
 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 شرع االجتماع الثاني
 4172أكتوبر/تشرين األول  71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 *من جدول األعمال المؤقت 42البند 
 
 

شراك أصحاب المصلحة، بما فيهم قطاعا  األعمال لتعاون مع االتفاقيات األخرى، والمنظمات الدولية وا 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
االتفاقياات علا  أممياة التوااون باين  77/6المقارر  وبموجا في اجتماعه الحاادي عشار  من جديدأكد مؤتمر األطراف  -7

الخطااة و  ذات الصاالة والشااركاح لتحقيااف التنفيااذ الكاماال ل تفاقيااةاألخاار  قيااات ريااو والصااكو  واتفا 1البيولااوجي ذات الصاالة بااالتنوع
االتفاقيااات ذات الصاالة لاا  أمميااة توأيااأ أوجااه التاا أر بااين إأيضااا  المقاارر. وأشااار 4141-4177االسااتراتيجية للتنااوع البيولااوجي 

(، ومنظمة األمم اليوني في ذل  برنامج األمم المتحدة للبيئة ) التواون مع وكاالت األمم المتحدة األخر ، بماالبيولوجي و  بالتنوع
منظمااة األيذيااة والأراعااة لمماام المتحاادة )الفاااو( وييرمااا، فضاا  عاان مساااممة فريااف و المتحاادة للتربيااة والولاام والثقافااة )اليونسااكو(، 

المقااررات انااات األخاار  فااي الوديااد ماان طلاا  مااؤتمر األطااراف أيضااا إلاا  األمااين التنفيااذي أن يتواااون مااع الكيو اإلدارة البيئيااة. 
 2األخر .

إلا  ماؤتمر األطاراف  ا، رمنا بتوافر الموارد، تقريار أن يقدم األمين التنفيذي إل ل  ، ط  77/6 من المقرر 71في الفقرة و  -4
 لتنوعاالتفاقيااات ذات الصاالة بااابعاادد ماان جواناا  مااذ  الجهااود التواونيااة، وخاصااة فيمااا يتولااف بشاا ن فااي اجتماعااه الثاااني عشاار 

 تفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوعفريااف االتصااال ل  المتمثلااة فاايالبيولااوجي واتفاقيااات ريااو، بمااا فااي ذلاا  ماان خاا ل ا ليااات القائمااة 
 .التاا أر علاا  المسااتو  الااوطنيب وجااه (، وأيضااا فيمااا يتولااف JLG( وفريااف االتصااال المشااتر  التفاقيااات ريااو )BLGالبيولااوجي )

                                                           
* UNEP/CBD/COP/12/1/Rev.1. 
(، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات CITESاتفاقية التجارة الدولية ب نواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض )و (، CBDاتفاقية التنوع البيولوجي ) 1

لدولية اتفاقية األراضي الرطبة ذات األممية او (، ITPGRFAوالموامدة الدولية بش ن الموارد الوراثية النباتية لميذية والأراعة ) ،(CMSالبرية المهاجرة )
 (.WHC)اتفاقية رامسار(، واتفاقية حماية التراث الوالمي الثقافي والطبيوي ) وخاصة بوصفها موئ  للطيور المائية

مذ  إل  الدعم  قديمتمواصلة اتفاقيات ريو ك لية لتوأيأ التواون، ودعا إل  بجناح  77/6أيضا في المقرر  مؤتمر األطرافرح  عل  سبيل المثال،  2
بين االتفاقات البيئية المتوددة األطراف، بما في ذل  اتفاقيات ريو، وتحسين فوالية الجناح وتحقيف أمدافه.  فيما أوجه الت أرمن أجل أيادة إبراأ المبادرة 

الستراتيجية للتنوع التواون فيما بين أعضائه لدعم تنفيذ الخطة اسبل مواصلة تيسير إل  ، دعا مؤتمر األطراف فريف اإلدارة البيئية هوفي المقرر نفس
: التنوع البيولوجي والأراعة؛ بش نهالتواون ل بالمسائل التالية وقدم إرشادات، رح  مؤتمر األطراف أيضا 77/6المقرر في و . 4141-4177البيولوجي 

مؤتمر  باإلضافة إل  ذل ، تناولو ية السياحة. التنوع البيولوجي وتنمو  ؛التنوع البيولوجي والثقافيو التنوع البيولوجي والصحة؛ و التنوع البيولوجي للغابات؛ و 
بش ن األنواع  77/42بش ن تغير المناخ و 77/47محددة تتولف بقضايا وبرامج عمل االتفاقية الشاملة، بما في ذل  المقرر  مقرراتالتواون في األطراف 
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األمااين  كااذل  إلاا  المقااررتوأيااأ مااذا التنساايف. وطلاا  تهاادف إلاا  فيااذي أن يقتاارح خيااارات لومليااة األمااين التن إلاا  المقاارروطلاا  
تحساين الكفااحة والحاد مان التاداخل بشا ن ، بالتشااور ماع أماناات االتفاقياات األخار ، اقتراحاات لماؤتمر األطاراف أن يود التنفيذي

، بهاادف اتفاقيااات ريااوو  البيولااوجي تفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوعاالجميااع المسااتويات فيمااا بااين علاا   ينواالأدواجيااة يياار الضااروري
 . وتوأيأما الت أرأوجه تحديد 

 األخاار  األمااين التنفيااذي بشاا ن التواااون مااع االتفاقيااات أعاادمامااذكرة  تمد  ، ق ااالمحاارأ عاان التقاادم تحااديثوبغيااة تااوفير  -3
. ه الخاام اجتماعفي ستوراض تنفيذ االتفاقية المخصص إل  الفريف الوامل المفتوح الوضوية ال 3والمنظمات والمبادرات الدولية

بماا الدولياة والمباادرات عن اإلجراحات المتخذة والتقدم المحارأ لتوأياأ التوااون باين االتفاقياات والمنظماات  تحديثامذكرة القدمت و 
المشااتر  والتواااون مااع  البيولااوجي وفريااف االتصااال تفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوععاان أنشااطة فريااف االتصااال ل  تحااديثفااي ذلاا  

بموجاا    ل ااط   ماإلاا  مااؤتمر األطااراف فااي اجتماعااه الثاااني عشاار، حسااب المقاارر تقديمااهالمنظمااات األخاار ، فااي انتظااار التقرياار 
 . 77/6 المقرر

 ،بشاا ن ا ليااة الماليااة 5/7االتفاقيااة، فااي توصاايته  الفريااف الواماال المفتااوح الوضااوية المخصااص السااتوراض تنفيااذأعااد و  -2
إلا  المقدماة البيولوجي والمشورة ذات الصالة  االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع الت أر البرامجية بينبش ن توأيأ أوجه  مقررمشروع 
ات والمنظماا األخاار  ، أعااد الفريااف الواماال مشااروع مقاارر بشاا ن التواااون مااع االتفاقيااات5/1فااي توصاايته و البيئااة الوالميااة. مرفااف 

  4.الثاني عشر هفي اجتماعطراف مؤتمر األ والمبادرات الدولية لينظر فيه
فااي توأيااأ التواااون والتنساايف علاا  المسااتو  الااوطني،  القائمااةلثغاارات وماادركا ل 77/6و 71/41ين إلاا  المقاارر  مشاايراو  -5

 2الفقارة و  77/6 المقارر مان 71الفقارة مشايرا إلا  و ، رمنا بتاوافر الماوارد أن ينظر طل  الفريف الوامل أيضا إل  األمين التنفيذي
 إل  مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر: المقدم في تقرير  عن مذا الومل في المسائل التالية ، 77/42قرر من الم

  ؛(SCBD/OES/OJ/moc/82999)المرجع رقم  741-4173المقدمة من األطراف استجابة لإلخطار  التقارير )أ(
 البيولوجي؛ ات الصلة بالتنوعاالتفاقيات األخر  ذالمقررات والقرارات الصادرة مؤخرا عن  ) ( 

المشاااريع الجاريااة ذات الصاالة مثاال مشااروع برنااامج األماام المتحاادة للبيئااة بشاا ن أوجااه التاا أر بااين االتفاقااات  (ج)
 بالتنوع البيولوجي؛  ذات الصلةالبيئية المتوددة األطراف 

تااااوح الوضااااوية المخصااااص ا راح التااااي أعرباااات عنهااااا األطااااراف فااااي االجتماااااع الخااااام  للفريااااف الواماااال المف ( د)
 الستوراض تنفيذ االتفاقية في إطار بند جدول األعمال المتولف بالتواون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية األخر ؛

التواونية مع أماناة اتفاقياة رامساار إلذكااح الاوعي باالحلول القائماة علا  الانظم اإليكولوجياة  ةتقرير عن الشراك (ه)
 موارد الميا  وبناح القدرات في مذا الش ن؛ من اجل إدارة 
ال ساايما فيمااا و ، InfoMEAومبااادرة  عباار اإلنترنااتم اإلباا   اتقرياار مرحلااي عاان المبااادرات الجاريااة مثاال نظاا (و)

شارا  األماناة فاي ماذ بيخص ع قاتها   متطلبات اإلب   الوامة بموج  اتفاقية التنوع البيولوجي وييرما من التطورات الجارياة واش
  .المبادرات

البيولااوجي.  االتفاقيااات األخاار  ذات الصاالة بااالتنوعماان مااذ  الوثيقااة المسااائل المتولقااة بالتواااون مااع  القساام أوالويتناااول  -6
الحلااول  بشاا نشااراكة تواونيااة  إقامااة. وياارد التقاادم فااي يينريااو األخاار  تيالمسااائل المتولقااة بالتواااون مااع اتفاااقي ثانياااويتناااول القساام 
مولومااات عاان التواااون مااع االتفاقيااات  القساام رابوااا. ويقاادم ثالثااانظم اإليكولوجيااة إلدارة المااوارد المائيااة فااي القساام القائمااة علاا  الاا

 . األخر  والمنظمات والمبادرات الدولية

                                                           
3 UNEP/CBD/WGRI/5/8. 
 .UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2في الوثيقة أعيد إصدار  في تجميع المقررات الوارد  4
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التنوع باا المتولقااةتطبيااف المبااادت التوجيهيااة  اسااتوراض، قاارر مااؤتمر األطااراف أيضااا 77/6 المقااررماان  22فااي الفقاارة و  -1
محدثااة  وصااكو  تااوفير أدواتهااا بين ماان جملااة أمااورب النهااوضوتنميااة السااياحة فااي اجتماعااه الثاااني عشاار، ماان أجاال البيولااوجي 
فااي الخطااة االسااتراتيجية  همن وتوأيااأ مساااممتهتماايوأصااحا  المصاالحة الم لمطاارافإدارة السااياحة المسااتدامة  فااي مجااال ومبتكاارة

لقساام عماا  باعاان التنااوع البيولااوجي وتنميااة السااياحة،  تقريارالوثيقااة إلاا  مااذ  ا 5إضااافةوتواارض  .4141-4177 للتناوع البيولااوجي
  .77/6ماح من المقرر 

 72كباااار مسااااؤولي فرياااف اإلدارة البيئياااة، الاااذي عقاااد فاااي نيوياااور  فااااي للنتاااائج االجتمااااع التاساااع عشااار م ماااوجأ د  وق ااا -2
 6الخاااام . هاالتفاقياااة فاااي اجتماعااا ذالفرياااف الوامااال المفتاااوح الوضاااوية المخصاااص الساااتوراض تنفيااا، إلااا  4173أيلول سااابتمبر/

الخطااة االسااتراتيجية للتنااوع البيولااوجي  فاايمساااممة منظومااة األماام المتحاادة  بشاا نساايتاح تقرياار مرحلااي ماان فريااف اإلدارة البيئيااة و 
 إدارة قضايا التنوع البيولوجي. ب ها المونيبه فريق ضطلعي، وال سيما من خ ل الومل الذي 4177-4141

تقريااار أيضاااا االتفاقياااة، فاااي اجتماعاااه الخاااام ،  امااال المفتاااوح الوضاااوية المخصاااص الساااتوراض تنفياااذالفرياااف الووأعاااد  -2
ات الحكوما إشارا تقريار عان و (، 5/2إشرا  قطاع األعمال )الوارد في التوصاية فيما يتولف ب المحرأ مشاريع مقررات عن التقدم

(، اساتنادا إلا  5/6أصحا  المصلحة )الوارد في التوصية  إشرا تقرير عن (، و 5/5في التوصية  دون الوطنية والمحلية )الوارد
 ناقش مذ  المسائل بمأيد من التفصيل في مذ  المذكرة. ت   نوبالتالي ل 7الوثائف التي أعدما األمين التنفيذي.

 البيولوجي االتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوعالتعاون مع  -أوال
 االضط ع ضمن جملةاألمين التنفيذي ، إل  77/6 من المقرر 71فقرة مؤتمر األطراف، في الطل  أع  ،  ذكركما  -71

 اإلجراحات التالية: بأمور 

تقديم تقرير عن تنفيذ طريقة الومل التي اعتمدما فريف االتصال الموني بالتنوع البيولوجي وفريف االتصال  )أ(
 االتفاقيات ذات الصلة بالتنوعالوطني بين  لمستو االمشتر ، وتقييم أثرما في توأيأ التنسيف واالتساف وأوجه الت أر عل  

 البيولوجي؛
 المستو الت أر عل  أوجه و  تسافتوأيأ التنسيف واالترمي إل  اقتراح خيارات لشكل ومضمون عملية  ) (
ن في فريف وذل  بالتشاور مع األطراف واألعضاح ا خريالبيولوجي واتفاقيات ريو،  االتفاقيات ذات الصلة بالتنوعالوطني بين 

في عمل فريف األطراف إشرا  من أجل أيادة االتصال الموني بالتنوع البيولوجي وفريف االتصال المشتر  التفاقيات ريو، 
 ؛البيولوجي وفريف االتصال المشتر االتصال الموني بالتنوع 

تحسين الكفاحة صياية مقترحات لمؤتمر األطراف، بالتشاور مع أمانات االتفاقيات األخر ، بش ن سبل  )ج(
البيولوجي  االتفاقيات ذات الصلة بالتنوععل  جميع المستويات فيما بين  يينوالحد من التداخل واالأدواجية يير الضرور 

 ، بما في ذل  من خ ل حلقات عمل توقد باالشترا  مع االتفاقيات األخر  بغية تحديد أوجه الت أر وتوأيأما؛واتفاقيات ريو
البيولوجي والمنظمات ذات الصلة، من خ ل فريف  فاقيات األخر  ذات الصلة بالتنوعاالتمع  تصالاال )د(

استوراض منتصف المدة ب فيما يتولفسبل للتواون  بهدف البحث عن والمحافل األخر ،االتصال الموني بالتنوع البيولوجي 
 ؛لتنوع البيولوجيأيشي لأمداف تحقيف  فيللتقدم المحرأ 

                                                           
5 UNEP/CBD/COP/12/24/Add.1. 
6 UNEP/CBD/WGRI/5/8. 
7 UNEP/CBD/WGRI/5/10تقرير عن التقدم المحرأ فيما يتولف بإشرا  قطاع األعمال؛ و ،UNEP/CBD/WGRI/5/9 االنخراط مع ،

   المصلحة.، إشرا  أصحاUNEP/CBD/WGRI/5/11الحكومات دون الوطنية والمحلية؛ و
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 المستو الدرو  المستفادة فيما يتولف بالتواون والت أر عل   ،لية يرفة تبادل المولوماتآ إتاحة، من خ ل (م)
الوطني، بما في ذل  الدرو  المستفادة من تنفيذ المشروع التجريبي لمرفف البيئة الوالمية بش ن تيسير اإلب   الوطني إل  

 .ريو تاتفاقيا
االتفاقاات باين فيماا تنفياذ فاي الوالتا أر  االتساافأممية توأياأ إل   دوليةالوديد من الومليات والهيئات الحكومية الر اوأش -77

عادد مان مناذ حاوار جاار ومناا  ، واتفاقياات رياو البيولاوجي االتفاقيات ذات الصالة باالتنوعفي ذل  البيئية المتوددة األطراف، بما 
الحاجاة إلا  عان الحكومياة الدولياة ذات الصالة خا ل الوملياات  وقادم ماوجأ للادعوات الماؤخرة المقدماة مان. بهذا الش ن السنوات
حول مذ  القضية مقدمة من األطراف، إلا  ماؤتمر األطاراف فاي اجتماعاه الحاادي  فض  عن آراحالت أر والتواون، أوجه توأيأ 
  8عشر.
 يف اإلبا  تنساالبيولوجي، بماا فاي ذلا   االتفاقيات ذات الصلة بالتنوععدد من الدراسات المتولقة بالتواون بين  وأجري -74

االتفاقياات ذات الصالة "تحساين فوالياة  بشا نفاي ماذا الساياف ماو مشاروع مساتمر  ةماؤخر وأحاد األنشاطة ال 9في السانوات األخيارة.
 .استجابة لطل  من مجل  إدارتاه اليوني الت أر" يضطلع به أوجه فرص لمأيد من واستكشاف  هاوالتواون بينالبيولوجي  بالتنوع
ويتولااف التنفيااذ الااوطني واإلقليمااي. مسااتو   علاا لتاا أر بااين االتفاقيااات علاا  المسااتو  الوااالمي وكااذل  ا أوجااهالمشااروع  ويبحااث

الواالمي مان خا ل األماناات والمؤسساات  المساتو أياادة توأياأ التوااون علا  للمتاحاة االمستو  األول بتحديد الفارص والخياارات 
ويتولااف البيولااوجي.  تفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوعاالستشااارية ل يئااات الهو  المونيااة بالحوكمااةهيئااات ال، وماان خاا ل اضاايفة لهااستالم

االتفاقياات ذات الصالة المستو  الثاني بتحديد وتبادل أفضل الممارسات علا  المساتو  الاوطني لتحقياف أياادة االتسااف فاي تنفياذ 
 البيولوجي.  بالتنوع
بات اإلدارية والتواون البرنامجي بين اليوني  واالتفاقات بدأ مشاورات بش ن فوالية الترتي مهامأيضا فريف  اليوني  أنش و  -73

األول، رحباات الجمويااة الوامااة لمماام المتحاادة للبيئااة  افااي اجتماعهااو . لهااا  مانااةيوماال اليونياا  كالبيئيااة المتوااددة األطااراف التااي 
إلاا  الماادير  تللجمويااة، وطلباا تاااليالوتقااديم تقرياار إلاا  االجتماااع وكلفتااه بمواصاالة الوماال ، المهااامإنشاااح فريااف ب لليونياا التابوااة 
 مؤتمرات واجتماعات األطراف ذات الصلة. المهام إل  فريف  الذي أحرأ مولومات عن التقدم  أن يقدمالتنفيذي 

قترح، بالتشاور مع األطراف واألعضاح ا خارين أن ي 77/6 ) ( من المقرر 71األمين التنفيذي في الفقرة إل  ل  وط   -72
ترماي إلا  مضامون عملياة و ني بالتنوع البيولوجي وفريف االتصال المشتر  التفاقيات ريو، خيارات لشكل االتصال المو فريففي 

البيولاوجي واتفاقياات رياو، مان  االتفاقياات ذات الصالة باالتنوعالاوطني باين  المساتو التا أر علا  أوجاه و  تساافتوأيأ التنسايف واال
 . ني بالتنوع البيولوجي وفريف االتصال المشتر في عمل فريف االتصال المواألطراف إشرا  أجل أيادة 

وثيقاة المان  22الفقارة وتشاجع مذا الطل  أيضا مع الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المساتدامة.  ويتماش  -75
لسياسات عل  جميع مأيد من التدابير لتوأيأ اتساف االلنظر في عل  ااألطراف في االتفاقات البيئية المتوددة األطراف  الختامية

                                                           
8 UNEP/CBD/COP/11/17. 
بتكليف من وأارة البيئة في  اتقرير  (UNEP-WCMCالتابع لليوني  ) المركأ الوالمي لرصد حفظ الطبيوةأكمل  ،4174عل  سبيل المثال، في عام  9

http://www.unep-البيولوجي" ) بالتنوع ذات الصلةالت أر ضمن مجموعة االتفاقات البيئية المتوددة األطراف أوجه توأيأ بش ن "فنلندا 

wcmc.org/medialibrary/2012/04/27/8b832e8c/Final_MEA_synergies_27April2012_cover.pdf) بود جاح مذا التقرير . و
الشمال األوروبي تشمل ندوة نظمتها الوأارة في من بلدان وأارة البيئة في فنلندا وكيانات  ابهاضطلوت تضافر الجهود  بش ن أعمال أخر ن ر عتقري

-http://www.unepالتنوع البيولوجي" ) مجموعةحول "أوجه الت أر في  4171 /نيسانملسنكي في أبريل

wcmc.org/medialibrary/2012/04/27/8b832e8c/Final_MEA_synergies_27April2012_cover.pdf)لمجل  ل أجريتودراسة  ؛
شرت ن  و التنوع البيولوجي"،  مجموعة"إمكانيات توأيأ التواون والتنسيف بين االتفاقات البيئية المتوددة األطراف في  األوروبي بش نالوأاري لبلدان الشمال 

التنوع البيولوجي"، المجل   مجموعةبين االتفاقات البيئية المتوددة األطراف في  يأ التواون والتنسيف، "إمكانيات توأ 4112)نيكو أورمو،  4112في عام 
 http://www.biodivcluster.fi/pdf/Possibilities) :في الونوان التالي اإلنترنت. ومي متاحة عل  ، كوبنهايناألوروبي الوأاري لبلدان الشمال

on enhancing cooperation.pdf). 

http://www.unep-wcmc.org/medialibrary/2012/04/27/8b832e8c/Final_MEA_synergies_27April2012_cover.pdf
http://www.unep-wcmc.org/medialibrary/2012/04/27/8b832e8c/Final_MEA_synergies_27April2012_cover.pdf
http://www.unep-wcmc.org/medialibrary/2012/04/27/8b832e8c/Final_MEA_synergies_27April2012_cover.pdf


UNEP/CBD/COP/12/24 
Page 5 

 

، وتوأياأ التنسايف والتوااون فيماا باين ينالمستويات ذات الصالة، وتحساين الكفااحة، والحاد مان التاداخل واالأدواجياة ييار الضاروري
 متوددة األطراف. الاالتفاقات البيئية 

مااو  كبياارةائاادة ف فيااحقإلاا  تمأيااد ماان التاا أر التااي يمكاان أن يااؤدي فيهااا الالمجاااالت التااي حااددما فريااف االتصااال  وماان -76
والتاا أر علاا  المسااتو  الااوطني وعلاا  مسااتو  ميئااات  االتسااافمأيااد ماان تحقيااف التوأيااأ اإلجااراحات التااي تتخااذما األطااراف نحااو 

والتا أر باين االتفاقياات  االتساافمأيد من يمكن أن تتخذما األطراف لتحقيف الالتي لإلجراحات الموأأة  وترد أيضا وسائلاإلدارة. 
 أدنا .  باح وجيم ودال فرعيةالقسام األطني وعل  مستو  ميئات اإلدارة في عل  المستو  الو 

 كإطار للتعاون 1111-1122الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -ألف
تااوفر الوشاارين الااواردة فيهااا وأمااداف أيشااي  4141-4177الخطااة االسااتراتيجية للتنااوع البيولااوجي فااإن كمااا ذكاار أعاا  ،  -71

إطاااار للتوااااون باااين كأيضاااا ي تومااال هااافبالتاااالي و للتنمياااة المساااتدامة،  االتناااوع البيولاااوجي وأساسااا فاااي مجاااالإطاااارا شاااام  للومااال 
تفاقيااات الخماا  األخاار  المتولقااة بااالتنوع البيولااوجي والجمويااة وأقاارت ميئااات إدارة اال .البيولااوجي االتفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوع

مان الوثيقاة  القسام أوالويحتاوي  10.أو حظات بادعمها 4141-4177ع البيولاوجي الخطة االستراتيجية للتناو ب الوامة لممم المتحدة
الفرياف الوامال المفتاوح الوضاوية المخصاص الدولية التي قادمت إلا  والمبادرات بش ن التواون مع االتفاقيات األخر  والمنظمات 

 االتفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوعدرة عاان الصااااألخياارة  علاا  مااوجأ للمقاارراتاالتفاقيااة، فااي اجتماعااه الخااام ،  السااتوراض تنفيااذ
مؤتمر وقرر وأمداف أيشي للتنوع البيولوجي.  4141-4177البيولوجي نحو تحقيف أمداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

اع المهااجرة األطراف في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، فاي اجتماعاه الواشار، إعاداد خطاة اساتراتيجية جديادة لمناو 
الخطاااة  وعملااات .4172 /تشااارين الثاااانيمااان المتوقاااع اعتمادماااا فاااي اجتماعاااه الحاااادي عشااار فاااي نوفمبرو ، 4143-4175للفتااارة 

الخطاة االساتراتيجية  إعادادكإطاار فاي الاواردة فيهاا  وأمداف أيشي للتناوع البيولاوجي 4141-4177االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 لمنواع المهاجرة. 

 البيولوجي  تفاقيات ذات الصلة بالتنوعتعاون على مستوى أمانات االتفاقيات وفريق االتصال لل ال -باء
البيولاوجي بنااح علا  طلا  ماؤتمر األطاراف، فاي اجتماعاه الساابع  تفاقيات ذات الصلة باالتنوعفريف االتصال ل  أنشئ -72

الرؤسااح اتفاف ، 4112مناذ عاام  الفرياف بناح علا  عمالو . والتواون في تنفيذ االتفاقيات االتساف(، كوسيلة لتوأيأ 1/46 )المقرر
. 4177 ساابتمبر/أيلولعلاا  طريقااة عماال فريااف االتصااال فااي  ن ألمانااات االتفاقيااات الساات المتولقااة بااالتنوع البيولااوجيو التنفيااذي
ألعضااح قاة ات ال حالمقارر مان خا ل و  1/46مان خا ل المقارر المنصاوص عليهاا ومل والية فريف االتصاال الطريقة  وتتضمن
حااادد المباااادت وقائماااة إرشاااادية ماااي تو ؛ قبااال االتفااااف علااا  طريقاااة الومااالاألعضااااح التاااي وضاااوت  مانااااتاأل اتميئاااات إدار فرياااف 

، ووتيارة اجتماعاتاه، أعضااح مكتباهوأمانتاه و  عضاوية الفريافأيضا حدد تو  ؛مجاالت النشاط التواوني لتوجيه عمل فريف االتصالب
 . وتقاريرما اجتماعاتهوتنظيم  ،ته، ومشاركهموقوما يتولف بو 

 علاا  ويساااعد أيضااا المونيااةمااة لتوأيااأ التنساايف والتواااون فااي عماال أمانااات االتفاقيااات فريااف االتصااال ك ليااة قي  ويوماال  -72
فاإن وفاي ماذا الساياف، تنفياذ االتفاقياات. ال أماة لوالتادابير اتفاقياة السياساات الخاصاة بكال  وضع واساتوراضفي  االتسافتوأيأ 
التا أر علا  المساتو  الاوطني وكاذل  ب وجاه للنهاوض فترتاي السانتين األخيارتين ات الكبيرة التي حققها فريف االتصال فاي اإلنجاأ 

 : تتضمنعل  المستو  الوالمي 
خطة ككإطار عالمي شامل ولي   4141-4177المساممة في اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  )أ(

 ؛ فقط ع البيولوجياستراتيجية التفاقية التنو 

                                                           
المهددة  لتجارة الدولية ب نواع الحيوانات والنباتات البريةالتفاقية ا 2-76؛ والقرار حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرةالتفاقية  71-72القرار  10

 COM 5A 37؛ والقرار لأراعةلموامدة الدولية بش ن الموارد الوراثية النباتية لميذية وال 2/4177التفاقية رامسار؛ والقرار  6-76؛ والقرار باالنقراض
 .4177مار /آذار  77المؤرخ  65/767؛ وقرار الجموية الوامة تفاقية حماية التراث الوالمي الثقافي والطبيويال
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الخطاااة و البيولاااوجي  االتفاقياااات األخااار  ذات الصااالة باااالتنوعمواحماااة باااين اساااتراتيجيات النجااااح فاااي توأياااأ ال ) (
 وأمداف أيشي للتنوع البيولوجي؛  4141-4177االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  المسااتو  الااوطني، وال ساايما التاا أر وتوأيااأ التنساايف علاا علاا  االسااتفادة ماان أوجااهدعاام وتشااجيع األطااراف  )ج(
اتفاقياة حفااظ  ية مان قباال أماانتيإرشاادأدلاة مان خا ل إعااداد  مااث  ،الوطنياة للتناوع البيولاوجيلتنفياذ االساتراتيجيات وخطاط الوماال 
 ؛ (CITES) ضاتفاقية التجارة الدولية ب نواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراو  (CMSأنواع الحيوانات البرية المهاجرة )

من ش نها أن تساعد البلدان المؤملة للحصول عل  تمويل من مرفاف البيئاة  اتسياسفي مجال الاقتراح حلول  )د(
ماع وتتساف فاي الوقات نفساه البيولاوجي  االتفاقياات ذات الصالة باالتنوعالتا أر باين أوجاه  تستفيد مانالوالمية لتنفيذ المشاريع التي 

 (.5/4)التوصية البيئة الوالمية  والية مرفف
مواحمااة أنشااطتها مااع الخطااة االسااتراتيجية للتنااوع البيولااوجي علاا  وماان أماام مااذ  اإلنجاااأات مااو اتفاااف مااذ  االتفاقيااات  -41

لتنفيااذ علاا  المسااتو  لرئيسااية التخطاايط الواسااتخدام االسااتراتيجيات وخطااط الوماال الوطنيااة للتنااوع البيولااوجي كاا داة  4177-4141
نشطة التواونية ا ن عل  تقاديم الادعم لتحقياف أماداف الخطاط االساتراتيجية ل تفاقياات، بماا فاي ذلا  ، تركأ األوبالتاليالوطني. 

 . منها مع والية كل بما يتماش  4141-4177الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
أياأ التنسايف تحدياد مجااالت وآلياات ملموساة لتوعلا  فرياف االتصاال مان خا ل اجتماعاتاه  عمالباإلضافة إل  ذل ، و  -47

 فاي االتصاال منتظمة لماوظفيعل  عقد اجتماعات افتراضية ، ، في اجتماعه التاسعومن األمثلة عل  ذل  اتفاقهبين األمانات، 
 والوعي.  الترويج ياألمانات من أجل توأيأ التواون في مجال

فاااي  4173شاااباط /فبرايااار 73 البيولاااوجي فاااي تفاقياااات ذات الصااالة باااالتنوعاالجتمااااع الثاااامن لفرياااف االتصاااال ل  عقااادو  -44
 سابتمبر/أيلول 3إلا   4 مان عقاد اجتماع خاص لفريف االتصال مع أماناة مرفاف البيئاة الوالمياة ونظر 11بوسيه، سويسرا.-ييهبو 

التا أر أوجاه  تساتفيد مانتمويل مرفف البيئة الوالمية لتنفياذ المشااريع التاي  الحصول عل كيفية مساعدة البلدان عل  في ، 4173
وعرضاات نتااائج مااذ   12.مااع واليااة مرفااف البيئااة الوالميااةوتتسااف فااي الوقاات نفسااه البيولااوجي  تفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوعاالبااين 

سااتوراض تنفيااذ ال سااتوراض تنفيااذ االتفاقيااةالالمخصااص لاا  االجتماااع الخااام  للفريااف الواماال المفتااوح الوضااوية عاالجتماعااات 
االتفاقياات ذات الصالة بين  ةبش ن توأيأ أوجه الت أر البرنامجي مقررمشروع  عل  أساسهاأعد الفريف الوامل و  77/5،13المقرر 
 بش ن ا لية المالية.  5/7 البيئة الوالمية كجأح من توصيته البيولوجي والمشورة ذات الصلة إل  مرفف بالتنوع
فاااي  4172 /آ ط أيسااا 76البيولاااوجي فاااي  تفاقياااات ذات الصااالة باااالتنوععقاااد االجتمااااع التاساااع لفرياااف االتصاااال ل و  -43

 واالتسافتوأيأ التنسيف لأمور، تشاور فريف االتصال بش ن مسائل متولقة بشكل ومحتو  عملية جملة من بين و وارث، سويسرا. 
 فايواست رشاد فاي ماذا المجاال برناامج األمام المتحادة للبيئاة.  الاذي يضاطلع باهوالت أر عل  المستو  الوطني، بما في ذل  الومل 

 هذ  المناقشات. بوالت أر عل  المستو  الوطني، الواردة أدنا ،  واالتسافل ومضمون عملية توأيأ التنسيف خيارات لشك إعداد
اإلنتااااج  ماااث  بشااا نالتوااااون، فاااي مجاااال نجااااح القصاااص علماااا بفرياااف االتصاااال أيضاااا  أحااايطفاااي اجتماعاااه التاساااع، و  -42

المأيد من الجهود لتوسيع نطاف مذ  األنشطة المشتركة.  له يمكن بذالصلة، وأشار إل  أنالس سل التقنية ذات المشتر  لوثائف 
والااوعي، وكااذل  التواااون فااي األعمااال المتولقااة ب مااداف التنميااة  التاارويج فااي مجااالموااأأ العلاا  مواصاالة التواااون الفريااف  واتفااف

واتفااف أيضااا والتاا أر.  توااأأ التواااونأن التخاااذ إجااراحات فوريااة ماان شاا نها  كمجااالينالمسااتدامة، بمااا فااي ذلاا  تطااوير المؤشاارات، 
القضايا  بش نمشتركة الجهود للبناح القدرات التقني وبرامج دعم أيادة الجهود المبذولة من أجل تنسيف الدعم إل  أن يسو   عل 

 ذات االمتمام المشتر .

                                                           
 .www.cbd.int/cooperation/doc/blg-2013-02-13-en.pdf يرد تقرير االجتماع في 11
 .www.cbd.int/cooperation/doc/blg-2013-09-09-en.pdfفي  البيولوجي فريف االتصال ل تفاقيات ذات الصلة بالتنوعيرد تقرير  12
13 UNEP/CBD/WGRI/5/5. 
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تفاقياات ل ل بصافة مراقا  فاي االجتمااع التاساع لفرياف االتصاا( IPPC) اتأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتا تشاركو  -45
 لت مذ  الدعوة. ب  صبح عضوا، وق  ياالتفاقية لمذ  دعوة أمين قرارا باتخذ فريف االتصال و البيولوجي.  ذات الصلة بالتنوع

المنبر الحكومي الادولي للولاوم والسياساات فاي مجاال التناوع  معلومل افي الوديد من اجتماعاته تناول فريف االتصال و  -46
 البيولاوجي تفاقياات ذات الصالة باالتنوعفرياف االتصاال ل وافاف و . مواه والتوااون (IPBES) يكولوجيةالبيولوجي وخدمات النظم اإل

 لمنبارإلا  اطلباات  عادادإلالبيولاوجي  االتفاقياات ذات الصالة باالتنوعفي اجتماعه الثامن عل  الحاجة إل  اتباع نهج منسف باين 
 البيولاوجي تفاقياات ذات الصالة باالتنوعفرياف االتصاال ل  . وقارر4141-4177تناوع البيولاوجي في إطار الخطاة االساتراتيجية لل
األساالي  فاي والنظار، فاي إطاار بناد مخصاص مان جادول األعماال،  التااليإل  اجتماعه  المنبرفي اجتماعه التاسع دعوة أمانة 

 ات فاااي ماااذاتفاقيااااالت لتمكاااين مشااااركة رؤسااااح ميئاااا المتاحاااة واستكشااااف الفااارص ،المنبااارالممكناااة للتوااااون فاااي المساااتقبل ماااع 
عقادت علا  التاوالي  للمنبار التاي تينالواام تينالبيولوجي في كل الجلس االتفاقيات ذات الصلة بالتنوعأمانات  تشاركو جتماع. اال

 4173 /كانون األولديساامبر 72إلاا   2( وأنطاليااا، تركيااا ماان IPBES-1) 4173 /كااانون الثااانييناير 46إلاا   47فااي بااون ماان 
(IPBES-2وتو ،) بمااا فااي ذلاا  المنباارالو قااة مااع وساايتناول مااؤتمر األطااراف فااي المناقشااات.  اممسااامماتهفيمااا يتولااف باوناات ،

 تفاقياااة، وعلااا  وجاااه ينبغاااي لوكياااف  نشااارة التوقواااات الوالمياااة للتناااوع البيولاااوجيا ثاااار المحتملاااة إلعاااداد الطبواااات المقبلاااة مااان 
د عه الثاني عشر، في إطار البنا، في اجتماالمنبرالتكنولوجية، أن تتواون مع الخصوص الهيئة الفرعية للمشورة الولمية والتقنية و 

  14ات.المقرر يرد مشروع مقرر بش ن مذ  المسائل في تجميع و األعمال. جدول  نم 31
 التعاون على المستوى الوطني  -جيم

 االتساااافرا ملموساااا لبنااااح لتناااوع البيولاااوجي إطاااالوخطاااط الومااال الوطنياااة ساااتراتيجيات تاااوفر االالمساااتو  الاااوطني، علااا   -41
لأياادة توأياأ التوااون علا  المسااتو   مناا  مجااال ييار أنالبيولااوجي.  االتفاقياات ذات الصالة باالتنوعوالتا أر فاي تخطايط وتنفياذ 

االتفاقيااات ذات االلتأامااات بموجاا  مختلااف لتنااوع البيولااوجي لالوطنيااة االسااتراتيجيات وخطااط الوماال  توكاا الااوطني لضاامان أن 
المصاالح المونياة فاي  جماع كافاةأن ا ليات المشتركة بين الوكاالت عل  المستو  الاوطني فوالاة فاي و البيولوجي،  لتنوعالصلة با

مااع القطاعااات الرئيسااية لتنااوع البيولااوجي لالوطنيااة تنفيااذ االسااتراتيجيات وخطااط الوماال  السااوي إلاا  ،مختلااف الااوأارات، وبالمثاال
يتااايح و وتحقياااف أماااداف أيشاااي للتناااوع البيولاااوجي.  4141-4177ية للتناااوع البيولاااوجي لضااامان التنفياااذ الفواااال للخطاااة االساااتراتيج

تتماشا  ماع الخطاة التاي  لتناوع البيولاوجيل المحدثاةالوطنياة  ستراتيجيات وخطاط الومال المستمر لتنفيذ واالستوراض والتطوير ال
ون جمياع الجهاات المونياة والهيئاات ذات الصالة مشااركة وتواا لتيسايرفرصاة وآلياة  4141-4177يجية للتنوع البيولاوجي االسترات

 المتولقة بكل من مذ  االتفاقيات. 
اتفاقيااة التجااارة و ( CMSاتفاقيااة حفااظ أنااواع الحيوانااات البريااة المهاااجرة )أعاادت كاال ماان وماان بااين اإلنجاااأات اإليجابيااة،  -42

ألمااادافها فااااي  مناساااابةتااادابير إدمااااج لاااادعم  تإرشاااادا( CITES) الدولياااة بااا نواع الحيوانااااات والنباتاااات البرياااة المهااااددة بااااالنقراض
هاااذ  لمناااافع مشاااتركة تحقاااف إعاااداد وتنفياااذ مشااااريع ومباااادرات كماااا أن . االساااتراتيجيات وخطاااط الومااال الوطنياااة للتناااوع البيولاااوجي

ل المفتااوح الفريااف الواماا علاا  النحااو الااذي تناولااهاالتفاقيااات، بمااا فااي ذلاا  فااي البلاادان المؤملااة، فااي إطااار مرفااف البيئااة الوالميااة، 
 ت أر عملي. لتحقيف ، يوفر فرصة أخر  5/7االتفاقية في التوصية  الوضوية المخصص الستوراض تنفيذ

 ميئاات اإلدارة ويساتجي  لهاامان قبال حادد ي  تا ثير علا  المساتو  الواالمي، نظارا ألناه  اقضية لها الوطني اإلب  يمثل و  -42
شااكل ومحتااو  وياارض التقااارير طااابع و  وفااي حااين يختلاافالااوطني. علاا  المسااتو  لااه تاا ثير أيضااا ، و المجماا تتقياايم يساامح بو 

عباااار اإلباااا    والتشاااغيل البينااااي باااينلبيانااااات ل، ومواااايير ةإباااا   مشااااتركفاااإن إعااااداد أشاااكال  ،الوطنياااة فااااي االتفاقياااات المختلفااااة
مكانية تجميوياألطراف و عاتف عل  من عباح األمنصات سيخفف ال/اإلنترنت  .   االقتضاححس، هاوأأ فائدة البيانات واش

                                                           
14 UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2. 
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علا  لبلادان مجموعاة مان التادابير مان أجال اإلشاراف أن تساتخدم اهج لتوأيأ التنسيف والتا أر، يمكان عند النظر في ن  و  -31
ومان الان هج المفيادة األخار  . وتمكاين تنفياذما الوملاي اإلدارة لهيئااتمادخ ت منساقة تقاديم الت أر عل  المستو  الوطني وتمكاين 

نظارا ، شار  فيهاا مكاتا  ونقااط االتصاال ذات الصالة فاي االتفاقياات المختلفاةتوطنية أو آليات أخر  إنشاح أو توأيأ لجان مو 
 المساااتو علااا   ومنفاااذةمأياااد مااان التكامااال والتااا أر باااين االتفاقياااات مدفوعاااة الرامياااة إلااا  تحقياااف الالجهاااود تكاااون أن إلااا  للحاجاااة 
خطاوات لتوأياأ التوااون باين  يمكان اتخااذالبيولاوجي،  صالة باالتنوعتفاقياات ذات الل  عمال فرياف االتصاال ل واستنادا إالوطني. 

أكثاار فواليااة لتحقيااف التاا أر علاا   وسااائل السااتحداثالبيولااوجي فااي شااراكة أوثااف مااع الحكومااات  االتفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوع
 مثل مذ  الوملية أدنا .  ويرد اقتراح بش نالمستو  الوطني. 

 والتآزر على المستوى الوطني  االتساقلتعزيز التنسيق و  إلدارةهيئات االتعاون على مستوى  -دال
فيماا  المساتو  الاوطني عل والت أر  االتسافتركأ الفقرات التالية عل  خيارات لشكل ومضمون عملية لتوأيأ التنسيف و  -37
والتا أر علا   االتساافنسايف و عملياة موثوقاة لتوأياأ التويمكان تحقياف البيولاوجي.  االتفاقيات ذات الصالة باالتنوع ميئات إدارة بين

ماان يجمااع أعضاااح مشااتر ،  فريااف عاماالبااالتنوع البيولااوجي ماان خاا ل إنشاااح  ذات الصاالةالمسااتو  الااوطني فيمااا بااين االتفاقيااات 
واألطااراف فااي  ميئااات اإلدارة يقاادم مشااورة إلاا لالبيولااوجي،  االتفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوعماان اتفاقيااة ممثلااي األطااراف فااي كاال 

ويمكاان أن يقاادم البيولااوجي بشاا ن مسااائل التنساايف علاا  المسااتويات الوطنيااة واإلقليميااة والوالميااة.  ت ذات الصاالة بااالتنوعاالتفاقيااا
 15مة.وخبرة قي  مولومات أساسية المواد الكيميائية والنفايات مجال عمل وعملية توأيأ الت أر بين االتفاقيات الث ث في 

ضام ممثلاين ترشاحهم المنااطف ي فرياف عامالإنشااح  عان طريافالوملياة  ماؤتمر األطاراف فاي مثال ماذ أن يشارع يمكن و  -34
رؤسااااح  مثااالالبيولاااوجي،  االتفاقياااات األخااار  ذات الصااالة باااالتنوعمطاااراف فاااي ويشاااار  فياااه الموظفاااون أو الممثلاااون ا خااارون ل

فااورا. عملااه  لواماالالفريااف اباادأ يمااؤتمر األطااراف، يمكاان أن  وفااي إطااار اختصاصااات يضااوهاالهيئااات الفرعيااة، بصاافة مراقاا . 
 عن أعماله إل  االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف.  الفريف الوامل تقرير أن يقدم ايمكن و 

يمكاان أن ياادعو البيولااوجي،  االتفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوعبااين  امشااترك فريااف الواماال فريقااا عااام المااذا  لكااي يصاابحو  -33
ن ماان األطااراف ممثلااي ترشاايحت ييااد إنشااائه و إلاا  البيولااوجي  لة بااالتنوعاالتفاقيااات ذات الصااجميااع  ميئااات إدارةمااؤتمر األطااراف 

ماان قباال  ماال عليااهتالتصااديف المح، بوااد 4171كهيئااة مشااتركة ابتااداح ماان عااام  الفريااف الواماال ومليللفريااف الواماال المشااتر . وساا
، 4171عاام فاي أو  4172الثااني  تشارين/فاي ناوفمبرالموقاود اتفاقياة حفاظ أناواع الحيواناات البرياة المهااجرة في مؤتمر األطراف 

 الموامدة الدولية بش ن الموارد الوراثية النباتية لميذية والأراعاة وميئة إدارة، 4175عام في مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار و 
قيااة اتفامااؤتمر األطااراف فااي و  ،4175الجمويااة الوامااة للاادول األطااراف فااي اتفاقيااة التااراث الوااالمي فااي عااام و ، 4175فااي عااام 

 ويمكاان أن ينظاار مثاال مااذا الفريااف الواماال. 4176 عااام فااي التجااارة الدوليااة باا نواع الحيوانااات والنباتااات البريااة المهااددة باااالنقراض
 وسترشاحالت أر عل  المستو  الوطني. أوجه والت أر عل  جميع المستويات، بما في ذل   االتسافمشتر  في مسائل التنسيف و ال

االتفاقيااات ذات جميااع  اتميئااات إدار لفريااف الواماال المشااتر  بااين أن يسااتند ايمكاان و أعضاااح.  71  ميئااة إدارة مااا يصاال إلااكاال 
إل  االجتماع الرابع عشار لماؤتمر األطاراف وكاذل  اجتماعاات  اقدم تقرير أن يل  تقرير الفريف الوامل و إالبيولوجي  الصلة بالتنوع
 األمانااة وأمانااات أي ماان االتفاقيااات األخاار  التااي تنضاام وسااتقدم .ولااوجيالبي االتفاقيااات األخاار  ذات الصاالة بااالتنوع ميئااات إدارة
 . لفريفإل  اخدمات 
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 التعاون بين اتفاقيات ريو  -ثانيا
واتفاقياة  ،تقرير عن التوااون باين اتفاقياات رياو: اتفاقياة التناوع البيولاوجي، واتفاقياة األمام المتحادة لمكافحاة التصاحرق دم  -32

الفرياف الواماال فريااف االتصاال المشاتر  التفاقيااات رياو، إلاا   سايافن تغياار المنااخ، بماا فااي ذلا  فااي األمام المتحادة اإلطاريااة بشا 
 16فاقية في اجتماعه الخام .االت المفتوح الوضوية المخصص الستوراض تنفيذ

ر المناااخ يتضاامن التقرياار مولومااات عاان التواااون بااين أمانااة االتفاقيااة وأمانااة اتفاقيااة األماام المتحاادة اإلطاريااة بشاا ن تغيااو  -35
للتنااوع توأيااأ التاا أر بااين االسااتراتيجيات وخطااط الوماال الوطنيااة لواتفاقيااة األماام المتحاادة لمكافحااة التصااحر، بمااا فااي ذلاا  التواااون 

، ومشاركة أمانة اتفاقياة التناوع البيولاوجي فاي عملياات االتفاقياة للتكيف، وبرامج الومل الوطنيةوبرامج الومل الوطنية ، البيولوجي
مكافحااة التصااحر بااين اتفاقيااة مولومااات عاان ترتيبااات االتصااال المشااتر   التقرياار اتفاقيااة مكافحااة التصااحر. وتضاامناإلطاريااة و 

. وقادم أيضاا مولوماات عان االجتمااع الثااني عشار ريواتفاقيات جناح نيويور  و بواتفاقية التنوع البيولوجي في مقر األمم المتحدة 
 17.في بون 4173كانون الثاني يناير/ 44عقد في  لفريف االتصال المشتر  التفاقيات ريو، الذي

ماااع  بماااا يتماشااا ، قاااد أعاااد فرياااف االتصاااال المشاااتر كاااان خياااارات توأياااأ التوااااون باااين اتفاقياااات رياااو، بفيماااا يتولاااف و  -36
 عرضات الخيااراتو  18من األنشطة التواونية ونظر في تدابير لتوأيأ التواون. االمقدمة من ميئات اتفاقيات ريو، عدد اإلرشادات

للهيئة الفرعية للمشورة الولمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها  تأتيح ورقة مشتركة ت االتفاقيات الث ث فياالتي حددتها أمان
 19.الثامن
اليونيااا /مرفف البيئاااة  ماناااات فاااي مجاااال اإلبااا   المشاااتر  فاااي إطاااار مشاااروعاألوفاااي فتااارة السااانتين الماضاااية، تواونااات  -31

فاي االجتمااع الثااني عشار لفرياف االتصاال و  20الاوطني التفاقياات رياو". اإلبا  متكاملاة لتيساير ون هاج "تجري  عملياات  الوالمية
فاي تخفياف و  اإلبا  أياادة فوالياة ماو مشايرا إلا  أن الهادف مان اإلبا   المشاتر  و المشاتر .  اإلب  تناول قضية  تمالمشتر ، 

فريف االتصال وأقل البلدان نموا، الحظ النامية الجأرية الصغيرة  الدول وخاصة الدولعل  عاتف من  اإلب  ع ح الوقت نفسه 
 حادودموفاي نهاياة المطااف  ابموجا  اتفاقياات رياو الاث ث سايكون صاوب لإلب  واحد  شكلأن وجود  المشتر  بين اتفاقيات ريو

 اإلبا  ن االتفاقياات فاي التأاماات مطلوباة فاي التقاارير واالخت فاات بايوالتاي تكاون اتفاقياة كال بسب  المولومات الخاصة باألثر 
 إلب   واالستوراض. األطر الأمنية لوالجهات المسؤولة و 

فاي  4172 سابتمبر/أيلول 42 فاي فرياف االتصاال المشاتر  باين اتفاقياات رياول االجتماع الثالث عشرومن المقرر عقد  -32
 .نيويور 

إلدارة  ةئمة على النظم اإليكولوجيالحلول القا بشأنشراكة تعاونية  إقامةالتقدم المحرز في  -ثالثا
 ( 22/12المقرر من  4الفقرة موارد المياه )

 2فاااي  تااااناالتفاقي تااااهاااا أمانعلي ماااذكرة التوااااون التاااي وقوااات فاااي إطاااارماااع اتفاقياااة رامساااار مساااتمرا التوااااون  ال ياااأال -32
باااين اتفاقياااة التناااوع البيولاااوجي واتفاقياااة  4141-4177 ة الخامساااة للفتااارة، وخطاااة الومااال المشاااترك4177تشااارين الثااااني /ناااوفمبر
 . رامسار

                                                           
16 UNEP/CBD/WGRI/5/8. 
 .www.cbd.int/doc/reports/jlg-12-report-en.pdfيمكن االط ع عل  المأيد من المولومات في  17
18 www.cbd.int/cooperation/liaison.shtml. 
19 UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/9. 
ريتريا وجمهورية الو الديمقراطي لليوني  المركأ الوالمي لرصد حفظ الطبيوة، الذي يدير  FNR-Rioمشروع  20 ة في ست بلدان تجريبية: أفغانستان واش

 .www.rioconventionsreporting.netالشوبية وليبيريا وباالو وموريشيو . ويمكن االط ع عل  المأيد من المولومات عن المشروع في 

http://www.cbd.int/cooperation/liaison.shtml
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األماين الواام التفاقياة  وتادعوماؤتمر األطاراف إلا  األماين التنفياذي، الصاادر عان  77/43 من المقرر 2الفقرة  وتطل  -21
لتشاااور مااع باو  بااين اتفاقيااة التنااوع البيولااوجي واتفاقيااة رامسااار، ةرامسااار بشاا ن األراضااي الرطبااة، فااي إطااار خطااة الوماال المشااترك

القاادرات بشاا ن الحلااول القائمااة علاا  الاانظم  بناااح، و ةوعيااتتواونيااة لتوأيااأ ال شااراكة إقامااةإلاا  المنظمااات والمبااادرات ذات الصاالة، 
مان جانا   4141-4177تنفياذ الخطاة االساتراتيجية للتناوع البيولاوجي للنهاوض بة موارد الميا  باعتبارماا وسايلة ار اإليكولوجية إلد

ممم المتحدة للتواون لسنة الدولية في الالتنمية المستدامة و تحقيف صحا  المصلحة، عل  سبيل المساممة في أوسع طائفة من أ
تاحاااة تقريااار مرحلاااي لمطاااراف قبااال االجتمااااع الثااااني عشااار لماااؤتمر األطاااراف4173فاااي مجاااال المياااا  ) فياااه لكاااي ينظااار و  ،(، واش

 لنقاط الرئيسية أدنا . ويرد موجأ ل. إع ميةمذكرة كليا عن مذا الموضوع ونتيجة لذل ، أعد األمين التنفيذي تقريرا مرح .االجتماع
علاا  المسااتو  و وقااد أحاارأ تقاادم فااي االعتااراف ب مميااة خاادمات الاانظم اإليكولوجيااة فااي حاال المشاااكل المتولقااة بالميااا .  -27

41نتااائج مااؤتمر ريااو  التقاادم يشاامل  ،الاادولي
 هااا لخطااة األماااملنظاار فييجااري ا وياياااتالميااا  بشاا ن والوضااع الحااالي لهاادف  21

لاديها، أو التاي مناا  عادد متأاياد مان المنظماات أو المباادرات و  22وأمداف التنمية المستدامة. 4175 للتنمية لما بود عام المتحدة
(، والرابطااة IUCNالطبيوااة )ظ ل تحاااد الاادولي لحفاا "الميااا المشااتركة بشاا ن حلااول وار الحاا" مثاالشااراكات ذات صاالة؛ بإنشاااح تقااوم 
النظم بااامناااذ فتااارة طويلاااة المقاماااة بواااض الشاااراكات ذات الصااالة بالمياااا  يتأاياااد امتماااام باإلضاااافة إلااا  ذلااا ، و  23ة للمياااا .الدوليااا

جدياادة للشااراكة السااتراتيجية فااي االمااو موضااوع الاانظم اإليكولوجيااة واألماان المااائي وماان األمثلااة علاا  ذلاا  حلااول؛ كاإليكولوجيااة 
إدراج الميااا  بااين خاادمات  وخاصااة مساا لةوالخطااة االسااتراتيجية للتنااوع البيولااوجي،  77/42 المقاارر قااد أسااهمو  24الوالميااة للميااا .
 أيشي للتنوع البيولوجي، في إحراأ مذا التقدم. من أمداف  72الهدف  اتناولهيي تال ةالنظم اإليكولوجي

أصااحا  توتبار مان  اتجمياع الجهافااإن للبيئااة والتنمياة البشارية والمصاالح االقتصاادية،  ةأن المياا  أساسايوباالنظر إلا   -24
حلااول القائمااة علاا  الاانظم ال. وبالتااالي منااا  عاادد كبياار ماان الشااركاح المحتملااين فااي مجااال ة الميااا سااتدامامااا يتولااف بالمصاالحة في

مفهااوم عاان امتمااامهم بحتاا  ا ن الااذين تماات استشااارتهم اإليكولوجيااة إلدارة مااوارد الميااا . وقااد أعاار  جميااع الشااركاح المحتملااين 
 "الشراكة". 

إدارة با مباشارة أو ييار مباشارةأو المتا ثرين بصاورة مع أصحا  المصلحة المونياين  الوملمو  ةالرئيسيمن المتطلبات و  -23
علاا  إيجاااد الحلااول، ويالبااا مااع التركيااأ علاا  اسااتخدام البنيااة التحتيااة المتولقااة  أصااحا  المصاالحة مااؤالحركااأ يالمااوارد المائيااة. و 
التاي ينبغاي  25"البنياة التحتياة الطبيوياة"بوصافها مان خا ل اإلشاارة إلا  الانظم اإليكولوجياة  االتصالتحسين يتم بالميا . وبالتالي 

البنياة  الحااالت التاي اساتخدمت فيهااعلا  هج مقنواة للان  المثلاة األمل ت)المادياة(. وتشا بما ينسجم مع البنية التحتية المبنياة توأيأما
 . المبنية مرتفوة التكاليف الرأسمالية لبنية التحتيةلية التحتية الطبيوية لتحسين االستدامة والكفاحة االقتصاد

. ة للمضااي قاادماوطوعياا ةيياار رسااميكاا داة " البنيااة التحتيااة الطبيويااة ماان أجاال الميااا حلااول  تاام تحديااد "منصااة ،ولااذل  -22
ل التوعياة عل  وضع البنياة التحتياة الطبيوياة فاي صال  إدارة المياا ، مان خا  وتركأ 77/43 المقررمع المنصة أمداف وتتسف 

شاراكات اأدماار الن مك  ت  سابما في ذل  بين الشاراكات والمباادرات القائماة، و  ،لممارسةلبمثابة مجتمع  توملوبناح القدرات. وسوف 
تغطي جميااع أنااواع الاانظم اإليكولوجيااة ذات الصاالة وساامنصااة مفتوحااة لجميااع أصااحا  المصاالحة المهتمااين، وسااتكون الجدياادة. ال

                                                           
في سيا دورا رئيلنظم اإليكولوجية ل ونسلم ب ن، المرفف(: "66/422" )قرار الجموية الوامة نصبو إليهمن الوثيقة الختامية "المستقبل الذي  744الفقرة  21

دارتها عل  نحو مستدام حماية مذ  النظم اإليكولوجيةبهدف الحدود الوطنية المتخذة في إطار جراحات نؤيد اإلو كما ونوعا، الحفاظ عل  الميا    ."واش
"ضمان توافر  ةقترحأمداف التنمية المستدامة الم من 6 فالوضوية قد وافف عل  الهدالفريف الوامل المفتوح كان مذ  الوثيقة، صدور تاريخ  حت  22
دار ا  ذات الصلةحماية واستوادة النظم اإليكولوجية  ،4141المقترحة "بحلول عام  عل  أن تشمل الغاياتالمستدامة"  تهمالميا  والصرف الصحي للجميع واش

 .الميا  الجوفية والبحيرات"طبقات بالميا ، بما في ذل  الجبال والغابات واألراضي الرطبة واألنهار و 
23 http://www.waternexussolutions.org/1x8/home.html. 
24 http://www.gwp.org/en/Our-approach/Thematic-Areas/Ecosystems-and-Water-Security. 
ما يتم  كثيراقطاع الميا   ه أقل تفضي  ألنبديل ولكنمصطلح " مو مراعية للبيئةال"البنية التحتية ومصطلح مشاورات المصطلحات بإسها . ال تناولت 25

 مادية(.مبنية/حتية تبنية ومي هج منخفضة الكربون مثل السدود الكهرمائية )لن  لاستخدامه 

http://www.waternexussolutions.org/1x8/home.html
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ماان الجفاااف والفيضااانات(  الحاااالت المتطرفااةو الميااا  كميااة الميااا  )بمااا فااي ذلاا  ناادرة  بكاال ماانالمتولقااة الحلااول للمشاااكل تتناااول و 
لأراعاة، مان أجال ااألمان الماائي و مثال الحاد مان مخااطر الكاوارث، مواضايع رئيساية بسرعة  تبرأمن المرجح أن و ونوعية الميا . 

التوجيهياة ونطاقهاا والنتيجاة  هااوأمادافها ومبادئ ف لمهماة المنصاةويارد وصا وماا إلا  ذلا .وحلول المياا  فاي المنااطف الحضارية، 
 هذ  المذكرة. بفي المرفف  منهاالمرجوة 

اسااتنادا إلاا  مفهااوم ماانخفض التكلفااة  هاااأن منااا  حاجااة إلاا  مااوارد طوعيااة لتفويل يتمثاال فاايالوضااع الحااالي للمنصااة و  -25
 المنصااة، ينبغااي أن تيساار األمانااة. وبمجاارد تشااغيلتقدمااه الااذي دعم الاامسااتو  متواضااع ماان  ييساار  اإلنترناات قااائم علاا منتااد  ل

 نشطة ومشاريع بناح القدرات عل  أرض الواقع.ألتمويل الالمنصة 

 الدولية األخرىوالمبادرات التعاون مع المنظمات  -رابعا
 لتحقيااف اضااروري اأماار  الصاالة ذات الدوليااة لمنظماااتل الكاملااة المشاااركة خاا ل ماان االتفاقيااة لتنفيااذالمقاادم  الاادعميعتبرر   -26

 التنااوع التااي لهااا أكباار أثاار علاا  والومليااات القطاعااات فااي البيولااوجي التنااوع توماايمفااإن  وبالمثاال،. البيولااوجي للتنااوع أيشااي أمااداف
عادد  ، ال ياأالفاي ماذا الصاددو في الومليات الدولية األخار  ذات الصالة.  الواج به عل  النحو  االمتمام عل  يوتمد البيولوجي

قضاايا بنشااط فاي  يشاار المتخصصة والبرامج والصاناديف التابواة لممام المتحادة، فضا  عان المنظماات األخار ،  من الوكاالت
بشاكل تواون ماع المنظماات ذات الصالة والتوااون الاتفاقات االحتفاظ بلدعم مذا الهدف، تواصل األمانة و ها. ياالتفاقية وبروتوكول

سايكون مان الضاروري توأياأ ماذا و . والبنااح عليهاا الومل المشتركة بين الوكااالتكامل في الومليات الخارجية ذات الصلة وفرف 
 . 4141عام  المؤدية إل الومل في الفترة 

 (SDG) المستدامةوأمداف التنمية  4175بود عام  لما للتنميةالمتصلة بخطة األمم المتحدة التواون في سياف الومليات 
إلاا   الوكاااالتالمشااتر  باين  ممام المتحاادةفرياف الاادعم التقنااي لاقياة كوضااو فااي تفاالتقرياار عاان التوااون بااين أمانااة م د  ق ا -21

فرياااف عمااال المساااتدامة وكوضاااو فاااي  التنمياااة ماااداف ب المونااايلجموياااة الواماااة لممااام المتحااادة الوضاااوية لالفرياااف الوامااال المفتاااوح 
الفرياف الوامال المفتاوح الوضاوية ( إلا  UNTT) 4175لتنمياة لماا بواد عاام لألمام المتحادة امنظومة األمم المتحدة الموناي بخطاة 

نتاائج الفرياف الوامال  عان، بماا فاي ذلا  محدثاة مولومااتوقادمت  26االتفاقية في اجتماعه الخام . المخصص الستوراض تنفيذ
إلاااااا  مااااااؤتمر األطااااااراف فااااااي اجتماعااااااه الثاااااااني عشاااااار فااااااي الوثيقااااااة   مااااااداف التنميااااااة المسااااااتدامةالوضااااااوية المونااااااي بالمفتااااااوح 

UNEP/CBD/COP/12/15 . 

  مداف أيشي للتنوع البيولوجي المونية بفرقة الومل 
منظماة )منظماات ييار حكومياة دولياة، ومنظماات  42 مانأيشاي للتناوع البيولاوجي تتا لف فرقاة الومال المونياة ب ماداف  -22

إلا  المسااممة  هادفتو  27البيولاوجي( االتفاقياات ذات الصالة باالتنوعوميئات األمام المتحادة، بماا فاي ذلا  أماناات  ،حكومية دولية
                                                           

26 UNEP/CBD/WGRI/5/8. 
 :لمنظمات يير الحكومية الدوليةمم من اللتنوع البيولوجي  أيشيفرقة الومل المونية ب مداف  أعضاحمذكرة التواون و التسوة وعشرون موقوا عل   27

 ظمنظمة حفنادرة، و األنواع الحفظ ومنظمة منظمة الحفظ الدولية، و  ،الطيور الدولية لحمايةمنظمة الو ، (AZE)  نقراضل منع مطلفالتحالف من أجل 
(، والرابطة الوالمية لحدائف الحيوان وأحواض 4177 ين الثاني/تشر نوفمبر 2في عل  المذكرة )التي وقوت  TRAFFIC ومنظمة ،(TNC)الطبيوة 
لتنوع الدولية لمنظمة ال :المنظمات الحكومية الدوليةمن و  ؛(WWFوالصندوف الوالمي للطبيوة ) ،الحياة البرية حفظ(، وجموية WAZAالسم  )
المنظمة الدولية لمخشا  و ( 4173 /تشرين األولأكتوبر 72في عل  المذكرة ( )التي وقوت IDLOوالمنظمة الدولية لقانون التنمية )، البيولوجي

اتفاقية التنوع  اتأمان :كيانات األمم المتحدةمن (، وأمانة اتفاقية رامسار؛ و IUCN(، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيوة )ITTOاالستوائية )
، ومنظمة (CMS) واتفاقية األنواع المهاجرة (،CITES) ية المهددة باالنقراضوالنباتات البر  اتفاقية التجارة الدولية ب نواع الحيواناتو  ،(CBD) البيولوجي

للتنمية  الدوليالصندوف (، و ICAO(، ومنظمة الطيران المدني الدولي )GEF(، وأمانة مرفف البيئة الوالمية )FAOاأليذية والأراعة لممم المتحدة )
(، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة ITPGRFAد الوراثية النباتية لميذية والأراعة )(، وأمانة الموامدة الدولية بش ن الموار IFADالأراعية )
(، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والولم UNEPبيئة )للاألمم المتحدة  وبرنامج(، UNDP(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNCTAD) والتنمية

 ،(UNITAR(، وموهد األمم المتحدة للتدري  والبحث )UN-HABITATنات البشرية )(، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطUNESCOوالثقافة )
 (.UNWTOومنظمة األمم المتحدة للسياحة الوالمية )
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وبشاكل أكثار تحديادا تاوفير منصاة  ،4141-4177في التنفيذ الناجح وفي الوقت المناس  للخطة االستراتيجية للتناوع البيولاوجي 
وأصحا  المصلحة مان أجال تحقياف أماداف فيها األعضاح  البلدانلتبادل المولومات وتنسيف األنشطة بين الموقوين لدعم جهود 

. وعقاااد اجتمااااع لفرقاااة الومااال علااا  ماااامش االجتمااااع الحاااادي عشااار لماااؤتمر األطاااراف فاااي 4141 لواااام يأيشاااي للتناااوع البيولاااوج
الفريااف الواماال م تقرياار مااوجأ إلاا  د  مأيااد ماان الخطااوات لتوأيااأ مااذ  ا ليااة. وق ااالوسااوف يااتم اتخاااذ  4174 /تشاارين األولأكتوبر

لخام  في الوثيقة بش ن التواون مع االتفاقيات والمنظمات االتفاقية في اجتماعه ا المفتوح الوضوية المخصص الستوراض تنفيذ
  42.الدوليةوالمبادرات 

الوامااة  اإلباا  متطلبااات بو قتهااا ب، وال ساايما فيمااا يتولااف InforMEAو اإلنترنااتالمبااادرات الجاريااة، مثاال نظااام اإلباا   علاا  
 األمانة في مذ  المبادرات مشاركةو بموج  اتفاقية التنوع البيولوجي، فض  عن التطورات الجارية األخر ، 

االتفاقية تقريارا مرحلياا عان المباادرات الجارياة، مثال  الفريف الوامل المفتوح الوضوية المخصص الستوراض تنفيذطل   -22
الواماااة بموجااا  اتفاقياااة التناااوع  اإلبااا  متطلباااات بو قتهاااا ب، وال سااايما فيماااا يتولاااف InforMEAو اإلنترناااتنظاااام اإلبااا   علااا  

تواصال األماناة الومال بشاكل وثياف ماع و األماناة فاي ماذ  المباادرات.  ومشااركةالتطاورات الجارياة األخار ،  فض  عانجي البيولو 
رف والتشاغيل البيناي لانظم المولوماات، بماا فاي ذلا  فاي انظرائها من االتفاقات البيئية المتوددة األطاراف األخار  علا  إدارة الموا

دارة  علاا  النحااو  InforMEA،28وبوابااة  لليونياا التابوااة   تفاقااات البيئيااة المتوااددة األطاارافل فالموااار سااياف مبااادرة المولومااات واش
تتقادم األماناة أيضاا و  29فاي اجتماعاه الخاام . االتفاقياة لفريف الوامل المفتوح الوضوية المخصص الستوراض تنفيذل المبلغ عنه

م تحديثات منتظمة عن التقدم المحرأ نحو تحقيف أماداف لتمكين األطراف من تقدي اإلنترنتعل  اإلب    بش ن مرففالومل في 
 31تبادل المولومات.يرفة وذل  كجأح من التحسينات الوامة في آلية  30أيشي للتنوع البيولوجي،

 التواون مع المنظمات والمبادرات الدولية األخر  
واماال المفتااوح الوضااوية المخصااص الفريااف الم تقرياار عاان التواااون مااع المنظمااات والمبااادرات الدوليااة األخاار  إلاا  د  ق اا -51

التواااون فااي إطااار فريااف االتصااال المشااتر  بااين الوكاااالت التقرياار وتناااول  32االتفاقيااة فااي اجتماعااه الخااام . السااتوراض تنفيااذ
انااة التواااون بااين أمو التواااون البرنااامجي بااين أمانااة االتفاقيااة وبرنااامج األماام المتحاادة للبيئااة؛ و  33األنواع الغريبااة الغاأيااة؛المونااي باا

األيذياااااة والأراعاااااة لممااااام منظماااااة التفاقياااااة مااااان إلااااا  ا دعم التوااااااوني المقااااادموالااااااالتفاقياااااة وبرناااااامج األمااااام المتحااااادة اإلنماااااائي؛ 
-4171تفاقيااااة بشاااا ن التنااااوع البيولااااوجي والثقااااافي االمشااااتر  بااااين اليونساااكو وأمانااااة البرنااااامج الالتقاااادم فااااي و  34؛(FAO) المتحااادة
  36ييرما.ضمن (، GEFة االتفاقية وأمانة مرفف البيئة الوالمية )فض  عن التواون بين أمان 35؛4141

                                                           
28 www.informea.org. 
 .من مذ  المذكرة اإلع مية( 21)انظر بصفة خاصة الفقرة  UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.2تقرير مرحلي عن آلية يرفة تبادل المولومات  29
 .UNEP/CBD/COP/12/9/Add.2انظر الوثيقة  30
 .UNEP/CBD/COP/12/11انظر الوثيقة  31
32 UNEP/CBD/WGRI/5/8. 
مي: المركأ الدولي و  ينأمانات عشر منظمات دولية في فريف االتصال المشتر  بين الوكاالت الموني باألنواع الغريبة الغاأية ك عضاح أساسيتشار   33

والنباتات البرية المهددة  اتفاقية التجارة الدولية ب نواع الحيواناتو (، CBD(، واتفاقية التنوع البيولوجي )CABIجية )للأراعة والولوم البيولو 
والمنظمة البحرية الدولية  ،(ICAO(، ومنظمة الطيران المدني الدولي )FAO(، ومنظمة األيذية والأراعة لممم المتحدة )CITES) باالنقراض

(IMO واالتفاقية ،)( الدولية لوقاية النباتاتIPPC واالتحاد الدولي ،)لحفظ ( الطبيوةIUCN( والمنظمة الوالمية لصحة الحيوان ،)OIE ومنظمة ،)
 .(WTOالتجارة الوالمية )

 .UNEP/CBD/WGRI/5/INF/22قدمت منظمة األيذية والأراعة المأيد من التفاصيل في  34
 .UNEP/CBD/WGRI/5/INF/14بما في ذل  تقرير المؤتمر في الوثيقة اإلع مية أتيح تقرير مرحلي بش ن البرنامج المشتر ،  35
الجهات المانحة بتقديم  بتوهد 4172نيسان أبريل/مرفف البيئة الوالمية اختتمت في لالصندوف االستئماني  لمواردلتجديد الساد  اأن مفاوضات  لوحظ 36

اتجامات البرمجة  ضمنلتنوع البيولوجي المجال البؤري لاستراتيجية  وترد. 4172-4172للفترة  ففمر مليار دوالر أمريكي للتجديد الساد  لموارد ال 2423
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م د  (، ق ااWHOباإلضااافة إلاا  المولومااات المقدمااة إلاا  الفريااف الواماال المونااي بالتواااون مااع منظمااة الصااحة الوالميااة )و  -57
 37عشر. الومل في مذا المجال لينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عنتقرير متومف 

تقرياار عاان التواااون فااي مجااال التنااوع البيولااوجي وتنميااة السااياحة مااع منظمااة األماام المتحاادة للسااياحة الإلاا  باإلضااافة و  -54
 ،وأمانااااات االتفاقيااااات ،(، وييرمااااا ماااان الوكاااااالت المتخصصااااة والصااااناديف والباااارامج التابوااااة لمماااام المتحاااادةUNWTOالوالميااااة )

تقادم  38إضاافة لهاذ  الوثيقاةفاإن مناا  إلا  الفرياف الوامال،  المقدمئية يير الحكومية البيوالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات 
 التنوع البيولوجي وتنمية السياحة.  عنتقريرا إل  مؤتمر األطراف 

واتفاقياة ( ITTO) المنظماة الدولياة لمخشاا  االساتوائيةباين  التواونياة المشاتركةمباادرة المأيد من التفاصايل عان يرد الو  -53
عل  المساتو   األحد عشر مشروعا جاريعام بما في ذل  مخطط  39لغابات االستوائية،للتنوع البيولوجي ن االتنوع البيولوجي بش 

  40في وثيقة إع مية.وحالتها الرامنة الوطني 
المحيط الهادت في إطار مذكرة لمنطقة تقرير موجأ عن التواون بين أمانة االتفاقية وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي م د  وق   -52
أماناااة برناااامج البيئاااة ، نظمااات 4172آ  أيساااط /فاااي و إلااا  الفرياااف الوامااال.  4174 /تشااارين األولفاااي أكتوبر مبرماااةالمم التفاااا

ل جتماااااع الثااااني عشاااار لمااااؤتمر األطااااراف  األعضاااائها تحضااااير  امشااااتركا تحضاااايري ااجتماعااااالمحاااايط الهاااادت لمنطقااااة اإلقليماااي 
اع المهاااجرة واتفاقيااة رامسااار بمشاااركة ممثلااي أمانااات كاال ماان االتفاقيااات واالجتماعااات القادمااة لمااؤتمر األطااراف فااي اتفاقيااة األنااو 

 الث ث. 

 العناصر المقترحة لمشاريع المقررات  -خامسا
إدراج فااي فااي المولوماات الااواردة فااي المااذكرة التاي أعاادما األمااين التنفيااذي، قاد يرياا  مااؤتمر األطااراف   فاي ضااوح نظاار  -55

المخصاااص الوامااال المفتاااوح الوضاااوية الفرياااف مااان المقااادم  5/1ر الاااوارد فاااي التوصاااية الوناصااار الاااواردة أدناااا  فاااي مشاااروع المقااار 
مجموعااة المشاااريع فااي إطااار مااذا البنااد فااي   مقاارر إدراج قااد يرياا  مااؤتمر األطااراف فااي النظاار فااي و سااتوراض تنفيااذ االتفاقيااة. ال
أيااأ تنفيااذ الخطااة االسااتراتيجية للتنااوع لتو بيونااغ تشااانغخريطااة طريااف اساام "أن يطلااف عليهااا مجتموااة التااي يمكاان نطاقااا وسااع األ

 لتنوع البيولوجي". لأيشي وتحقيف أمداف  4141-4177البيولوجي 
 ، 77/43 من المقرر 2إل  الفقرة  إذ يشير

ذ و    41األمين التنفيذي، الذي أحرأ تقرير عن التقدم ال ي حظاش
مة مان الخطاة االساتراتيجية للتناوع البيولاوجي كمساام البنية التحتية الطبيوية من أجل المياا حلول منصة بمقترح  رح ي

 وأمداف التنمية المستدامة؛  4175د عام للتنمية لما بوألمم المتحدة في خطة ا 4177-4141
  ؛الكامل مااألطراف والحكومات األخر  والمنظمات ذات الصلة إل  تقديم موارد لدعم تنفيذ يدعو

                                                                                                                                                                                           
في كانكون، المكسي .  4172 /أيارمايو 31إل   45من الموقود الخام   اجموية مرفف البيئة الوالمية في اجتماعه اي اعتمدتهتالالموارد تجديد في 
 .http://www.thegef.org/gef/node/10419في عل  اإلنترنت موقع مرفف البيئة الوالمية  عل أيضا مأيد من المولومات اليتوفر و 

37 UNEP/CBD/COP/12/16. 
38 UNEP/CBD/COP/12/24/Add.1. 
التنوع البيولوجي  واتفاقية منظمة الدولية لمخشا  االستوائيةللالتواونية مبادرة الفي إطار الملموسة أسا  أنشطة المشروع التي تمثل وثيقة البرنامج  39

 :عل  اإلنترنت في منظمة الدولية لمخشا  االستوائيةوالتفاقية اال عل  موقويليأية والفرنسية واإلسبانية كباللغات اإلنمتاحة الغابات االستوائية  بش ن
في منظمة وال ؛document.en.pdf-programme-initiative-itto-http://www.cbd.int/forest/doc/cbdاالتفاقية: 

http://www.itto.int/documents_detail/contents_type=598. 
40 UNEP/CBD/COP/12/INF/25. 
41 UNEP/CBD/COP/12/24. 

http://www.cbd.int/forest/doc/cbd-itto-initiative-programme-document.en.pdf؛
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ذ يشيرو   ، 77/6 إل  المقرر اش
الخطاة االساتناد إلا  بالبيولاوجي،  االتفاقياات ذات الصالة باالتنوعاجة إل  توأيأ عمليات التا أر باين الح من جديد ؤكدي

الركياااأة األساساااية، بالتوااااون الوثياااف ماااع برناااامج األمااام المتحااادة للبيئاااة، باعتبارماااا  4141-4177االساااتراتيجية للتناااوع البيولاااوجي 
األخااار  ذات الصااالة فاااي  الكيانااااتو  ،نظماااة األيذياااة والأراعاااة لممااام المتحااادةمو  ومنظماااة األمااام المتحااادة للتربياااة والولااام والثقافاااة،

 تفاقياااات والاااتولم مااان الوملياااات لتمكاااين التنفياااذ المنساااف لاألدوات واإلجاااراحات  تطاااويرمواصااالة هااادف ب ،منظوماااة األمااام المتحااادة
 والنفايات،  مجموعة المواد الكيميائيةالمنفذة في إطار وملية الاألخر  ذات الصلة، بما في ذل  

ذ و  البيولاوجي لتوأياأ التا أر فيماا بينهاا وماع منظماات األمام  االتفاقياات ذات الصالة باالتنوع، ماع التقادير، عمال ي حظاش
 المتحدة األخر ، 

ذ و  التاا أر لتنفيااذ الخطااة االسااتراتيجية أوجااه كباار ماان جاناا  الحكومااات الوطنيااة فااي توأيااأ األمشاااركة الفوائااد  ي حااظاش
ذ يشايرالاوطني،  المساتو باالتنوع البيولاوجي علا  ذات الصالة واالتفاقياات المونياة  4141-4177جي للتنوع البيولو  إلا  الفقارة  واش

شجع األطراف في االتفاقات البيئية المتواددة األطاراف تي تال 42من الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 22
ير لتوأياأ اتسااف السياساات علا  جمياع المساتويات ذات الصالة، وتحساين الكفااحة، والحاد مأيد مان التاداباللنظر في اتخاذ عل  ا

 تفاقات البيئية متوددة األطراف،، وتوأيأ التنسيف والتواون بين االينمن التداخل واالأدواجية يير الضروري
ذ يسلممحددة المداف األب دون اإلخ لو   والية كل من مذ  االتفاقيات، ب واش

والتوااون فاي تنفيااذ  االتسااافلتوأياأ  لا  مواصاالة عملاهإالبيولاوجي  تفاقياات ذات الصالة بااالتنوعاالتصااال ل فرياف  يادعو
 االتفاقيات؛ 
عضااوين ماان كاال  يضاامالبيولااوجي  االتفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوع وجااه التاا أر بااين مونااي بإنشاااح فريااف عاماال  قاارري

 لمعضاح من أقل البلدان نموا والدول الجأرية الصغيرة النامية؛  مناس المجموعة من المجموعات اإلقليمية، مع ضمان التمثيل 
 وجااه التاا أر بااين المونااي بالبيولااوجي فااي عماال الفريااف الواماال  االتفاقيااات األخاار  ذات الصاالة بااالتنوعبهاادف إشاارا  و 

 ذات الصلةيذيين ل تفاقيات األخر  إل  األمين التنفيذي أن يدعو الرؤساح التنف يطل البيولوجي،  االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع
هاا الدائماة أو االتفاقيات، مان خا ل لجان كل اتفاقية منأو ييرمم من ممثلي أطراف  الموظفينمشاركة  لتيسيربالتنوع البيولوجي 

  ؛األخر ، حس  االقتضاح هاأو عمليات هامكاتب
البيولااوجي  االتفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوعين إلاا  الفريااف الواماال استكشاااف ساابل ووسااائل لتوأيااأ أوجااه التاا أر باا يطلاا 

، وتحدياااد فااارص وعملياااات لتوأياااأ تومااايم الخطاااة اعماااة لجمياااع األطااارافدسااابل ببهااادف توأياااأ تنفياااذما علااا  جمياااع المساااتويات، 
وح الفرياف الوامال المفتاعل  المستو  الوطني، وتقديم تقرير مؤقت عن أعمالاه إلا   4141-4177االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  43االتفاقية، في اجتماعه الساد ؛ الوضوية المخصص الستوراض تنفيذ
، بحياث يصابح ت يياد الفرياف الواماللنظار فاي إلا  االبيولوجي  االتفاقيات األخر  ذات الصلة بالتنوع ميئات إدارة دعوي

لترشيح ماا يصال ال أمة ضع الترتيبات البيولوجي، وو  االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع وجه الت أر بين مونيا ب امشترك عام  افريق
 المشتر ؛  في الفريف عضاح ك إل  عشرة أعضاح من كل اتفاقية

البيولاااوجي إلااا  عقاااد  االتفاقياااات ذات الصااالة باااالتنوع وجاااه التااا أر باااين الموناااي بإلااا  الفرياااف الوامااال المشاااتر   يطلااا 
عااداد مقترحااات لتوأيااأ أوجااه ال 4171اجتماعااه المشااتر  األول فااي عااام  البيولااوجي،  االتفاقيااات ذات الصاالة بااالتنوعتاا أر بااين واش

                                                           
 ، المرفف.66/422قرار الجموية الوامة  42
 عية إذا تم إنشاؤما في اجتماعه األول.أو الهيئة الفر  43
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 االتفاقياات ذات الصالة باالتنوع ميئاات إدارةنظر فيها ت، لبسبل مفيدة لجميع األطرافبهدف توأيأ تنفيذما عل  جميع المستويات 
 ؛األطراف، في اجتماعه الرابع عشر، بما في ذل  مؤتمر أيدت الفريفالبيولوجي التي 
التواون والشراكات مع األطراف والكيانات التابواة لمنظوماة األمام المتحادة، التما  ن التنفيذي مواصلة إل  األمي يطل 

وأصااحا  المصاالحة ماان مختلااف القطاعااات لاادعم تنفيااذ الخطااة االسااتراتيجية للتنااوع البيولااوجي  ،والمجتموااات األصاالية والمحليااة
4177-4141. 
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 المرفف
 يعية من أجل المياهالبنية التحتية الطبحلول  منصة

 مهمة ال
  المراعية للبيئةاالقتصادات  صل الميا  والبنية التحتية الطبيوية في  

 األهداف 
  البنية التحتية الطبيوية من أجل الميا حلول من أجل وبناح القدرات  أيادة الوعيدعم  
  حاال مشاااكل الميااا  ماان خاا ل دمااج اسااتخدام حلااول البنيااة التحتيااة الطبيويااة ل بشاا ن مناساابة موااارفقاعاادة  إعااداددعاام

تاحااة األدوات والممارسااات ذات الصاالة التااي تاادعم تحسااين اسااتخدام البنيااة التحتيااة و والخباارة،  الموااارفوتجميااع ونشاار  اش
 جديدة  موارفحاجة إل   وتكون فيهاالمولومات  تفتقر إل الطبيوية، وتحديد المناطف التي 

  ةالوالميااابواااض التحاااديات  التغلااا  علااا لبنياااة التحتياااة الطبيوياااة فاااي ايمكااان مااان خ لهاااا أن تساااهم التاااي  السااابلتحدياااد 
 الرئيسية التي تواجه الميا  اليوم 

  خاار  وحشااد الاادعم والماادخ ت )مثاال األ المنتاادياتتحديااد الفاارص الرئيسااية لتوأيااأ حلااول البنيااة التحتيااة الطبيويااة فااي
 منتديات البنية التحتية الطبيوية في تل  ال لتوميمالمستهدفة(  اإلحاطات
 المبادئ التوجيهية 

 : ، ومي أنضيف قيمة إل  الجهود الوالميةا تأنه وتكفل التي ستوجه المنصة يةتوجيهالمنا  مجموعة من المبادت 
 حلوال للتحديات المتولقة بالميا   الطبيويةالبنية التحتية  توفر فيما يتولف بكيف اتوالفهم والقدر  الموارفأيد ت 
 ا البوض مبوضه وتدعمان انسجامفي  نأن توم  ينبغي)المادية( والمبنية تية الطبيوية تقر ب ن البنية التح 
 أمميااة عالميااة ماان خاا ل التاا ثير علاا  السياسااات واالسااتثمار والوماال علاا  المسااتويات اإلقليميااة والوطنيااة  تكااون ذات

 والمحلية 
  المهتمينمفتوحة لجميع أصحا  المصلحة والممارسين تكون 
 عليه أو الت ثير إدارة الموارد المائيةب المونيلتوامل مع المجتمع ة لولويتولي األ 
 ضيف قيمة إل  الشراكات والمبادرات القائمة ت 
 ن و حددما المستخدمياالحتياجات التي ب تكون مدفوعة 

 نطاق ال
 بماااا فاااي ذلااا  احالمااامااان خااا ل دورة بينهاااا والاااروابط المشاااتركة الطبيوياااة للمياااا  البنياااة التحتياااة جمياااع مكوناااات  تتنااااول ،

 )الغابات والمراعي والمحاصيل( والتربة  األرضاألراضي الرطبة، ويطاح 
  لنظم اإليكولوجية المتولقة بالميا  لاألساسية لخدمات لال أمة  اإليكولوجيةالبن  التحتية 
 تحاات الواقوااة لميااا  با اإليكولوجيااة ذات الصاالةفااي صاايانة البناا  التحتيااة ة األجاال طويلاا المنظااورات والتوصااي ت البينيااة

 ضغط من تغير المناخ واستخدام األراضي والميا  
 وت ثير  عليها بالميا  اإليكولوجية ذات الصلةالبن  التحتية عل  اإلنسان  اعتماد  
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  الفوائاد والتكااليف الناجماة  مقابالبالمياا   اإليكولوجياة الساليمة ذات الصالةالبن  التحتياة لخدمات التي توفرما لالمحاسبة
 تل  المتدمورة  عن

   بالميا  ذات الصلةالمتدمورة اإليكولوجية البن  التحتية هج الستوادة الفرص والن  
  بالميا  اإليكولوجية ذات الصلةالبن  التحتية في  اتالقطاعات ل ستثمار  عبرمواحمة السياسات  
   المرونة والحد من مخاطر الكوارث و اإليكولوجي النظام القائم عل  تغير المناخ التكيف مع التركيأ بشكل خاص عل 
  استخدام األراضي تخطيط في التخطيط االقتصادي و  بالميا  اإليكولوجية ذات الصلةالبن  التحتية إدماج 
   بالميا  اإليكولوجية ذات الصلةالبن  التحتية هج، بما في ذل  الحوافأ االقتصادية، للحفاظ عل  الن  

 النتيجة المرجوة 
  في جميع القطاعات ذات  بالميا  اإليكولوجية ذات الصلةالبن  التحتية حلول استخدام فيما يتولف برة الوعي والقدتوميم

 .تحسينات كبيرة وملموسة في استدامة الميا  عل  األرض مما يؤدي إل  تحقيف، اتيةمجاالت السياسالالصلة و 
 

______ 


