك أي  ،الرابع عشر اجتماعه فيمؤتمر األطراف إلى لهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني، وإلى االمحرز 

  ؛حات لمواصلة التقدم في هذا العملمقتر
أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم إلى تقديم مدخالت ودروس مستفادة بشأن عملياتها  يدعو  - 19

 .، حسب االقتضاءالتابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيفريق االتصال بأوجه التآزر إلى  المتعلقة

  األول المرفق
  الوطني مستوىأوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على ال زخيارات لتعزي

  مقدمة  -  ألف
  معلومات أساسية  - 1

المتعلقة بالتنوع البيولوجي  اتيركز هذا المرفق على خيارات العمل التي اتخذتها األطراف في مختلف االتفاقي - 1
وهي مستمدة من نتائج حلقة العمل المتعلقة بأوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة . الوطني مستوىللتعزيز أوجه التآزر على ا

ن خيارات ع الناشئةبالتنوع البيولوجي واإلجراءات كما هي معروضة في مذكرة األمين التنفيذي بشأن التوصيات الممكنة 
مجموعة من األعمال السابقة، بما في ذلك تلك التي قام بها التي استندت هي ذاتها على  4العمل التي حددتها حلقة العمل،

                                                           
4  UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1.  
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والتي  5برنامج األمم المتحدة للبيئة من خالل مشروعه بشأن التعاون والتآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
 6".الذي نصبو إليه المستقبل"لتنمية المستدامة لمؤتمر األمم المتحدة ل ختاميةيستجيب كل منها عموما بالوثيقة ال

 الغرض والنطاق  - 2

الضرورة، لألطراف لتعزيز  د                                                                        تعتبر خيارات العمل طوعية وي راد منها أن تكون بمثابة اقتراحات وإرشادات، عن - 2
أوجه التآزر والتعاون في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع 

 .2020- 2011والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي البيولوجي 

تتخذها األطراف لدعم التنفيذ الفعال والمتسق لالتفاقيات على يمكن أن والمقصود منها أن توفر خيارات عمل  - 3
 .الوطني صعيدال

تها اتزاماتها وواليوينبغي أن يكون تنفيذ هذه الخيارات للفائدة المتبادلة لالتفاقيات المعنية ومتوافقا مع أحكامها وال - 4
 .احترام طبيعتها المستقلةمع  ،وأهدافها

وال ينبغي أن تنطبق . وينبغي أن تكون الخيارات التي اختارت األطراف اتباعها مناسبة لتوافق الظروف الوطنية - 5
ير المدرجة في االعتبار أيضا بعض الخيارات اإلضافية غ 7جميع خيارات العمل على جميع البلدان ويمكن أن تأخذ البلدان

 .في هذه المذكرة

وقد تكون بعض خيارات العمل مناسبة لتعزيز أوجه التآزر بين اتفاقيتين فقط أو بين مجموعة فرعية منها، بدال  - 6
التنوع همية خاصة بالنسبة لبروتوكولي اتفاقية وقد تكون بعض الخيارات ذات أ. من أن تكون بين جميع االتفاقيات

 .البيولوجي

طراف على االختيار من بين مختلف الخيارات بهدف تعزيز أوجه التآزر حسبما يكون مناسبا ويمكن تشجيع األ - 7
              ُ    ن أي إجراءات ت تخذ ع واإلبالغلظروفها الوطنية، مع مراعاة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، 

 .كنيرها الوطنية، حيثما أمتآزر على المستوى الوطني في تقارلتعزيز أوجه ال

لتنوع خيارات العمل لدى األطراف في مختلف االتفاقيات المتعلقة با  -  باء
  التآزر على المستوى الوطني البيولوجي لتعزيز أوجه

  أطر التخطيط وآليات التنسيق  - 1
يمكن أن تعمل أطر التخطيط المشتركة وآليات التنسيق كأدوات مفيدة لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة  - 8

 .بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني

، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واستراتيجيات وخطط 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   )أ(
  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 األساس المنطقي  )1(

مع الخطة االستراتيجية للتنوع  يمكن أن تعمل استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بالمواءمة - 9
قيات كإطار موحد لتعزيز أوجه التآزر بين االتفاة فيها واردللتنوع البيولوجي الوأهداف أيشي  2020-2011البيولوجي 

                                                           
                    انظـر الـوثيقتين     ".                                                                       تفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واستكشاف الفرص لمزيد من أوجه التآزر                              تحسين الفعالية والتعاون بين اال "  5

UNEP/CBD/SBI/1/INF/36   و UNEP/CBD/SBI/1/INF/37.  
   .        ، المرفق   288 /  66                            الجمعية العامة لألمم المتحدة      قرار     6
رجع للفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين االتفاقيات المتعلقة م"برنامج األمم المتحدة للبيئة المعنون  مرجعى سبيل المثال، يوفر لفع 7

الممارسات والدروس المستفادة من أفضل طيفا واسعا من الخيارات بناء على  "الوطني واإلقليمي ينبالتنوع البيولوجي على المستوي
 .الوطنية خبراتال
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وأهداف التنمية  2030لعام ، كما يمكن للخطط الوطنية المتوائمة مع خطة التنمية المستدامة المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 .أن تساهم في هذا الصدد 8ةالمستدام

 خيارات للعمل  )2(

  : ُ                     ت شجع األطراف على ما يلي - 10
لتزامات االأن تدرج في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، إجراءات مالئمة لتنفيذ   )أ(

بما يتماشى مع االلتزامات توصيات في إطار كل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي هي طرف فيها، الو
 منوعند القيام بذلك، قد ترغب األطراف في مراعاة اإلرشادات القائمة . والتوصيات المتفق عليها بموجب االتفاقيات المعنية

في ذلك  بما ،مؤتمر األطراف المتعلقة بتحديث أو تنقيح وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
الصادرين  18- 10و 18- 8القرارين فضال عن اتفاقية التنوع البيولوجي، صادرة عن ال 11/6و 10/2، و9/8 المقررات

الصادر عن المعاهدة الدولية بشأن  6/2013، والقرار المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريةاتفاقية عن 
 6- 11التراث العالمي، والقرار  لجنةالصادر عن  COM 5A 37الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والمقرر 

راجع التي أعدتها والم ،                                                  ً               األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئال  للطيور المائيةالصادر عن اتفاقية 
اتفاقية وهددة باالنقراض اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المأمانات 

   9؛المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية
 وارد وصفهاتحليل ثغرات إلجراءات التنفيذ ذات الصلة، بما في ذلك اإلجراءات الإجراء ة وخريط رسم  )ب(

وأهداف التنمية  2030لعام دامة أعاله واإلجراءات المتصلة بالمساهمات في إطار خطة التنمية المست) أ(في الفقرة الفرعية 
  ، وتحديد االحتياجات الممكنة؛المستدامة

أهداف أيشي مع مواءمة الفي  ،النظر، عند تنقيح أو تحديث استراتيجيات وخطط عمل أخرى ذات صلة  )ج(
  ؛في التنفيذ الوطني لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيللتنوع البيولوجي 

تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف أيشي للتنوع في ت الصلة باتفاقيات أخرى استخدام المؤشرات ذا  )د(
هدف تتبع بالمتعلقة بالتنوع البيولوجي األخرى التفاقيات لالبيولوجي، وإعداد حسب االقتضاء، مؤشرات وطنية ذات صلة 

 2030لعام صلة بخطة التنمية المستدامة التنفيذ الفعلي ورصد اإلجراءات وكذلك إدخالها في اإلجراءات الوطنية ذات ال
  ؛وأهداف التنمية المستدامة

، بما في ذلك النساء والشباب والشعوب المعنيين ضمان المشاركة المناسبة لجميع أصحاب المصلحة  )ه(
لوجي من األصلية والمجتمعات المحلية في وضع الصيغة النهائية وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيو

  أجل صياغة وتخطيط أفضل لتحقيق أوجه التآزر؛
ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط واستراتيجيات التنفيذ الوطنية الربط ا  )و(

  .تبادل المعلوماتاألخرى ل راكزمالأو /لمعلومات وة باآللية الوطنية لغرفة تبادل ااألخرى ذات الصل
  ة وآليات التنسيقالترتيبات المؤسسي  )ب(

                                                           
  .        ، المرفق 1 /  70                    قرار الجمعية العامة   8
: ، على الموقع)2015اتفاقية التنوع البيولوجي (الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تتوافر وحدات تدريبية حول ا 9

https://www.cbd.int/nbsap/training/default.shtml :وطنية للتنوع البيولوجي المساهمة في استعراض االستراتيجيات وخطط العمل ال
، على )CITES 2011( ألطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضل مشروع دليل –وتحديثها وتنقيحها 

والمبادئ التوجيهية بشأن إدراج األنواع المهاجرة في  ؛es.org/eng/notif/2011/E026A.pdfhttp://www.cit: اإلنترنت على الموقع
اتفاقية المحافظة على األنواع المهاجرة من ، أمانة )UNEP/CMS/Conf.10.27( االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

: ، على الموقعPrip, C (2011)، و الحيوانات الفطرية
.http://www.cms.int/sites/default/files/document/doc_27_guidelines_nbsap_e_0.pdf. 

https://www.cbd.int/nbsap/training/default.shtml
http://www.cit
http://www.cms.int/sites/default/files/document/doc_27_guidelines_nbsap_e_0.pdf
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 األساس المنطقي  )1(

أساسا لتعزيز االتساق وأوجه التآزر في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  ةنسقمجراءات الاإلوالتنسيق ستشكل آليات  - 11
 .البيولوجي عبر جميع مجاالت المسائل

أن يأخذ أي نظر في آليات   ُ                                                                        وت تخذ الترتيبات المؤسسية والتنسيقية حسب السلطة التقديرية للطرف بحيث ينبغي  - 12
تأثير  ذي لهالبلد طرفا فيها، ال كونالكبير في الظروف الوطنية، بما في ذلك االتفاقيات التي ي تباينال) أ: (التنسيق ما يلي
 .واالختالفات بين االتفاقيات فيما يخص متطلباتها إزاء السلطات الوطنية) ب(على الحاجة؛ 

ات المماثلة لالتفاقيات على سلطعزيز آليات التنسيق بشأن نقاط االتصال الوطنية واللبناء أو ت عتبارويمكن إيالء اال - 13
وينبغي االستفادة من المؤسسات القائمة ذات الصلة للعمل بشأن المسائل المشتركة في إطار  .المستويين الفردي والمؤسسي

 .االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 لعملخيارات ل  )2(

تقييم لالحتياجات الوطنية فيما يخص تنسيق وأوجه تآزر االلتزامات والتوصيات في إجراء ف على  ُ         ت شجع األطرا - 14
 .إطار االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  ُ                                                                                             وت شجع األطراف على إنشاء أو تعزيز آلية تنسيق رسمية من أجل التنسيق الفعال بين نقاط االتصال الوطنية  - 15
نظر في مواصلة تعزيز آليات التنسيق هذه عن طريق إتاحة والت المتعلقة بالتنوع البيولوجي والسلطات المعنية باالتفاقيا

وفقا  ،، بمن فيهم النساء والشباب والشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالمفيدة ألصحاب المصلحة اآلخرينمشاركة ال
 .للتشريعات والقواعد والممارسات ذات الصلة

 :نية هذه أن تقوم، في جملة أمور، بما يليويمكن آلليات التنسيق الوط - 16

بين نقاط االتصال الوطنية أو الهيئات المماثلة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع التنسيق وتيسر التعاون   )أ(
ن األولويات فيما يخص إجراءات التنفيذ واالحتياجات من الموارد لكي يكون عالبيولوجي، بما في ذلك تبادل المعلومات 

  مشترك؛هناك فهم 
تكفل توفير مدخالت منسقة ضمن عملية تحديد األولويات الوطنية، بما في ذلك خيارات التمويل، من أجل   )ب(

  العمل بشأن مجاالت االهتمام المشترك وتحقيق أوجه التآزر؛
قيات تيسر عمليات تقييم االحتياجات المنسقة، على سبيل المثال بشأن اتخاذ إجراءات مشتركة لتنفيذ االتفا  )ج(

  ة؛وجهبناء القدرات المولالمتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 
، بالتنوع البيولوجي المتعلقةتفاقيات الامختلف  إلى المتعلقة باإلبالغ الوطني تيسر عملية التنسيق الوطني  )د(

  :من أجل أمور من بينها مايلي
  جمع البيانات واإلبالغ عنها، من خالل عدة أمور منها اإلبالغ النموذجي؛ تنسيق  )1(
  تلبية متطلبات اإلبالغ؛مساعدة كل منها في ربط نقاط االتصال والمؤسسات ل  )2(
  اإلشراف على مراقبة الجودة، واتساق اإلبالغ بمعلومات مماثلة عبر االتفاقيات حسب االقتضاء؛  )3(
زيادة بين االتفاقيات على المستوى الوطني فيما يخص التواصل وتبادل المعلومات وتيسر تعزيز التنسيق   )ه(
  :أن ي من شأنهذالتوعية ال

  ّ                                                                                           مك ن الجهات الوطنية المسؤولة عن مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من التعاون في مجال ي  )1(
الت الدولية التي تتعلق باالتفاقيات، التوعية، بما في ذلك من خالل االحتفازيادة تطوير التواصل و

للتوعية وتبادل المعلومات؛ وإدماج وتنسيق رسائل ذات صلة بمختلف االتفاقيات  مشتركة وإجراء حمالت
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي هي طرف فيها؛
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ة بالتنوع   ّ                                                                           مك ن من إعداد استراتيجية وخطة تنفيذ للتواصل والتوعية على المستوى الوطني ذات صلي  )2(
  البيولوجي؛

الموارد واستعمالها في إطار  حشدالتنسيق فيما بين االتفاقيات على المستوى الوطني فيما يتعلق بيسر ت  )و(
  :االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الذي من شأنه أن

فرادي يجية لالموارد، مع األخذ بعين االعتبار الخطط االسترات حشد   ّ                            يمك ن من وضع استراتيجية مشتركة ل  )1(
  ؛نوع البيولوجي في مختلف القطاعاتالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتعميم التا

والتعاون بين نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والنقاط  يعزز التنسيق  )2(
مرفق  عملاقيات األخرى التي يالمحورية التشغيلية لمرفق البيئة العالمية، وكذلك نقاط االتصال لالتف

  ، حسب االقتضاء؛لها آلية ماليةكالبيئة العالمية 
   ّ                                                                                    يمك ن النظر في إجراء مشاريع تجريبية لتعزيز أوجه التآزر في المجاالت المواضيعية، مثل الصحة   )3(

اريع مبتكرة النباتية والحيوانية لدعم األمن الغذائي وسالمة األغذية وحماية البيئة، بما في ذلك تصميم مش
  ي؛عاونللتمويل من خالل مرفق البيئة العالمية للمساهمة في العمل الت

ن نقاط االتصال الوطنية، حسب االقتضاء، لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من تنسيق جهود يمك  )4(
مانحة في التآزر بين االتفاقيات من خالل االنخراط مع ممثلي الدول الزيادة أوجه التمويل من أجل 

  ؛بلدانهم
يسر التنسيق فيما بين االتفاقيات على المستوى الوطني فيما يتعلق ببناء القدرات، على سبيل المثال ت  )ز(

حلقات عمل مشتركة في المجاالت المشتركة للمسؤولية فيما بين االتفاقيات، مثل  تنظيمتدريب نقاط االتصال الوطنية، و
ديد المجاالت المشتركة الحتياجات بناء القدرات وتقديم بناء القدرات المنسقة من أجل الموارد، وتح حشداإلبالغ الوطني و

  ؛)أدناه 6انظر القسم الفرعي (تنفيذ االتفاقيات 
التفاقيات المتعلقة ل األجهزة الرئاسيةساعد على تسهيل عقد اجتماعات تحضيرية وطنية قبل اجتماعات ي  )ح(

بالتنوع  المتعلقةباالتفاقيات األخرى  المرتبطين ةلحا المسؤولون وأصحاب المصشارك فيهبالتنوع البيولوجي، التي ي
  البيولوجي؛
من هيئات، لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من التعاون  ان نقاط االتصال الوطنية، أو ما يعادلهتمكي  )ط(

  ).الوزارات مثل تغير المناخ، والحوار فيما بين(مع القطاعات األخرى، حسب االقتضاء 
 محددةمسائل إجراءات في مجاالت   - 2

 16إلى  14الفقرات في  وارد وصفهاباإلضافة إلى خيارات العمل التي يمكن أن يسهلها تعزيز آليات التنسيق، ال - 17
إدارة المعلومات والمعارف، واإلبالغ الوطني، والرصد : أعاله، توضح األقسام التالية خيارات عمل محددة في مجال

 .الموارد واستخدامها حشدو ؛وبناء القدرات ات؛التوعية؛ والتفاعل بين العلوم والسياسزيادة والتواصل و ؛شراتوالمؤ

  إدارة المعلومات والمعارف، واإلبالغ الوطني، والرصد والمؤشرات  )أ(
 األساس المنطقي  )1(

تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع تبادل المعلومات وإدارة المعارف منافع مشتركة في التعاون في يمكن أن يتيح  - 18
والفرص المتاحة لتخفيف عبء اإلبالغ قد تكمن في تداخل متطلبات . وال سيما فيما يتعلق باإلبالغ والرصد ،البيولوجي

هداف التنمية ألكون لوضع وتحسين مؤشرات يوقد . البيانات والوصول إلى البيانات المالئمة انطالقا من مصادر مشتركة
التي تعمل بمثابة جهات راعية لمؤشرات أهداف التنمية  والوكاالت ة آثار على االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيالمستدام
 .المستدامة
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 لعملخيارات ل  )2(

 :تشجع األطراف على ما يلي - 19

لتي ز قواعد البيانات الموجودة، ايزان، قواعد بيانات مواضيعية، أو تعأو تعزيز، عند اإلمك/ تطوير و  )أ(
  تكون مفتوحة، وقابلة للتشغيل المتبادل بين االتفاقيات؛

االتفاقيات حول األدوات واآلليات وأفضل الممارسات لجمع البيانات  عبر خبراتتبادل المعلومات وال  )ب(
  ولإلبالغ وكذلك إدارة المعلومات والمعارف؛

هج عبر االتفاقيات                   ُافر المعلومات والن من أجل فهم أفضل لتو ، كلما أمكن،إجراء جرد لمجموعات بياناتها  )ج(
  ؛أو جميعها وتحديد القواسم المشتركة بين البيانات عبر بعض االتفاقيات

أو  االتفاقياتبعض بين  لرصد وجمع البيانات لتلبية االحتياجات من المعلومات المتبادلةاالستخدام األمثل   )د(
لدعم التنفيذ المتسق لالتفاقيات المتعلقة المستخدمة ات الوطنية قواعد البيانات والمؤشرتقديم  مدى، واستعراض جميعها

  بالفعل مدخالت إلى قاعدة البيانات اإلحصائية الوطنية؛ ،البلد طرفا فيها كونبالتنوع البيولوجي التي ي
اإلبالغ في إطار مختلف االتفاقيات المتعلقة بالتنوع  بسيطمعلومات لتالغرفة تبادل آليات تحديث   )ه(

  ولوجي؛البي
المتعلقة بالتنوع البيولوجي من جمع  اتاالتفاقيكل اتفاقية من النظر في كيفية استفادة اإلبالغ في إطار   )و(

  المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛األخرى المعلومات من االتفاقيات 
االتفاقيات المؤشرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار كل بصدد المساهمة المتبادلة في المناقشات   )ز(

  هداف التنمية المستدامة؛ألوضع وتحسين مؤشرات  صددوفي المناقشات ب
إنشاء روابط لنقاط االتصال الوطنية مع الوكالة المخصصة لإلبالغ عن تحقيق أهدف التنمية المستدامة   )ح(

  لتنوع البيولوجي؛لتنسيق المعلومات عن أهداف ومؤشرات أيشي ل) وكالة اإلحصاء الوطنية في العديد من البلدان(
في االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وقاعدة  الوطنيةبط بين قواعد بيانات وااستكشاف إمكانية الر  )ط(

  البيانات اإلحصائية الوطنية؛
تعزيز استخدام األدوات العالمية بما في ذلك المنبر التفاعلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبوابة معلومات   )ي(

  .InforMEAم المتحدة بشأن االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف المعروفة باسم األم
  التوعيةزيادة التواصل و  )ب(

 األساس المنطقي  )1(

يكتسي فهم األهمية االجتماعية واالقتصادية لألهداف المتوخاة من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعالقتها  - 20
 .يخص تعزيز أوجه التآزر في تنفيذها المتعاضدة أهمية جوهرية فيما

 عملخيارات لل  )2(

 : ُ                             ت شجع األطراف على القيام بما يلي - 21

اتخاذ تدابير لتحسين فهم األهداف المحددة والمتصلة بكل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع   )أ(
  البيولوجي؛
بشأن مختلف االحتفاالت الدولية ذات  تعاونتمسؤولة الاتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن الكيانات الوطنية   )ب(

 ،من أجل زيادة التوعية باالتفاقيات التي تكون طرفا فيها الصلة التي تروج لها االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
  والقضايا التي تعالجها والترابط فيما بينها؛
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  ع البيولوجي؛ة بالتنوعلقجميع االتفاقيات المت مناالستفادة من المعلومات   )ج(
ـ                                                                           التواصل على شبكة اإلنترنت للجماهير الوطنية ذات الصلة في جميع االتفاقيات المت       أدوات      تطوير    ) د (   ة      علق

                                                                                التآزر فيما بينها، والتي قد تشتمل على نقطة دخول واحدة لتوجيه المسـتخدمين إلـى        أوجه           وأهدافها و   ،                 بالتنوع البيولوجي
   .   جاح   الن     قصص                                                       ات ذات الصلة والسمات التفاعلية بما في ذلك من أجل تبادل                                     المعلومات المطلوبة وغيرها من المعلوم

  اتالتفاعل بين العلوم والسياس  )ج(
  األساس المنطقي  )أ(

                                                      وتقييم التقدم المحرز على أفضـل اإلنجـازات العلميـة       ات                                                تتوخى االتفاقيات هدفا مشتركا وهو بناء تقدم السياس  -  22
                           ويمكـن أن يسـهم المنبـر      .     تركة                                            الت التداخل من مجموعة المعلومات والمعارف المش                       ، واالستفادة في إطار مجا         المتوافرة

      هـذه                      كـل اتفاقيـة مـن                                                                                          الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فـي  
   .         االتفاقيات

  لعمللخيارات   )2(
  :شجع األطراف على القيام بما يليت  - 23

                                                                     خبراء في جميع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وأن تستفيد من هذه  ل                شاء قائمة وطنية   إن         النظر في    ) أ (
   ؛                         فيما يتعلق باألمور الشاملة         القائمة

                                                                                            التعاون والمشاركة للعلماء الوطنيين المشاركين في عمليات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي        تيسير   ) ب (
                                                                                     ت، على سبيل المثال التي تتعلق بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع                               في التفاعل بين العلوم والسياسا

                                    البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
                                                                                   للعلوم والسياسات أو آلية للتنسيق على المستوى الوطني، بمشاركة جميـع المؤسسـات ذات        نبر       إنشاء م   ) ج (

                                     بما في ذلك تيسير إجراء مناقشات بـين     ؛                              المتاحة وتعزيز تنفيذ االتفاقيات       لمعارف  ل             استخدام أفضل        تعزيز              الصلة، من أجل 
       لعمـل   ل                             فيما يتعلق باألولويات الوطنية       لمنبر  ل     تصال  ال ا    طة                                                            نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ونق

   ؛                المكلف به المنبر
                                            سؤولين الوطنيين المسؤولين عن وضـع وتنفيـذ                                                     وضع ترتيبات مؤسسية لتمكين التفاعل بين العلماء والم   ) د (

                                                          السياسات المتعلقة باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
  بناء القدرات  )د(

  األساس المنطقي  )1(
 .التنوع البيولوجياالتفاقيات المتعلقة باتفاقية من الوطنية للتنفيذ موضع اهتمام مشترك لكل  اتيعتبر تعزيز القدر  - 24

التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع أوجه حسب االقتضاء، ضرورة تعزيز المعارف والمهارات، بما في ذلك  ويشمل ذلك،
وزيادة الموارد  ؛التوعية بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيزيادة البيولوجي؛ وزيادة بناء القدرات المنسقة وجهود 

وتعزيز استدامة  ؛في تنفيذهاأكبر قيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتحقيق تماسك البشرية والمالية المخصصة لتنفيذ االتفا
  .بناء القدرات
  لعمللخيارات   )2(

  :تشجع األطراف على القيام بما يلي  - 25
                                                                                 مهارات وقدرات الموارد البشرية، بما في ذلك نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات المتعلقة               تحديد أولويات    )   أ (
                                                          لبيولوجي، وتعيين أو تفويض األدوار والمسؤوليات بشكل مناسب؛         بالتنوع ا
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                                                            األخرى لنقاط االتصال الوطنية لالتفاقيـات المتعلقـة بـالتنوع       م     التعل     فرص                       توفير التدريب المشترك و   )   ب (
   :                                    بناء القدرات والفهم المتبادل لما يلي ل                                      البيولوجي وغيرها من الموظفين المعنيين 

                  بهدف تعزيز أوجـه            المحددة،    ها     أهداف                              بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك              يات المتعلقة                     كل اتفاقية من االتفاق   ) 1 (
                                                         التآزر والموارد المجمعة، واإلبقاء على المهارات والمعارف؛

                                                                                      األصلية والمحلية لتحقيق التكامل المنسق في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛     ارف        دور المع   ) 2 (
                                                                            يادة التوعية حول قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية مـع صـانعي                   وسائل التواصل لز   ) 3 (

                                  القرارات السياسية رفيعي المستوى؛
   .                      ن أوجه التآزر والتنسيق ع    نية   تق  ال     ارف    المع   ) 4 (
                                                       ات التي تضطلع بمسؤوليات االتفاقيات المتعلقـة بـالتنوع      هيئ                                       تنظيم حلقات عمل مشتركة لبناء القدرات لل   ) ج (

          الموارد؛     حشد                                                                        جي في المجاالت المشتركة للمسؤوليات فيما بين االتفاقيات، مثل اإلبالغ الوطني و       البيولو
                                                                      حديد المجاالت المشتركة الحتياجات بناء القدرات من خالل نهج منسق وتعاوني؛ ت   ) د   (
  إجراء بناء قدرات منسق لتنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛  )ه(
ـ                  التي يمكن أن تشمل                                            تهدف إلى ضمان استدامة بناء القدرات الوطنية،              اتخاذ تدابير    ) و (      مـا      اق،              ، عند االنطب

   :   يلي
                                بمـن فـيهم العلمـاء وصـانعو        ،                                   التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ا     بصدد    ن       للمدربي      تدريب         توفير ال   ) 1 (

           السياسات؛
       توحيد                        لضمان الذاكرة المؤسسية و                                                 أو تحسين قواعد البيانات ومنصات لتبادل المعلومات /              إنشاء وتحديث و   ) 2 (

                                                                      الموارد البشرية المتاحة لتنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
    ذات                 فـي الحامعـات                                                   التنوع البيولوجي والدعوة إلى إدراجها في الكليات      بشأن                        تطوير المناهج الدراسية    ) 3 (

                                 يات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛      لالتفاق                 التنفيذ التآزري و                                          الصلة لدعم وضمان االستدامة في بناء القدرات 
                                                                                                    إجراء بناء قدرات المجتمعات المستهدفة لالستيعاب الفعال والتنفيذ المنسق لالتفاقيات المتعلقـة بـالتنوع      ) 4 (

   .                                       البيولوجي في الموقع وعلى المستوى الوطني
       قيـات                 التـآزري لالتفا         تفيـذ         اعدة الت                                                                    وينبغي أن تستفيد األطراف من فرص التواصل القائمة لبناء القدرات بغية مس  -  26

   .                          المتعلقة بالتنوع البيولوجي
  واستخدامهاالموارد  حشد  )ج(

  األساس المنطقي  )1(
                                      لخطة االستراتيجية للتنـوع البيولـوجي        بأن ا                                                              يوفر االعتراف المشترك بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي   -  27

                     لتعزيز أوجه التـآزر                          هي أطر مشتركة تقدم فرصا                    ة للتنوع البيولوجي                                واالستراتيجيات وخطط العمل الوطني      2020-    2011
   .                                                                              الموارد واستخدامها، بما في ذلك من خالل اآلليات والصكوك المالية الدولية ذات الصلة     حشد                       بين االتفاقيات في مجاالت 

  لعمللخيارات   )2(
   :                             شجع األطراف على القيام بما يلي ت  -  28

                               البيولوجي لتنفيذها علـى نحـو                                                   من الموظفين المخصصين لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع                    توفير العدد الكافي      ضمان    ) أ   (
                                                                                                                 وزيادة الدعم المالي المناسب من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقيات من خالل تنظيم أنشطة الدعوة وتبيان المنافع المستفادة؛  ؛     فعال
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                               استعمال بعض مخصصـات التمويـل                                                          إدراج اعتمادات في مقترحات التمويل، حسب االقتضاء، من أجل    ) ب (
                                                                                تنفيذ جوانب من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولـوجي التـي تخـدم        في                     مرفق البيئة العالمية  ل        الوطنية 

                                                    خذ في االعتبار االحتياجات الخاصة والواليات المسندة لكل                                                            األهداف المشتركة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع األ
                           اتفاقية من هذه االتفاقيات؛

ه جالتعاون على الصعيد اإلقليمي بغية استكشاف فرص إقليمية لجمع الموارد المالية من أجل تعزيز أو  )ج(
أفضل الممارسات  مي ودون اإلقليمي،، على المستويين اإلقليالتآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتبادل

  .مرفق البيئة العالميةفي ي للتنوع البيولوجي بؤروالدروس المستفادة من الوصول الناجح إلى المجال ال

  المرفق الثاني
على  يات المتعلقة بالتنوع البيولوجيتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقخارطة طريق ل

  2020- 2017للفترة  الصعيد الدولي
  قدمةم  - ألف 

  معلومات أساسية  - 1
                                                                                                             تهدف التدابير المبينة في هذا المرفق إلى تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بطريقـة    - 1

                                                                                                                    تتماشى مع الواليات المنوطة باالتفاقيات وأماناتها، والمنظمات الدولية المعنية التي لديها والية لمعالجة المسائل ذات الصلة 
           ، تحدد هذه  8 / 1                          األمين التنفيذي في توصيتها     من                                                       ووفقا للعمل التشاوري الذي طلبته الهيئة الفرعية للتنفيذ   .                 التنوع البيولوجي ب

                                                                               التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولـوجي وتوحـدها وتبسـطها، وكـذلك          أوجه                                    التدابير نتائج حلقة العمل المعنية ب
                                ناجمة عن خيارات اإلجراءات التـي                                                      ة التي أعدها األمين التنفيذي بشأن التوصيات الممكنة ال                          اإلجراءات المقدمة في المذكر

                                                                     لى مجموعة من األعمال السابقة، بما في ذلك تلك التي قام بها برنامج األمم  إ                     التي استندت هي ذاتها   10              ها حلقة العمل، ت   حدد
              يسـتجيب كـل         والتي   11 ،                                 فاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي                                                         المتحدة للبيئة من خالل مشروعه بشأن التعاون والتآزر بين االت

    ".                       المستقبل الذي نصبو إليه "                 لتنمية المستدامة  ل                                                  منها عموما بالوثيقة الصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة 
  النطاق  - 2

                     زاماتهـا ووالياتهـا                                                               للفائدة المتبادلة لالتفاقيات المعنية ومتوافقا مع أحكامها والت        تدابير                          ينبغي أن يكون تنفيذ هذه ال  - 2
                                                                                  كما ينبغي أيضا لهذه التدابير احترام الجهود الجارية الرامية إلى تعزيز أوجه التآزر،   .                        احترام طبيعتها المستقلة   مع    ،        وأهدافها

   .                                               االتفاقيات المعنية وزيادة فعالية وبساطة العمليات       تنفيذ              ؤدي إلى تحسين  ت و                                             مع مراعاة الحاجة إلى االستخدام الفعال للموارد 
   :                                     هذا المرفق هذه التدابير في ثالثة مجاالت     بسط  وي  - 3

          التنسيق؛         التعاون و            تعزيز آليات    )   أ (
                             ، وتجنب االزدواجية المتعلقـة                                                               تعزيز إدارة المعلومات والمعارف واإلبالغ الوطني والرصد والمؤشرات   )   ب (

   ؛   بها
                                   تعزيز توفير بناء القدرات واإلرشاد؛   ) ج (

   .    2020    إلى       2017                          المجاالت الثالثة خالل الفترة                        جراءات المضطلع بها في                      المرفق كذلك لمحة عن اإل      ويوفر   - 4
  التنسيقو التعاون آلياتتعزيز   -  باء

                                                           
10  UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1.  
                   انظـر الـوثيقتين      ".                                                                                                                   تحسين الفعالية والتعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولـوجي واستكشـاف الفـرص لمزيـد مـن أوجـه التـآزر         11

UNEP/CBD/SBI/1/INF/36   و  UNEP/CBD/SBI/1/INF/37.  
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                       ولذلك سـتبذل الجهـود     .                 تنسيق أو تتطلبها  ال       تعاون و  ال         لى آليات  إ                   لتعزيز أوجه التآزر      عمل  ال                  ستستند عدة خيارات   - 5
   .                         التنسيق على الصعيد الدولي         التعاون و             لتعزيز آليات 

  التنوع البيولوجيالمتعلقة بتفاقيات الالتابع لتعزيز عمل فريق االتصال   - 1
           بدور مهـم     ،  ات              أمانات االتفاقي              الذي يتألف من                   بالتنوع البيولوجي                     لالتفاقيات المتعلقة       التابع                   يضطلع فريق االتصال   - 6

                              تآزر وهو تعزيـز عمـل فريـق           أوجه ال                  وثمة مجال لتعزيز  .                                                 التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي      يسير    في ت
       حشـد                                                 لمعالجة مجاالت محددة حسب الحاجة، مثل فـرق عمـل     ،                             موظفين نظراء األمانات المعنية              ، بوسائل منها       االتصال

         واإلبـالغ    12 ،                             لعمل المشترك اإلضافي التواصـل  ا                    ويمكن أن تشمل مجاالت   .                                          الموارد، وبناء القدرات وتكنولوجيا اإلنترنت
                                     إعداد مواد إرشادية لألطراف المبينة في         فضال عن  .                                               ذلك المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة                   والمؤشرات، بما في

   .                           القسم ذي الصلة الوارد أدناه
  بالتنوع البيولوجي التابع لالتفاقيات المتعلقةإشراك المنظمات المعنية األخرى في عمل فريق االتصال   - 2

                                                                         المعنية بدور مهم في دعم األطراف في تنفيذ االتفاقيـات المتعلقـة بـالتنوع         مية      واإلقلي         الدولية                تضطلع المنظمات  - 7
                                         فإن هذه المنظمات مدعوة للمساهمة في تحضير                             ومن أجل تعزيز أوجه الكفاءة،   .                                        البيولوجي وتعزيز أوجه التآزر في تنفيذها

       وستكون   .                                شاركة في اجتماعاته، حسب االقتضاء                      بالتنوع البيولوجي والم                           التابع لالتفاقيات المتعلقة                       مناقشات في فريق االتصال 
                                                                                           آلليات أخرى ذات صلة مثل فريق إدارة البيئة التابع لألمم المتحدة وفرقة عمل أهداف أيشي للتنـوع     ة    مكمل              هذه المشاركة

      مسائل                                               لمنظمات الدولية التي أسندت لها والية لمعالجة ال                                              وسيمثل هذا األمر أهمية على وجه الخصوص بالنسبة ل  .          البيولوجي
          وبرنـامج     ،                                                               منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة     هذه    شمل  ت و  .                           المتعلقة بالتنوع البيولوجي

       مرفـق      تي        شمل أمان ت    كما   .                                                                        ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة   ،                    األمم المتحدة اإلنمائي
   .                                                                                        والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية                البيئة العالمية 

                   مفيـدا مـن أجـل                                   حوار المعززان ضمن فريق االتصال                           مجاالت التي سيكون اإلعداد وال  ال                   ويمكن أن تكون إحدى   - 8
  .                                               تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي                                                             تنسيق العمل على نطاق المنظومة بشأن بناء القدرات بغية تسهيل  و         التعاون

                           وسيضطلع الفريق أيضا بوظيفة   .                                                                            وهناك مجال آخر وهو المساعدة في توضيح األدوار والمسؤوليات في األنشطة المتعاضدة
   .                                                                           أخرى أال وهي توفير الروابط مع عمليات مناسبة ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة

                                      تعزيز التعاون والـدعم الـذي تـوفره                      ة هذه ستفيد أيضا   عزز                         ليات التعاون والتنسيق الم     فإن آ                   وباإلضافة إلى ذلك،  - 9
                          الموارد واالستفادة منهـا،       حشد          التوعية، و      زيادة                                                                المنظمات واآلليات اإلقليمية لألطراف، بما في ذلك في مجاالت التواصل و

                                               وإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمات اإلقليمية المعنية   .   ات                                                               وبناء القدرات وأوجه التآزر على مستوى التفاعل بين العلوم والسياس
                                                                                                                بدور مهم في االستراتيجيات والمبادرات اإلقليمية ويمكن أيضا أن تسهم في ضمان امتداد المناقشات والخيـارات المتعلقـة   

   .         يمية أيضا                                                                                                 بتعزيز التنفيذ الفعلي والتعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى اتفاقات واتفاقيات إقل
  إعداد وتعزيز برامج عمل مشتركة بين االتفاقيات  - 3

                             لتعزيز التعاون في مجاالت التي      يلة                                                                            توفر برامج العمل الثنائية بين أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وس  -  10
      العمل     خطط                   تعاون تقدم إطارا ل             مانات مذكرة                    وقد أسس العديد من األ  .                                              بها مصالح مشتركة وضمن واليات االتفاقيات المعنية

   .          ين أو أكثر  صك                                          وينبغي مواصلة تطوير وتعزيز هذه اآلليات بين   13 .                المشتركة الجارية
  تعزيز عمل رؤساء الهيئات االستشارية العلمية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  - 4

                                                           
                                                                         تعزيز التعاون بين األمانات في جهودها في مجال االتصاالت في دعم األطراف الخاصة        ، إلى                             االتصال، التي تم بالفعل تأسيسه              يهدف عمل فرق  12

  .                                            بها، بما في ذلك التعاون بشأن الرقابة الدولية
                             اتفاقية المحافظة على أنـواع                               خطط العمل الثنائية مع أمانات                                                                  من بين تلك التي تشرك اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها هناك  13

                   المعاهدة الدوليـة     ، و                                                  ً               األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور المائية           ، واتفاقية                البرية المهاجرة          الحيوانات 
  .                                   ، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات                                              بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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                    ممثلين عن األطراف في   (CSAB)               نوع البيولوجي                                                            يشمل رؤساء الهيئات االستشارية العلمية لالتفاقيات المتعلقة بالت  -  11
  .                                       وانضمت عادة منظمات أخرى إلى اجتماعاتها   .                     باإلضافة إلى األمانات  –                                رؤساء الهيئات االستشارية العلمية   –          االتفاقيات 

                                                                                                           وعقدت اجتماعاتها على هامش اجتماعات الهيئات العلمية على أساس مناسبات وبصفة غير منتظمة، ألنهـا لـيس لـديها    
                                                                    إتاحة حوافز لرؤساء الهيئات االستشارية العلمية لالتفاقيـات المتعلقـة       في         من جديد          وقد ينظر  .                       واليات رسمية أو ميزانية

                                                                       والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجـال التنـوع البيولـوجي       ،                                           بالتنوع البيولوجي للعمل كآلية بين االتفاقيات
                                                                               ا لتمكن االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من اإلسهام بطريقة منسقة فـي وضـع           وأماناته   ،                       وخدمات النظم اإليكولوجية

                                             حتياجاتها من المدخالت بالنسبة لبرنامج العمـل   ال     مها    تقيي و                                                          التقييمات والسيناريوهات والنماذج وأدوات أخرى حفزها المنبر 
   .                                       المقبل للمنبر وتجنب االزدواجية في الجهود

  فيهااالزدواجية وتجنب  مات والمعارف واإلبالغ الوطني والرصد والمؤشراتإدارة المعلوتعزيز   -  جيم
                                                                                     في إدارة المعلومات والمعارف والمواءمة على مستوى جمع البيانات الوطنية واإلبالغ والرصـد           التعاون      سيشكل   -  12

  .                           قـة بـالتنوع البيولـوجي                                                                                        والمؤشرات، حسب االقتضاء، أساسا مهما لتعزيز أوجه التآزر والكفاءة بين االتفاقيـات المتعل 
                                                                                                                    واإلجراءات الرامية إلى دعم بناء القدرات في هذا الصدد مبينة في هذا القسم بدل أن تبين في القسم جيم أدناه المتعلق ببناء 

                                                                                             وسيطلب من أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي اتخاذ هذه اإلجراءات، بما في ذلك في إطار   .                القدرات واإلرشاد
                                                                             بالتنوع البيولوجي ومن قبل المنظمات المعنية، بما في ذلك برنامج األمم المتحـدة                             التابع لالتفاقيات المتعلقة         ق االتصال    فري

                           والمركز العالمي لرصد حفـظ     )MEA-IKM (                                                                     للبيئة من خالل مبادرة االتفاقات البيئية المتعددة األطراف وإدارة المعارف 
                                                                    وسيتم التأكيد على الدور المهم لمبادرة االتفاقات البيئيـة المتعـددة     .  )WCMC (       للبيئة                                      الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة

                                                                                                                األطراف وإدارة المعارف وبوابة معلومات األمم المتحدة بشأن االتفاقات البيئيـة المتعـددة األطـراف المعروفـة باسـم      
InforMEA14  المتعلقة بالتنوع البيولوجي وستقوم األطـراف                                                  التفاقية ومن أجل تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات          بالنسبة ل                                           

           الواردة في                  أن تشمل التدابير                                                              وتخضع هذه اإلجراءات للسلطة القانونية وواليات االتفاقيات، ويمكن  .                   وحكومات أخرى بدعمه
   .                         المقدم في القسم هاء أدناه           من الجدول   1-         القسم باء

                                                        نامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمـائي                                                    ويمكن أن توفر المنظمات المعنية كذلك، بما في ذلك بر  -  13
                        بما فـي ذلـك األنشـطة                                                                                           الدعم في مجال بناء القدرات للبلدان على الصعيد الوطني في مجال إدارة المعلومات والمعارف، 

   .                         المقدم في القسم هاء أدناه           من الجدول   2–                     المعروضة في القسم باء
  اإلرشادبناء القدرات و وفيرتعزيز ت  -  دال

                    ، على بناء القدرات،   ات                                                                                  ركز العديد من خيارات العمل التي تتخذها المنظمات الدولية، بما في ذلك أمانات االتفاقي ي  -  14
                                                           ويشمل ذلك توفير عدد من المواد اإلرشادية األساسية التي يمكـن    .                                                    أو توفير اإلرشاد لدعم أوجه التآزر في تنفيذ االتفاقيات

                                       آليات لبناء القـدرات التـي يمكـن أن     /                                             ة أكبر من خالل إجراء فوري وكذلك من خالل مبادرات                        إعدادها أو إتاحتها بسهول
           تعزيز ودعم  ل  )     2020-    2017 (                     خطة العمل قصيرة األجل                      ومع األخذ في الحسبان  .                                تنطوي على أعمال وعمليات تحضيرية

                  تفاقيـة التنـوع                      تمر األطـراف فـي ا    مؤ          الصادر عن     23 /  13       المقرر  (                       االتفاقية وبروتوكوليها                          بناء القدرات من أجل تنفيذ 
   .                         المقدم في القسم هاء أدناه                           دة في القسم جيم من الجدول   محد                                        ، يمكن لهذه اإلجراءات أن تشمل التدابير ال )         البيولوجي

  المواد اإلرشادية  - 1
       ألخـرى                                                                  الموجهة للجمهور على مستوى نقاط االتصال والسلطات الوطنية والجهات ا                            إن المواد اإلرشادية القائمة،   -  15

                               معروفة بقدر أكبر ومتاحة بسهولة               ينبغي أن تكون    ،                                                                      الفاعلة المعنية المشاركة في تنفيذ االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
   .                         المقدم في القسم هاء أدناه           من الجدول   1–                         النحو الوارد في القسم جيم                                          أو إعداد مواد جديدة لمعالجة أي ثغرات، على 

  بناء القدرات  - 2

                                                           
14  InforMEA  وإدارة المعارف                            ات البيئية المتعددة األطراف                                           هي البوابة اإللكترونية الخاصة بمبادرة االتفاق                ) MEA-IKM( .  
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                                                                                                 ع أمانات االتفاقيات والمنظمات الدولية بدور مهم في دعم بناء القدرات الوطنية في مختلف المجـاالت ذات      تضطل  -  16
                                            أعاله، يمكن أن يشـمل ذلـك اتخـاذ أمانـات                  في القسم باء                                                 ومن خالل االستفادة من آلية التنسيق المعزز المبينة   .      الصلة

   .                         المقدم في القسم هاء أدناه           من الجدول   2–                ارد في القسم جيم   الو                                              االتفاقيات والمنظمات المعنية إلجراءات على النحو 
  2020- 2017اإلجراءات الخاصة بالفترة   -  واو

           المسـتوى                          لتعزيز أوجه التآزر علـى                                                                        يحدد الجدول الوارد في نهاية هذا القسم اإلجراءات الرئيسية المرغوب فيها  -  17
                   اتفاقيـة التنـوع                               مقرر من قبل مؤتمر األطراف في      صدار       تطلب إ ي   قد           اإلجراءات     بعض و  .     2020    إلى       2017       للفترة         الدولي

         منظمـات    ال                                                لالتفاقيات األخرى المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي و                   اإلجهزة الرئاسية                                  البيولوجي، وفي بعض الحاالت، من قبل 
       إيـالء           ويمكـن   .             هذه اإلجراءات         صلة ببعض   ال                                                      تكون هناك آثار على مستوى الموارد المالية والبشرية ذات  س    كما   .      دولية  ال

  ،     2020    إلى       2017                                                        التابعة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي خالل الفترة                 األجهزة اإلدارية                            االهتمام لهذه المسائل من قبل 
   :                                                   مع مراعاة الجدول الزمني الجتماعاتها على النحو التالي

      سنتين        مرة كل          والطبيعي    مي      العال        الثقافي        التراث       حماية                                              تجتمع الجمعية العامة للدول األطراف في اتفاقية    ) أ (
                                                             خالل دورات المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلـم    )     2017             تشرين الثاني  /      نوفمبر                          الدورة الحادية والعشرون، (

   ؛ )    2017     تموز  /     يوليو    17- 2                          الدورة الحادية واألربعون، (                                                  والثقافة؛ وتجتمع لجنة التراث العالمي مرة في السنة 
                                                  ً     األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصـفها مـوئالً                             طراف المتعاقدة في اتفاقية               يجتمع مؤتمر األ   ) ب (

                   الـدورة الثالثـة    (                                  وتجتمع لجنته الدائمة مرة في السنة   )     2018            الثالث عشر،         االجتماع  (                رة كل ثالث سنوات  م                للطيور المائية
   ؛ )    2017        حزيران /     يونيو   2         أيار إلى  /    مايو    29          والخمسون، 
                                                                                  لمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة دوراته العادية مرة  ل           ز الرئاسي     الجها     يعقد    ) ج (

   ؛ )    2017                الدورة السابعة،  (                  كل سنتين على األقل 
   ؛ )    2017       نيسان /     أبريل    11- 5  ،                    الدورة الثانية عشرة (             مرة في السنة   15                                تجتمع هيئة تدابير الصحة النباتية   ) د (
                     مرة كل ثـالث سـنوات                                                 المحافظة على أنواع الحيوانات البرية المهاجرة         اتفاقية     ف في                  يجتمع مؤتمر األطرا   ) ه (

               عـادة لجنتـه           تجتمـع      ات                               ؛ وخالل الفترة الفاصلة بين الدور )    2017            تشرين األول /      أكتوبر    28-  22             الثاني عشر،         االجتماع (
   ؛     ألطراف ا      مؤتمر         اجتماع ل                                ، وكذلك فورا قبل وبعد انعقاد كل                     الدائمة مرة في السنة

                                                                                                   يجتمع مؤتمر األطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بـاالنقراض     ) و (
                   الدائمـة مـرتين،                تجتمع لجنته    ات                               ؛ وخالل الفترة الفاصلة بين الدور )    2019            الثامن عشر،          االجتماع (                 مرة كل ثالث سنوات 

   1  -                 تشـرين الثـاني    /        نـوفمبر     27         والستون،               جتماع التاسع  اال (      طراف أل ا      مؤتمر         اجتماع ل                  بل وبعد انعقاد كل             وكذلك فورا ق
   ؛ )    2017           كانون األول  /      ديسمبر

    ).    2018            الرابع عشر،          االجتماع (                                      اتفاقية التنوع البيولوجي مرة كل سنتين                       يجتمع مؤتمر األطراف في    ) ز (
  
  

                                                           
                          الموافق عليه مـن مـؤتمر     (IPPC)                                  لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  (NRT)       الجديد                 من النص المراجع     11                   تأسست بموجب المادة     15

   .         ق العالمي         ديد لالتفا ج                       لخدمة الجهاز الرئاسي ال      1997             تشرين الثاني  /                               منظمة األغذية والزراعة في نوفمبر



CBD/COP/DEC/XIII/24 
Page 15 
 

  2020إلى  2017ستوى الوطني للفترة جدول اإلجراءات األساسية المرغوب في تنفيذها من أجل تعزيز أوجه التآزر على الم
  )ينبغي قراءة هذا الجدول بالتزامن مع النص الكامل في المرفق الثاني(

النتائج /المجال
 المتوقعة

  النشاط
 

  اإلجراء األساسي
 

اإلطار الزمني 
2017-2020  

 ئيسيةالر) المنظمات(المنظمة 
 المحتملة

المسندة من  الوالية
تفاقية التنوع ا

 البيولوجي

الية المسندة الو
من االتفاقيات 

 األخرى

 المصدر

يسلط الضوء على اإلجراءات . وصف اإلجراء األساسي( )وصف النشاط( 
  )ذات األولوية

تحديد البداية (
 )والمدة

المنظمة الرئيسية، (
والمنظمات الشريكة، 

 )واألطراف

الوالية الحالية (
مثل المقرر (

أو والية ) 12/6
إضافية قد تكون 

 )ضرورية

الوالية (
الحالية أو 

والية إضافية 
قد تكون 
 )ضرورية

المصدر وثيقة اإلجراء المعتزم، (
المرفق الثاني من : مثال

UNEP/CBD/COP/13/15؛ 
مقررات مؤتمر األطراف؛ و

ومقررات أو قرارات االتفاقيات 
  )األخرى

 

 اتآلي –ألف 
تعزيز التعاون 

 والتنسيق

تعزيز فعالية عمل فريق االتصال  -1
بالتنوع  بع لالتفاقيات المتعلقة التا

فريق االتصال (البيولوجي وعملياته، 
  .)المعني بالتنوع البيولوجي

 

 UNEP/CBD/COP/13/15   *اتأمانات االتفاقي 2017-2020 موظفين نظراء عاملين معنيين بمجاالت محددة

إشراك المنظمات األخرى ذات  -2
التابع الصلة في عمل فريق االتصال 

بالتنوع البيولوجي  يات المتعلقةلالتفاق
للقيام بجملة أمور من بينها، تيسير 

اتخاذ إجراءات متسقة تشمل المنظومة 
شأن بناء القدرات؛ وتوضيح بأكملها ب
والمسؤوليات في األنشطة  األدوار

الداعمة المشتركة؛ وتقديم روابط 
بالعمليات المعنية المتعلقة بأهداف 

تعزيز وتيسير و ؛التنمية المستدامة
الدعم المقدم إلى األطراف على 

  .المستوى اإلقليمي
  

التابع  لمساهمة في مناقشات فريق االتصالدعوة ل
  بالتنوع البيولوجي وتحضيرهالالتفاقيات المتعلقة 

  

 *اتأمانات االتفاقي 2020-2017
 والمنظمات ذات الصلة

  UNEP/CBD/COP/13/15 

لتابع ا شاركة في اجتماعات فريق االتصالالم
 بالتنوع البيولوجي لالتفاقيات المتعلقة

 *اتأمانات االتفاقي 2020-2017
 والمنظمات ذات الصلة

  UNEP/CBD/COP/13/15 
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النتائج /المجال

 المتوقعة
  النشاط

 

  اإلجراء األساسي
 

اإلطار الزمني 
2017-2020  

 ئيسيةالر) المنظمات(المنظمة 
 المحتملة

المسندة من  الوالية
تفاقية التنوع ا

 البيولوجي

الية المسندة الو
من االتفاقيات 

 األخرى

 المصدر

 

التعاون في المجاالت ذات  دعم -3
المصالح المشتركة وضمن واليات 

  .اتفاقيتين أو أكثر
 

مواصلة تطوير وتعزيز برامج العمل المشتركة 
 ومذكرات التفاهم

  UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1   *اتانات االتفاقيأم 
 ))أ( 23الفقرة (

 تعزيز عمل رؤساء الهيئات -4
في  (CSAB) االستشارية العلمية

 .المتعلقة بالتنوع البيولوجي االتفاقيات

بما  العلميةالهيئات االستشارية رؤساء بين تنسيق ال
في ذلك لتمكين هذه الهيئات من العمل كآلية بين 

 (IPBES)المنبر الحكومي الدولي وقيات، االتفا
  أماناتهاو
 

وأمانة  *،اتأمانات االتفاقي 2020-2017
الحكومي الدولي المنبر 

(IPBES)  

  UNEP/CBD/COP/13/15 

تعزيز  –باء 
إدارة المعلومات 

والمعارف 
واإلبالغ 

الوطني والرصد 
، والمؤشرات

وتجنب 
االزدواجية 
 المتعلقة بها

ة المعلومات التعاون في إدار -1
والمعارف ومواءمتها مع عملية جمع 

البيانات واإلبالغ الوطني والرصد 
 .والمؤشرات

ألدوات ا وازدواجيات ثغراتللإجراء تحليل ) أ(
إدارة     ُ                                    والن هج القائمة في مجال إدارة المعلومات و

  .المعارف وتقييم فعاليتها

لمتعددة مبادرة االتفاقات البيئية ا 
 ارفاألطراف وإدارة المع

(MEA-
IKM/INFORMEA) 
لبرنامج األمم المتحدة 

المركز العالمي و للبيئة
لرصد حفظ الطبيعة التابع 

لبرنامج األمم المتحدة 
للبيئة، بالتعاون مع أمانات 
االتفاقيات المتعلقة بالتنوع 

  *البيولوجي
 

  UNEP/CBD/COP/13/15 

                    ُ                توفير الدعم لتصميم ن ظم جمع البيانات ) ب(
 والرصد 

لمركز العالمي لرصد ا 
حفظ الطبيعة التابع 

لبرنامج األمم المتحدة 
  *أمانات االتفاقياتوللبيئة، 

 

  UNEP/CBD/COP/13/15 

 UNEP/CBD/COP/13/15  المركز العالمي لرصد   ةمضي قدما في إجراء دراسات الحالال) ج(
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النتائج /المجال
 المتوقعة

  النشاط
 

  اإلجراء األساسي
 

اإلطار الزمني 
2017-2020  

 ئيسيةالر) المنظمات(المنظمة 
 المحتملة

المسندة من  الوالية
تفاقية التنوع ا

 البيولوجي

الية المسندة الو
من االتفاقيات 

 األخرى

 المصدر

اإلفرادية ذات الصلة بشأن إدارة المعلومات 
 مرجعتلك الدراسات المبينة في  واستخدامها، مثل

عزيز مم المتحدة للبيئة بشأن تبرنامج األاليونيب لت
التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

  ).اليونيب مرجع(على الصعيدين الوطني واإلقليمي 
 

حفظ الطبيعة التابع 
لبرنامج األمم المتحدة 

 *أمانات االتفاقياتوللبيئة، 

اد بشأن قواعد البيانات الوطنية توفير اإلرش) د(
والحصول على البيانات واستخدامها وتبادل 

التجارب في مجال وضع قاعدة البيانات الوطنية 
واستخدامها، مع مراعاة واستخدام المبادرات ذات 
الصلة بما في ذلك المبادرات الموجودة في غرفة 

التفاقية ومات السالمة األحيائية التابعة تبادل معل
ومبادرة االتفاقات البيئية المتعددة ع البيولوجي، التنو

وبوابة معلومات األمم األطراف وإدارة المعارف 
 المتحدة بشأن االتفاقات البيئية المتعددة األطراف

MEA IKM/InforMEA ، والمرفق العالمي
  لمعلومات التنوع البيولوجي

 

مبادرة االتفاقات البيئية  
المتعددة األطراف وإدارة 

-MEA(رف المعا

IKM/InforMEA( 
لبرنامج األمم المتحدة 

المركز العالمي للبيئة و
لرصد حفظ الطبيعة التابع 

، بالتعاون مع ليونيب
أمانات االتفاقيات المتعلقة 

 *بالتنوع البيولوجي

  UNEP/CBD/COP/13/15 

دعم الجهود الوطنية في مجال جمع البيانات ) ه(
رات، باالستفادة الوطنية، واإلبالغ والرصد والمؤش

من عمل بوابة معلومات األمم المتحدة بشأن 
ف وعمليات االتفاقات البيئية المتعددة األطرا

  اليونيب مرجعالمطابقة المحددة في 
 

 *،اتأمانات االتفاقي 
وفريق االتصال المعني 

 **بالتنوع البيولوجي
بالتعاون مع برنامج األمم 

  المتحدة للبيئة

  UNEP/CBD/COP/13/15 

وتعزيز  إلى أقصى حد مطابقة البيانات زيادة) و(
             ُ                            الروابط بين ن ظم بيانات االتفاقيات ومنتجات 

المواءمة  وتحسين ؛المعارف العالمية ذات الصلة
وإيجاد الروابط والتشغيل المتبادل لجميع مبادرات 

، *أمانات االتفاقيات 
لمعني فريق االتصال او

 **بالتنوع البيولوجي
والمنظمات التي لديها 

  UNEP/CBD/COP/13/15 



CBD/COP/DEC/XIII/24 
Page 18 

 
النتائج /المجال

 المتوقعة
  النشاط

 

  اإلجراء األساسي
 

اإلطار الزمني 
2017-2020  

 ئيسيةالر) المنظمات(المنظمة 
 المحتملة

المسندة من  الوالية
تفاقية التنوع ا

 البيولوجي

الية المسندة الو
من االتفاقيات 

 األخرى

 المصدر

  البيانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
 

 تمثيل متبادل

المساهمة في العمليات الجارية بشأن المؤشرات ) ز(
الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك 
تحسينها، والمساهمة في مناقشة المؤشرات ذات 

فاقيات الصلة بالتنوع البيولوجي في إطار كل االت
  األخرى

 

* ،اتأمانات االتفاقي 
وفريق االتصال المعني 

 **بالتنوع البيولوجي

  UNEP/CBD/COP/13/15 

اإلقليمي  المستويينتوفير بناء القدرات، على ) ح(
ودون اإلقليمي، فيما يتعلق بإدارة البيانات واإلبالغ 

             ُ         التدريب على ن ظم قواعد  بما في ذلك ،الوطني
 البيانات 

 *،اتات االتفاقيأمان 
وبرنامج األمم المتحدة 

ومنظمات دولية للبيئة 
                     أخرى ي سند إليها والية 
تناول المسائل المتعلقة 

  بالتنوع البيولوجي
 

  UNEP/CBD/COP/13/15 

فرص التعاون في مجال اإلبالغ بموجب  إبقاء) ط(
المقرر مع  ، بما يتماشىقيد االستعراض االتفاقيات

ؤتمر األطراف في اتفاقية الصادر عن م 13/27
، ولضمان التنوع البيولوجي بشأن اإلبالغ الوطني

غ،                              ُ                قابلية التشغيل المتبادل بين ن ظم أو منصات اإلبال
  16إعداد نهج وأدوات محتملة واالستفادة منها لمن خال

 

أمانة اتفاقية التنوع  
البيولوجي، وأمانات 

وبرنامج  *،االتفاقيات
األمم المتحدة للبيئة 

ظمات دولية أخرى ذات ومن
 صلة

  UNEP/CBD/COP/13/15 

تزويد البلدان ببناء القدرات على  -2
المستوى الوطني في مجال إدارة 

لتطوير قواعد  المناسبة ألدوات والتقنياتاتوفير ) أ(
 البيانات

برنامج األمم المتحدة  
للبيئة، وبرنامج األمم 

 المتحدة للتنمية ومنظمات

  UNEP/CBD/COP/13/15 

                                                           
                                 عناصر من أجل عمل إبالغ وطني مقابل    ).     2016 (                        ، والمشورة بشأن الطبيعة                    األمم المتحدة للبيئة                                                المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج                                                          مثل النهج النموذجي لإلبالغ في المكتب االتحادي لشؤون البيئة، و  16

  . )UNEP/CBD/COP/13/INF/24 (            ، كامبريدج                   األمم المتحدة للبيئة                            حفظ الطبيعة التابع لبرنامج                    المركز العالمي لرصد   .                            أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
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النتائج /المجال
 المتوقعة

  النشاط
 

  اإلجراء األساسي
 

اإلطار الزمني 
2017-2020  

 ئيسيةالر) المنظمات(المنظمة 
 المحتملة

المسندة من  الوالية
تفاقية التنوع ا

 البيولوجي

الية المسندة الو
من االتفاقيات 

 األخرى

 المصدر

 دولية أخرى ذات صلة المعلومات والمعارف

دراسات تجريبية بشأن تخطيط وإدارة قواعد ) ب(
 البيانات، على سبيل المثال في بلدين للمنطقة

برنامج األمم المتحدة  
للبيئة، وبرنامج األمم 

المتحدة للتنمية ومنظمات 
  دولية أخرى ذات صلة

 

  UNEP/CBD/COP/13/15 

تعزيز  –جيم 
بناء  رتوفي

القدرات 
 واإلرشاد

زيادة نطاق المعرفة بالمواد  -1
اإلرشادية الحالية وإتاحتها أو إعداد 

 مواد جديدة لسد أي ثغرات

                        المركز العـالمي لرصـد     قائمة للمواد اإلرشادية القائمة بشأن أوجه التآزر) أ(
ــابع  ــة الت ــظ الطبيع                          حف

                 األمـم المتحـدة            لبرنامج
       للبيئة

  UNEP/CBD/COP/13/15 

دليل ومواد تواصل أخرى بشأن االتفاقيات ) ب(
المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والعالقات وأوجه التآزر 

 الموجودة بينها

المعني  فريق االتصال 
 **،بالتنوع البيولوجي
 *ات،وأمانات االتفاقي

وبرنامج األمم المتحدة 
  للبيئة

 

  UNEP/CBD/COP/13/15 

تآزر في تنفيذ اإلرشاد المتعلق بأوجه ال) ج(
االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

التفاقيات لواستراتيجيات وخطط عمل مماثلة 
 المتعلقة بالتنوع البيولوجياألخرى 

المعني  فريق االتصال 
** ،بالتنوع البيولوجي

تفاقية التنوع وأمانة ا
البيولوجي، وأمانات 

وبرنامج  *،اتاالتفاقي
  لبيئةاألمم المتحدة ل

  UNEP/CBD/COP/13/15 

الوثيقة اإلرشادية بشأن الفرص الممكنة العتماد ) د(
نهج منسق للحصول على التمويل من مرفق البيئة 
           ُ                                 العالمية ون ظم أخرى متعددة األطراف بما في ذلك 

أو /حسب االقتضاء و الصندوق األخضر للمناخ

أمانة اتفاقية التنوع  
عاون مع بالت ،البيولوجي

مرفق البيئة العالمية  ةأمان
وبالتشاور مع أمانات 

متعلقة الخرى األتفاقيات الا

  UNEP/CBD/COP/13/15 
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النتائج /المجال

 المتوقعة
  النشاط

 

  اإلجراء األساسي
 

اإلطار الزمني 
2017-2020  

 ئيسيةالر) المنظمات(المنظمة 
 المحتملة

المسندة من  الوالية
تفاقية التنوع ا

 البيولوجي

الية المسندة الو
من االتفاقيات 

 األخرى

 المصدر

 بالتنوع البيولوجي أمكن احيثم

النجاح ألوجه التآزر في تنفيذ  قصصتجميع ) ه(
وإتاحتها، بما  االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

منتدى معلومات والفي ذلك من خالل غرفة تبادل 
استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

 البيولوجي

أمانة اتفاقية التنوع  
فريق ، والبيولوجي

االتصال المعني بالتنوع 
وأمانات  **،البيولوجي
ومرفق البيئة  *،االتفاقيات
 العالمية

  UNEP/CBD/COP/13/15 

 مرجعمعلومات بشأن أوجه التآزر، مثل توفير ) و(
أيشي للتنوع البيولوجي، والقضايا  ، وأهدافيونيبال

المشتركة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
ومصادر التمويل الخاصة بالتنوع البيولوجي، على 
المواقع الشبكية لكل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة 

بالتنوع البيولوجي، على سبيل المثال من خالل 
  "أوجه التآزر"صفحة مخصصة بعنوان 

 

 *،نات االتفاقياتأما 
وفريق االتصال المعني 

 **بالتنوع البيولوجي

  UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1 
 ))د( 37الفقرة (

تحديد مجاالت مشتركة فيما يخص االحتياجات ) أ( بناء القدرات -2
  الوطنية لبناء القدرات في إطار االتفاقيات

 

 *،أمانات االتفاقيات 
 ومنظمات أخرى ذات صلة

  UNEP/CBD/COP/13/15 

تبادل المعلومات بشأن برامج بناء القدرات ) ب(
                                                الجارية والمقر رة والمقبلة، والمشاريع والمبادرات 
ذات الصلة باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

وتجنب  ،اعتماد نهج منسق يسيرمن أجل ت
 ،االزدواجية في الجهود وضمان االتساق في تنفيذها

أمثل وتمكين التعاون على  واستخدامها على نحو
  مستوى التنفيذ حسب االقتضاء

 

 *،أمانات االتفاقيات 
 ومنظمات أخرى ذات صلة

  UNEP/CBD/COP/13/15 

 UNEP/CBD/COP/13/15  13/23المقرر  *،أمانات االتفاقيات توفير أنشطة بناء قدرات منسقة، بما في ذلك ) ج(
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النتائج /المجال
 المتوقعة

  النشاط
 

  اإلجراء األساسي
 

اإلطار الزمني 
2017-2020  

 ئيسيةالر) المنظمات(المنظمة 
 المحتملة

المسندة من  الوالية
تفاقية التنوع ا

 البيولوجي

الية المسندة الو
من االتفاقيات 

 األخرى

 المصدر

من خالل اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية وآليات 
االستفادة من فرص التواصل  مععبر اإلنترنت، 

قائمة لبناء القدرات ومعالجة االحتياجات ال
المشتركة التفاقيتين أو أكثر من والمجاالت 

وإدراج بناء القدرات من أجل التنفيذ  اتتفاقيالا
  التآزري لالتفاقيات

 

ومنظمات أخرى ذات 
 صلة

قات عمل إجراء حلقات دراسية شبكية وحل) د(
إقليمية وغيرها من األنشطة لفائدة نقاط االتصال 

الوطنية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن 
الحصول على التمويل في المجال المحوري للتنوع 

 البيولوجي لمرفق البيئة العالمية

أمانة اتفاقية التنوع  
بالتعاون مع البيولوجي، 

أمانة مرفق البيئة العالمية، 
 مانات االتفاقياتوأ

ومنظمات  *،األخرى
 أخرى ذات صلة

غير  
  مطلوبة

UNEP/CBD/COP/13/15 

إعداد لقاءات مشتركة مثل جناح خاص ) ه(
                                       ُ       باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ت عقد في 

  ات والمؤتمرات الدوليةياالتفاق
 

 *،اتأمانات االتفاقي 
المعني  وفريق االتصال

 **بالتنوع البيولوجي

  UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1 
 ))ب( 37الفقرة (

  
  

______________ 
                                                           

  .إشراك أمانات االتفاقيات، حسب االقتضاء  *
التفاقيات المعنية وأجهزتها اواليات ات واألولويات تتماشى مع إرشاد واإلجراءتتمثل مسؤولية فريق االتصال التابع لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في هذا النشاط في تعزيز اإلشراف المنسق، مثال لضمان أن  **

  .الرئاسية


