
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 االجتماع األول

 2106أيار /مايو 6-2كندا،  ،مونتريال
 من جدول األعمال 00البند 

 

 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ
 ين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيالتآزر بأوجه خيارات لتعزيز  1/8

 إن الييئة الفرعية لمتنفيذ

المتعمقة بالتنوع البيولوجي التي عقدت في جنيف  بين االتفاقيات أوجو التآزربتقرير حمقة العمل المعنية ب ترحب -0
1؛2106شباط /في فبراير

 

البيولوجي  بين االتفاقيات المتعمقة بالتنوع أوجو التآزربالخيارات التي حددتيا حمقة العمل المعنية ب أيضا ترحب -2
 مييئة الفرعية لمتنفيذ؛لجتماع األول االفي  تيا األطرافالتي أبد باآلراء ط عممايوتح

جميع  انخراط تتيح مواصمةألولويات بين خيارات العمل بطريقة لترتيب الأىمية االضطالع بمزيد من ب تقر -3
 جي بصورة كاممة ومتساوية في العممية؛البيولو  االتفاقيات المتعمقة بالتنوع

اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات  إلى األمين التنفيذي أن يسترعى اىتمام مؤتمر األطراف في تطمب -4
 ىذهأمانة  ويدعو، 02/6خالل اجتماعيا السابع عشر إلى عممية التآزر المحددة في المرفق  والنباتات البرية الميددة باالنقراض

 إلى المشاركة في ىذه العممية؛ فييا واألطرافتفاقية اال

والعمل  أوجو التآزربمزيد من التحميل لنتائج حمقة العمل المعنية ب أن يضطمعإلى األمين التنفيذي  تطمب أيضا -5
مل التوصيات المحتممة الناشئة عن خيارات العمل التي حددتيا حمقة الع بشأناألمين التنفيذي التي أعدىا مذكرة الوفقا لما جاء في 

وأن يعمل بالتشاور مع الفريق االستشاري غير الرسمي الذي أنشئ  2البيولوجي بين االتفاقيات المتعمقة بالتنوع أوجو التآزرالمعنية ب
البيولوجي،  االتفاقيات المتعمقة بالتنوعمؤتمر األطراف، وبالتعاون مع فريق االتصال المعني بالصادر عن  02/6بموجب المقرر 

البيولوجي من خالل القنوات المناسبة، عمى تنقيح وتدعيم وتبسيط نتائج حمقة  االتفاقيات المتعمقة بالتنوع وبالتشاور مع األطراف في
البيولوجي فضال عن  االتفاقيات المتعمقة بالتنوعالتي قد تكون مفيدة بين اتفاقيتين أو أكثر من  أوجو التآزرالعمل بما في ذلك 

 االتفاقية بما في ذلك: بروتوكولي
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 عمى المستوى الوطني؛ وجو التآزرتوجييية أل مبادئوضعتيا األطراف والتي قد تتضمن  التييارات العمل خ )أ(

التي ترتب أولويات و  2121-2107طريق لمفترة  خارطةخيارات العمل عمى المستوى الدولي التي تتضمن  )ب(
 ؛واآلليات المحتممة المشاركة وتتابع العمل وتحدد العناصر الفاعمة

مؤتمر  افيينظر يأعاله ل 5إلى األمين التنفيذي أن يقدم نتائج العمل التعاوني المبين في الفقرة  ذلكتطمب ك -6
 ؛عشر الثالثاجتماعو  فياألطراف 

 :ما يميمؤتمر األطراف خالل اجتماعو الثالث عشر مقررا عمى غرار بأن يعتمد  توصي -7

 ،إن مؤتمر األطراف

 ،02/6المقرر  يشير إلىإذ 

ره لمعمل الذي اضطمعت بو األجيزة الرئاسية ومكاتبيا والمجان الدائمة والييئات عن تقدي يعرب -0
 ؛02/6بموجب المقرر  والمحددةقودىا األطراف تالمعادلة لممساىمة في العممية التي 

أىمية الخطط االستراتيجية لالتفاقيات، والخطة ب، أوجو التآزر، في سياق العمل الجاري بشأن يقر -2
وأىداف  2131،3لعام لتنمية المستدامة ا خطةليا، و  متابعةعممية وأي  2121-2100متنوع البيولوجي االستراتيجية ل

 التنمية المستدامة وما يتصل بيا من تقارير ومؤشرات؛

بالعمل الذي اضطمع بو برنامج األمم المتحدة لمبيئة، والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج  ينوه -3
في  2106شباط /ما ومدخالتيما القيمة التي قدمت لحمقة العمل التي عقدت في فبرايراألمم المتحدة لمبيئة، ومساىماتي

4؛البيولوجي بين االتفاقيات المتعمقة بالتنوعالتآزر و أوججنيف بشأن تعزيز 
 

 ؛]التابعة لبرنامج األمم المتحدة لمبيئةألمم المتحدة للبيئة االصادر عن جمعية  21بالقرار  ط عمماييح[ -4

 بين االتفاقيات المتعمقة بالتنوعالتآزر أوجو تعزيز التعاون و ذات الصمة ببخيارات العمل  يرحب -5
 ؛2106شباط /البيولوجي التي وضعتيا حمقة العمل التي عقدت في جنيف في فبراير

التي وضعت من خالل  خارطة الطريق ويؤيدبخيارات العمل المنقحة التي وضعتيا األطراف  يرحب[ -6
 ؛]، الصادرة عن الييئة الفرعية لمتنفيذ--/0 توصيةمن ال 5فقرة لالتي جرت عمال با المشاورات

بالتنوع البيولوجي إلى مواصمة تعزيز التعاون عمى المستوى  المتعمقةاألجيزة الرئاسية لالتفاقيات  يدعو -7
، ومواصمة البعضدعم بعضيا تبينيا، وتشجيع القرارات التي  أوجو التآزرمنيا، وتعزيز كل  واليةالعالمي في إطار 

لمتنوع البيولوجي  أيشيوأىداف  2121-2100االستراتيجية لمتنوع البيولوجي يودىا لمتوفيق بين استراتيجياتيا والخطة ج
المشار إلييا في الفقرة  خارطة الطريقوتأييد خيارات العمل التي وضعتيا األطراف، و [حسب مقتضى الحال واردة فييا ال
 ؛]من ىذا المقرر 6

                                                           
 " المرفق.،2030 لعام لتنمية المستدامةا خطةالمعنون "تحويل عالمنا:  2012أيمول /سبتمبر 22الصادر في  00/1قرار الجمعية العامة  3
واستكشاف الفرص  ياوالتعاون بينالبيولوجي  االتفاقيات المتعمقة بالتنوعفعالية "تحسين بشأن ألمم المتحدة لمبيئة نتائج مشروع برنامج ا 4

 ,UNEPالبيولوجي عمى المستويات الوطنية واإلقميمية ) االتفاقيات المتعمقة بالتنوعلمواصمة التآزر" مرجع لمفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين 

 البيولوجي. االتفاقيات المتعمقة بالتنوعالتآزر بين أوجو لعمل لتعزيز خيارات ا ووضع(، 2015

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
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ل عمى المستوى الوطني الناشئة عن العمل المشار إليو في األطراف إلى تنفيذ خيارات العم دعوي[ -8
نشاء أو تدعيم آليات عمى المستوى الوطني لتعزيز التنسيق الفعال  6الفقرة   ونقاطبين السمطات من ىذا المقرر، وا 

 ؛]تعميمالودعم المعنية بالتنوع البيولوجي االتصال الوطنية 

لرئاسية لالتفاقيات، والمنظمات الدولية البيولوجي، واألجيزة ا االتفاقيات المتعمقة بالتنوعأمانات  يدعو[ -9
يذه االتفاقيات فضال عن ممثمي الشعوب األصمية والمجتمعات المحمية، والمنظمات العالمية غير لأمانات تعمل ك التي

عمى المستوى  خارطة الطريق، حسب مقتضى الحال، تنفيذإلى أن  ات الصمةذالحكومية، وغيرىا من المنظمات الدولية 
 ؛]من ىذا المقرر 6ئة عن العمل المشار إليو في الفقرة الدولي الناش

خارطة إلى األمين التنفيذي، رىنا بتوافر الموارد، أن ينفذ اإلجراءات ذات الصمة الواردة في  يطمب[ -01
 ؛]من ىذا المقرر 6الناشئة عن العممية التشاورية المشار إلييا في الفقرة  الطريق

لبيولوجي إلى أن يواصل ويدعم في تعاون وثيق مع برنامج األمم فريق االتصال المعني بالتنوع ا يدعو -00
واالتحاد الدولي لحفظ  ألمم المتحدةل ألغذية والزراعةاالمتحدة لمبيئة ومنظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة ومنظمة 

تنفيذ الخطة في البيولوجي بما في ذلك  بين االتفاقيات المتعمقة بالتنوعلتعزيز االتساق والتعاون  ، عمموالطبيعة
إلى األمين التنفيذي  ويطمب، االستراتيجيةمتابعة ليذه الخطة  عممية، وأي 2121–2100تراتيجية لمتنوع البيولوجي االس

الرابع  اجتماعو فيأن يوفر معمومات عن التقدم المحرز لمييئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعيا الثاني، ومؤتمر األطراف 
 في ىذا العمل.التقدم  عشر بما في ذلك أي مقترحات لمواصمة

__________ 

 
 


