
طبع عدد محدود من ، محايدة مناخيا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .فيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضا  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

  من جدول األعمال 9- 4البند 
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشردة في االجتماع الالمقررات المعتم
  التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والمبادرات األخرى    10/20المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
االجتماع رفيع المستوى بشأن التنوع البيولوجي الذي عقد في الجمعية العامة لألمم  يشير إلى  - 1
 كمساهمة في السنة الدولية للتنوع البيولوجي، والسيما الموجز الذي أعده 2010أيلول /  سبتمبر22 المتحدة في

 الذي أشار فيه إلى المنافع الكبيرة التي ستتحقق من التنفيذ المتجانس التفاقيات ريو الثالث فضال عن 1الرئيس،
  االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 الذي تولى تنسيقه فريق اإلدارة البيئة التابع لألمم المتحدة بشأن مساهمة منظومة بالتقرير يرحب  - 2
بااللتزام الذي أعرب يرحب أيضاً  و2010،2األمم المتحدة في النهوض بجدول أعمال التنوع البيولوجي بعد عام 

ال الدولي للتنوع البيولوجي، عنه الرؤساء التنفيذيون من أعضاء الفريق بالمساهمة فردياً وجماعياً في جدول األعم
وال سيما من خالل تحديد فرص التعاون وتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصلة والمعنية بالسياسات 

  في األمم المتحدة؛
 بعمل فريق االتصال المشترك التابع التفاقيات ريو، وفريق االتصال المعني يحيط علماً  - 3

ع البيولوجي، باإلضافة إلى رؤساء الهيئات االستشارية العلمية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع باالتفاقيات المتعلقة بالتنو
  البيولوجي؛
 األمين التنفيذ أن يعد، بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيين لالتفاقيات األخرى المتعلقة يطلب إلى  - 4

 االتصال المعني باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع بالتنوع البيولوجي، مقترحات بشأن السبل الكفيلة بتعزيز فعالية فريق
  البيولوجي، وأهميته الحتياجات األطراف، وصالته بفريق االتصال المشترك التابع التفاقيات ريو؛

                                                        
1   UNEP/CBD/COP/10/INF/34. 
2   UNEP/CBD/COP/10/INF/21.  
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التفاقية التنوع نقاط االتصال  األطراف على إقامة تعاون وثيق على المستوى الوطني بين يحث  - 5

تآزرية بين االتفاقيات على و بغية وضع نُهج متسقة ، األخرى ذات الصلة االتصال لالتفاقياتنقاطالبيولوجي و
  المستويين الوطني ودون اإلقليمي؛

 الوضع القانوني المستقل والوالية المسندة لكل اتفاقية من اتفاقيات ريو إذ يضع في اعتباره  - 6
ة الموارد، واستناداً إلى هذا، الثالث، والتكوين المختلف لألطراف، وضرورة تجنب االزدواجية، وتعزيز كفاء

 األطراف المتعلقة بالتنوع مؤتمر تعزيز قدرات البلدان، وال سيما البلدان النامية، على تنفيذ مقررات وبغرض
 اإلجراءات الواردة في مع مالحظةتدهور األراضي، وتعزيز التعاون، /البيولوجي، وتغير المناخ، والتصحر

مسجلة حالياً في المعارف والمعلومات المتعلقة بتقييم الضعف البيولوجي الناجم  الخطيرة الثغرة وال9/16المقرر 
  :عن تغير المناخ

 األمين التنفيذي أن ينقل اقتراحاً لتطوير األنشطة المشتركة بين اتفاقيات ريو الثالث يطلب إلى  )أ(
  م المتحدة لمكافحة التصحر؛إلى أمانتي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األم

 األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم مؤتمري يدعو  )ب(
 حسب ، من خالل فريق االتصال المشترك،اتفاقية التنوع البيولوجيمع المتحدة لمكافحة التصحر إلى التعاون، 

  :غرضب ،مقتضى الحال
 فريق االتصال المشتركتركة على جدول أعمال االجتماع القادم لإدراج وضع أنشطة مش  )1(

التفاقيات ريو الثالث، والنظر حسب مقتضى الحال، في العناصر المقترحة لألنشطة 
المشتركة فيما يتعلق بتغير المناخ والتنوع البيولوجي، وتدهور األراضي والنهج 

 الواردة ،ر المناخ والتكيف معه إزاء التخفيف من تغيام االيكولوجيالمعتمدة على النظ
  ؛9/16في المقرر 

، اجتماع 20+المالية وقبل اجتماع ريواستكشاف إمكانية أن يعقد، رهنا بتوافر الموارد  )2(
بين اتفاقيات ريو الثالث بما في ذلك، حسب مقتضى الحال، مشاركة مشترك تحضيري 

المحتملة مع احترام األحكام  للنظر في األنشطة المشتركة ،المجتمعات األصلية والمحلية
نظر والواليات القائمة، وتحديد مجاالت التعاون الموجهة نحو األطراف وتقديم هذه إلى 

  كل اتفاقية من االتفاقيات الثالث؛مؤتمر األطراف القادم ل
 2012ة التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة في لجنالتشاور مع مكتب ال  )3(

كيفية االستفادة من هذا العمل التحضيري المتعلق مع المكتب ستكشاف او) 20+ريو(
  ؛20+بريو

أو نقاط اتصال لهيئة فرعية مع مراعاة /استكشاف إمكانية عقد اجتماعات وطنية و  )4(
  ؛الحاجة إلى تجنب أعباء موارد إضافية لإلسهام في عملية التعاون

معتكف لالتفاقيات واالتفاقات المتعلقة بالتنوع  بمبادرة األمين التنفيذي بعقد ندوة في يرحب  - 7
، كإطار مفيد 2020-2011البيولوجي فيما بين األمانات من أجل النظر في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  وذي صلة بجميع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
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جي إلى مواصلة إيالء االعتبار لتنسيق  فريق االتصال لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولويدعو  - 8
 بالتقدم المحرز في مشروع مرفق البيئة العالمية يرحبعملية اإلبالغ الوطني التفاقيات ريو، وفي هذا السياق، 

لتيسير اإلبالغ الوطني التفاقيات ريو، وكذلك المشروع المتعلق بتبسيط إبالغ البلدان الجزرية في المحيط الهادئ 
   البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛إلى االتفاقات

 الهيئات االستشارية العلمية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفريق االتصال يدعو  - 9
لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى معالجة في اجتماعاتها القادمة الخيارات الكفيلة بتعزيز التعاون فيما 

ناخ، والمعايير العلمية جملة أمور من بينها العمل بشأن القضايا المشتركة بين القطاعات، مثل تغير الميتعلق ب
لتحديد المناطق المهمة إيكولوجيا وبيولوجيا التي تحتاج إلى حماية، واألنواع الغريبة الغازية، على نحو يتمشى مع 

  والية كل منها، وترتيبات اإلدارة وبرامج العمل المتفق عليها، وبغية وضع نهج متسق بشأن هذه المسائل؛
فتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ، خالل اجتماعه الرابع،  إلى الفريق العامل الميطلب  - 10

أن يحدد شكل ومضمون عملية ترمي إلى تعزيز التنسيق واالتساق وأوجه التآزر على المستوى الوطني فيما بين 
نوع اتفاقيات التنوع البيولوجي، من أجل زيادة مشاركة األطراف في عمل فريق االتصال لالتفاقيات المتعلقة بالت

  البيولوجي وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو؛
 األمين يطلب إلى بأهمية التنفيذ المتسق والمتآزر لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وإذ يقر  - 11

  :التنفيذي أن يضطلع بما يلي
تفاقيات استعراض ترتيبات العمل وتحديثها، عند االقتضاء، مثل خطط العمل المشتركة، مع اال  )أ(

  األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
النظر في السبل الكفيلة بمساعدة األطراف على عكس النطاق الكامل ألنشطة جميع االتفاقيات   )ب(

المتعلقة بالتنوع البيولوجي في سياق تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، باإلضافة إلى 
   مجال بناء القدرات؛األنشطة ذات الصلة في

 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية االتجار Conf. 10.4 (Rev. CoP14) إلى القرار وإذ يشير  - 12
الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض بشأن التعاون والتآزر مع اتفاقية التنوع البيولوجي، 

التفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات  عاون مع األمين العام األمين التنفيذي أن يعد، بالتيطلب إلى
البرية المعرضة لالنقراض، ترتيبات عمل من شأنها تعزيز التنفيذ المتسق والمتعاضد لالتفاقيتين والستراتيجيات 

  كل واحدة منهما؛
انات البرية المهاجرة هي  يعترف بأن اتفاقية حفظ أنواع الحيو6/20 إلى أن المقرر وإذ يشير  - 13

 األمين التنفيذي أن يطلب إلىالشريك الرئيسي في حفظ األنواع المهاجرة واستخدامها المستدام في كامل مجالها، 
بالتعاون مع األمين التنفيذي التفاقية األنواع المهاجرة، برنامج العمل المشترك بين االتفاقيتين، وأن يتعاون  يحدث،

رشاد إلى األطراف بشأن إدماج االعتبارات الخاصة باألنواع المهاجرة في االستراتيجيات في تقديم الدعم واإل
  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
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 التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية يالحظ  - 14

فاقية رامسار وأمانتها وفريق االستعراض العلمي والتقني التيعرب عن تقديره رامسار بشأن األراضي الرطبة، و
  3؛2010 بتمديد خطة العمل المشترك إلى فترة ما بعد يرحبالتابع لها على استمرار تعاونها، و

 بمذكرة التفاهم مع منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، بما في ذلك في سياق األنشطة يرحب  - 15
  ؛2011للغابات، في عام المشتركة في السنة الدولية 

 ببرنامج العمل المشترك بين ويرحب بشأن التنوع البيولوجي الثقافي، 2010 إعالن عام يالحظ  - 16
 كآلية تنسيق مفيدة للمضي قدماً في تنفيذ االتفاقية وتعميق الوعي 4اليونسكو وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،

 األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين يدعوالبيولوجي والثقافي، والعالمي بأوجه الترابط القائمة بين التنوع 
  المعنيين إلى المساهمة في تنفيذ برنامج العمل هذا ودعمه؛

  : األمين التنفيذي أن يضطلع بما يلييطلب إلى  - 17
، زيادة تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية 9/27 من المقرر 9باإلشارة إلى الفقرة   )أ(

ى المنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة بغية تعزيز مراعاة قضايا التنوع البيولوجي في البرامج باإلضافة إل
، 2020- 2011والخطط الصحية على النحو المناسب، بما في ذلك الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  وكمساهمة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة؛
، 2020-2011تي يمكن أن يقدم بها تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تحري الكيفية ال  )ب(

بما في ذلك ما يتعلق باألهداف والقضايا المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع، أفضل أوجه الدعم لجهود معالجة 
الصحية الوطنية تمشياً القضايا الصحية العالمية، وبالتالي تيسير النظر في التنوع البيولوجي ضمن االستراتيجيات 

 وفي دعم األهداف اإلنمائية لأللفية، وتقديم تقرير عن ذلك إلى جمعية الصحة العالمية 5مع إعالن الصحة العالمية،
  ؛2012في دورتها الخامسة والستين في عام 

استكشاف طرق لسد الثغرات القائمة بين العمل الجاري من أجل التصدي آلثار تغير المناخ على   )ج(
  الصحة العامة والعمل من أجل التصدي آلثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي؛

 والمنظمات )COHAB(مواصلة التعاون مع مبادرة التعاون في مجال الصحة والتنوع البيولوجي   )د(
  األخرى ذات الصلة لدعم تعميم قضايا التنوع البيولوجي في السياسات وخطط العمل الصحية؛

 األمين التنفيذي مواصلة التعاون واالتصال مع منظمة التجارة العالمية وزيادة  إلىيطلب أيضاً  - 18
تعميقهما، وتجديد الطلبات المتبقية من أجل الحصول على صفة مراقب في الهيئات ذات الصلة لمنظمة التجارة 

  العالمية؛

                                                        
3   UNEP/CBD/COP/10/INF/38. 
 التنمية، والذي عقـد فـي   من أجللمؤتمر الدولي بشأن التنوع البيولوجي والثقافي       ورد برنامج العمل واإلعالن في تقرير ا         4

 .)UNEP/CBD/COP/10/INF/3( 2010حزيران /يونيو 10 إلى 8مونتريال من 
 .WHA51.7 قرار جمعية الصحة العالميةالمرفق ب   5
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جية وغيرها من المسائل  األمين التنفيذي مواصلة التعاون بشأن التجارة البيولويطلب كذلك إلى  - 19
المتصلة بالتجارة، مع منظمات من بينها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، واتفاقية االتجار الدولي بأنواع 

  الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض؛
 ذلك ما  األمين التنفيذي مواصلة التعاون مع منظمة السياحة العالمية، بما فييطلب أيضاً إلى  - 20

يتعلق باستعراض لتطبيق المبادئ التوجيهية على التنوع البيولوجي وتنمية السياحة التي اعتمدها مؤتمر األطراف 
  6.في اجتماعه السابع

----  

                                                        
  .، المرفق7/14المقرر    6


