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 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية .هذه الوثيقة

 الفريق العامل المفتوح العضوية 
 االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي

 االجتماع الرابع
 2012أيار /مايو 11-7مونتلایر، 

 من جدول األعمال 1-8البند 

 التفاقيات المرتبطة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريوا: التعاون مع االتفاقيات األخرى

ز م ئكذئي ل ب  ل لقخ ب  شي لسذهظ ةه

 ستعراض تنفيذ االتفاقية المخصص الفتوح العضوية المإن الفريق العامل 

شكل ومحتوى عملية لتعزيز التنسيق واالنسجام ها بشأن وجهات نظر األطراف إلى اإلعراب عن  يدعو- 1
إلى األمين يطلب  ؛2012حزيران /يونيه 20بحلول التنوع البيولوجي المرتبطة بتفاقيات االلوطني بين والتآزر على المستوى ا

تفاقيات االالتنفيذي تجميع هذه اآلراء وٕاعداد الخيارات الالزمة لتعزيز التنسيق واالنسجام والتآزر على المستوى الوطني بين 
 ؛ر األطراف في اجتماعه الحادي عشركي تعرض على نظر مؤتمالتنوع البيولوجي المرتبطة ب

 :ما يلي على غراربأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر مقررا  يوصي- 2

 ،مؤتمر األطرافإن 

بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو لتحقيق التنفيذ  المرتبطةأهمية التعاون بين االتفاقيات  يعيد تأكيد- 1
 ؛2020-2011تنوع البيولوجي للفترة تنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية للالكامل لالتفاقية المتعلقة بال

، بين االتفاقيات واإلقليميتآزر، بما في ذلك على المستويين الوطني تعزيز أوجه البأهمية  يسلم- 2
عمليات التآزر  ضرورة توطيدب وٕاذ يسلمبالتنوع البيولوجي، دون المساس باألهداف المحددة وٕاقرار والياتها،  المرتبطة

واليونسكو ومنظمة األمم  لبيئةبالتنوع البيولوجي، بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم المتحدة ل المرتبطةبين االتفاقيات 
نها الدروس المستفادة من عملية التآزر التي تشمل االتفاقيات ضمالمتحدة لألغذية والزراعة، مع مراعاة عدة أمور من 

  يميائية والنفايات؛بالمواد الك المرتبطة

 أيشيأهداف الخطة االستراتيجية و اعتماد  دعم الترتيبات الضرورية لضمان على ضرورةيشدد - 3
سات والمنظمات بالتنوع البيولوجي من جانب جميع المؤس المرتبطةاالتفاقية خارج نطاق بها  المتعلقةللتنوع البيولوجي 

 والعمليات المعنية؛
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التابع له، في تعميم  القضاياإدارة  فريقإدارة البيئة، وخاصة  فريقة على مساهم يسلط الضوء- 4
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في منظومة األمم المتحدة بأكملها؛

بالتقدم المحرز بموجب اتفاقية األنواع المهاجرة، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية  يرحب- 5
اتفاقية اإلتجار الدولي بأنواع الحيوانات واتفاقية التراث العالمي، واتفاقية رامسار و والزراعة  ةالنباتية في مجال التغذي

 ؛ولوجيللتنوع البي أيشيلالنقراض إلبراز الخطة االستراتيجية وأهداف والنباتات البرية المعرضة 

أنواع اتفاقية اإلتجار الدولي ببالعمل المنجز بموجب اتفاقية األنواع المهاجرة، و  أيضا يرحب- 6
اج أهداف هذه االتفاقيات في عملية تنقيحها ملالنقراض لدعم األطراف في إدالحيوانات والنباتات البرية المعرضة 

 لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

الوثيقة أسلوب العمل المعتمد من فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي الوارد في ب يرحب- 7
المعلومات التكميلية عن ترتيبات العمل  :مين التنفيذي بشأن التعاون مع االتفاقيات األخرىية المقدمة من األاإلعالم
 ؛)UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18( أسلوب عمل وصالحيات فريق االتصال المشترك المعني باتفاقيات ريو وٕاعداد

جي وخدمات النظام اإليكولوجي بإنشاء المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولو  يرحب- 8
ويشجع المنبر على توفير المعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي من أجل دعم تحقيق أهداف اتفاقية التنوع 

بالتنوع البيولوجي،  المرتبطة، فضال عن أهداف االتفاقيات األخرى 2020-2011البيولوجي والخطة االستراتيجية 
 حسب االقتضاء،

التعاون والتآزر بين جهات التنسيق المعنية باالتفاقيات وغيرها  وطيدلى زيادة تع األطراف حثي -9
من الشركاء على المستوى الوطني لتعزيز القدرات فيما يخص تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

تفاديا لتكرار األنشطة وزيادة تعزيز فعالية استخدام الموارد للتنوع البيولوجي  أيشيوأهداف  2011-2020
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأداة مركزية لهذا التعاون؛و 

على دور االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في إعداد نهج متسق على  يشدد- 10
بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو في  المرتبطةلى إدراج أهداف االتفاقيات المستوى الوطني؛ ويشجع األطراف ع

 استراتيجياتها وخطط عملها المنقحة للتنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، ودعمها بجميع الموارد والوسائل المتاحة؛

عن توطيد التآزر فيما يخص اإلبالغ من أجل المشاريع والمبادرات ذات الصلة ب علما يحيط- 11
بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، مثل المشروع النموذجي الذي يحظى بدعم مرفق البيئة العالمي،  المرتبطةاالتفاقيات 

تيسير عمليات لبالتعاون مع برنامج البيئة اإلقليمي في المحيط الهادئ، وذلك  األستراليةوالمشرع الذي أعدته الحكومة 
 . بلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرةوُنهج اإلبالغ المتكاملة في أقل ال

 اتتفاقاالاالتفاقيات بواسطة مبادرة إدارة المعارف والمعلومات المتعلقة بأمانات بتعاون  يرحب- 12
 ؛لمعلوماتلالمشتركة دارة اإل، في مجال لليونيب األطراف ةمتعددالالبيئة 

ة التمويل لدعم الجهود الوطنية في تحقيق والجهات المانحة إلى زيادالدولية المنظمات  يدعو- 13
االتفاقيات المرتبطة بالتنوع انسجام السياسات والتنفيذ المساند المتبادل لألنشطة التي تتصل بالتزامات البلدان بموجب 

 الثالث؛ اتفاقيات ريوو البيولوجي 

مشاريع واألنشطة اآلليات المالية على مواصلة دعم ال ويدعوة مرفق البيئة العالميإلى  يطلب- 14
 لتحسين أوجه التآزر بين االتفاقات المتعددة األطراف المرتبطة بالتنوع البيولوجي؛
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األطراف التي تستطيع القيام بذلك أن  يدعوٕاذ و آلية لتوطيد التعاون كاتفاقيات ريو  بمنبر يرحب- 15
نجازات أهدافها، وإ هذا الجناح وتحسين فعالية  التآزر بين اتفاقيات ريو الثالثه تدعم هذه المبادرة بغية زيادة رؤية أوج

 المنبر؛هذا  األمين التنفيذي التعاون مع األمانات التنفيذية التفاقيات ريو الثالث من أجل زيادة تعزيز ويطلب إلى

 :األمين التنفيذي القيام بما يلي إلىيطلب - 16

ل المعني بالتنوع البيولوجي، وتقييم سلوب العمل المعتمد من فريق االتصاأتقديم تقرير عن تنفيذ  )أ(
 التنوع البيولوجي؛المرتبطة بتفاقيات االالوطني بين على المستوى واالنسجام والتآزر  في توطيد التعاون أثره

مشاركة األطراف في عمل لتشجيع التفاقيات، لبالتشاور مع األمانات األخرى صياغة اقتراحات،  )ب(
 اتفاقيات ريو؛  بينت المرتبطة بالتنوع البيولوجي وفريق االتصال المشترك فريق االتصال المعني باالتفاقيا

المتعلقة بالتعاون وأوجه التآزر على استخدام مركز تبادل المعلومات في إتاحة الدروس المستفادة  )ج(
الوطني المتعلق  غاإلبالبشأن تيسير  ةلمرفق البيئة العالمي التجريبيمن تنفيذ المشروع المستوى الوطني، بما في ذلك 

 ريو؛ تباتفاقيا

 مواءمةو واستعراض وتحديث مختلف التوصيات المتعلقة باألنشطة االستراتيجية تجميع  )د(
بالتنوع البيولوجي، واتفاقيات ريو وغيرها من االتفاقيات والمنظمات  المرتبطةالمساهمات الحالية والمحتملة لالتفاقيات 

األعمال الجارية للفريق المعني بإدارة القضايا في مجال  من خاللالبيولوجي، للتنوع  أيشيذات الصلة، مع أهداف 
 .التنوع البيولوجي لفريق إدارة البيئة
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