
  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  التعاون مع االتفاقیات والمنظمات الدولیة والشراكات األخرى

 1التعاون مع االتفاقیات والمنظمات الدولیة والشراكات األخرى،

التآزر على المستوى الوطني وخارطة  أوجه تعزیزل
 من الممتدة بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي على المستوى الدولي خالل الفترة

- 2011الغابات والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
متعددة األطراف البالغابات وغیرها من االلتزامات  ذات الصلة

للتنوع  أیشيتحقیق أهداف لمزید من اإلجراءات 
) ب(والحد من إزالة الغابات وتدهورها ) أ( وفیما یتعلق أساسًا بمسألتي

بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع فیما التآزر أوجه بتقریر الفریق االستشاري غیر الرسمي المعني ب
 المعروضة في لإلجراءات األساسیة المرغوب فیها وتنفیذ هذه اإلجراءات

أعاله إلى فریق االتصال المعني  3تیسیر تقدیم المشورة المذكورة في الفقرة 

المشورة التي تقریر الفریق االستشاري غیر الرسمي، بما في ذلك 

  :بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررًا على غرار ما یلي
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  الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  الثاني
  2018 تموز/یولیه 13- 9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
التعاون مع االتفاقیات والمنظمات الدولیة والشراكات األخرى  2/9

  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
التعاون مع االتفاقیات والمنظمات الدولیة والشراكات األخرى، عن ةالتنفیذی ةتقریر األمین تالحظإذ 
ل المتاحة خیاراتالتنفیذ عن بالتقریر المرحلي  حیط علماً ت - 

بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي على المستوى الدولي خالل الفترة فیما أوجه التآزر المتعلقة بتعزیز
 2؛2020 عام إلى 
الغابات والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  الفي مجالشراكة التعاونیة عن بالتقریر  ترحب - 

ذات الصلةللتنوع البیولوجي  أیشيبین أهداف  وافقالتیتناول الذي 
مزید من اإلجراءات المن أجل اتخاذ المتاحة  تحلیًال للخیاراتیقدم ، و ذات الصلة بالغابات

وفیما یتعلق أساسًا بمسألتي، متعاضدةالبیولوجي ذات الصلة بالغابات، بطریقة 
 3؛الغابات

بتقریر الفریق االستشاري غیر الرسمي المعني ب رحبت - 
لإلجراءات األساسیة المرغوب فیها وتنفیذ هذه اإلجراءات منح األولویةبشأن  المشورة التي قدمهاالبیولوجي و 

 4؛13/24 مقررللالجدول الوارد في المرفق الثاني 
تیسیر تقدیم المشورة المذكورة في الفقرة  ةالتنفیذی ةاألمین طلب إلىت - 

 باالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي؛
تقریر الفریق االستشاري غیر الرسمي، بما في ذلك  تقدیم ةالتنفیذی ةإلى األمین طلب أیضاً ت - 
 في اجتماعه الرابع عشر؛ مافیه لینظرمؤتمر األطراف  

بأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررًا على غرار ما یلي توصي - 

                                         
CBD/SBI/2/10. 

CBD/SBI/2/10/Add.1. 

CBD/SBI/2/10/Add.2. 

CBD/SBI/2/10/Add.1 وCBD/SBI/2/10/INF/14. 

  

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
الثاني االجتماع

مونتلایر، كندا، 
من جدول األعمال 11البند 

  

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
إذ 
1 -

المتعلقة بتعزیزالطریق 
 2017 عام

2 -
الذي و ، 2020

ذات الصلة بالغابات
البیولوجي ذات الصلة بالغابات، بطریقة 

الغابات صالحاست
3 -
البیولوجي و 

الجدول الوارد في المرفق الثاني 
4 -

باالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي؛
5 -

مؤتمر األطراف  لىإ، قدمها
6 -

                                                
1 CBD/SBI/2/10
2 CBD/SBI/2/10/Add.1
3 CBD/SBI/2/10/Add.2
 CBD/SBI/2/10/Add.1نظرا 4
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  ،فإن مؤتمر األطرا

، 13/27، و13/24، و13/23، و13/7، و13/5، و13/4، و13/3، و13/1مقرراته  إذ یشیر إلى
  ،13/28و

ذ  ٕ موا  غیةمع االتفاقیات والمنظمات الدولیة والشراكات األخرى ب التآزر والتعاونمواصلة تعزیز  بضرورة یسّل
عملیة  تنفیذو  2020-2011تحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  نحو ةفعلیاتخاذ إجراءات فعالة و بالتعجیل 

  ،2020- 2011متابعة الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  بشأنشاملة وتشاركیة لوضع مقترحات 
إلى  المصلحة وأصحاب األخرى والمنظمات واالتفاقیات ،األطراف والحكومات األخرى یدعو -1

 ُ التزامات التنوع البیولوجي من خالل تعزیز التعاون  للمضي قدمًا في تنفیذ ممكنةهج جدیدة النظر في مجاالت ون
لى، 2020 عام لتنوع البیولوجي لما بعدالعالمي ل طاراإلكجزء من  ٕ مراعاة الدروس المستفادة من التعاون القائم، بما  وا

واألوساط  ،والشباب والنساء ،والمجتمعات المحلیة ةاألصلی الشعوبفي ذلك مع المنظمات والشبكات التي تمثل 
 ؛2020إطار التنوع البیولوجي لما بعد عام  وضعاألكادیمیة والسلطات المحلیة، كجزء من عملیة 

  األخرى االتفاقیات معالتعاون   -ألف 

االتفاقیات األخرى المتعلقة بالتنوع البیولوجي من أجل تعزیز  العمل الذي تضطلع بهب رحبی -2
الصادرة ، بما في ذلك المقررات ذات الصلة 13/24 همع مقرر  بما یتماشىبین االتفاقیات فیما التآزر أوجه التعاون و 

 5؛ها اإلداریةهیئاتعن 

م -3 واالتفاقیات الدولیة  بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي فیما عاونوالتآزر بأهمیة الت یسّل
 6وأهداف التنمیة المستدامة؛ 2030في تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام  األخرى

بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع فیما التآزر  أوجه اإلجراءات الرامیة إلى تعزیز النظر في یشجع -4
العالمي  طاراإلوضع  لدىواالتفاقیات األخرى التي تتناول أیضا المسائل المتعلقة بأهداف االتفاقیة الثالثة  البیولوجي

وأهداف التنمیة  2030لتنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام  ةضروری اأنهو سیما ، ال2020 عام لتنوع البیولوجي لما بعدل
 المستدامة؛

 ،التآزرأوجه الفریق االستشاري غیر الرسمي المعني ب الذي یضطلع به عمللل عرب عن تقدیرهی -5
 بالتنوع البیولوجي على المستوى الدولي؛علقة بین االتفاقیات المت فیما التآزر أوجه في عملیة تعزیز ساهمالذي و 

 ةالتآزر إلى األمینأوجه الفریق االستشاري غیر الرسمي المعني ب التي قدمهابالمشورة  یرحب -6
لإلجراءات  منح األولویةبشأن  وفریق االتصال المعني باالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجيب والمكت ةالتنفیذی

بین االتفاقیات فیما التآزر  أوجه تعزیزالمتعلقة بالطریق  ارطةفي خاألساسیة المرغوب فیها وتنفیذ هذه اإلجراءات 
على النحو الوارد في المذكرة التي أعدتها األمینة ، 2020-2017 المستوى الدولي علىالمتعلقة بالتنوع البیولوجي 

 7؛التنفیذیة

وأمانات االتفاقیات األخرى المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وكذلك المنظمات  داریةالهیئات اإل یدعو -7
وبما یتماشى مع  والیة كل منها، إطاراألخرى ذات الصلة، إلى النظر في هذه المشورة، حسب االقتضاء وفي 

                                                 
في  والمعتمدمؤتمر األطراف في معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحیوانات الفطریة، الصادر عن  )Rev.COP12( 10- 11 قرارال 5

معاهدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، لل الصادرین عن الجهاز الرئاسي 12/2017و 9/2017 والقراراناجتماعه الثاني عشر؛ 
اتفاقیة ( للطیور المائیة اتفاقیة األراضي الرطبة ذات األهمیة الدولیة وخاصة بوصفها موئالً مقررات مؤتمر األطراف في و السابعة؛  في دورته والمعتمدین

 .2018 تشرین األول/أكتوبرالمنعقد في  ،في اجتماعه الثالث عشر المعتمدة، )رامسار

 .”2030خطة التنمیة المستدامة لعام : تحویل عالمنا“المعنون  70/1قرار الجمعیة العامة  6
7 CBD/SBI/2/10/Add.1. 
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بنشاط في  لكي تشاركالتآزر و  أوجه بشأن المرغوب فیها اتخاذ اإلجراءات األساسیةلمواصلة  الوطنیة،الظروف 

 ؛2020 عام لتنوع البیولوجي لما بعدالعالمي ل طاراإل وضععملیة 

م -8 الحكومات ویدعو األطراف  ویشجعالتآزر على المستوى الوطني،  أوجه بأهمیة تعزیز یسّل
ظروفها الوطنیة، وكذلك الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة مع  بما یتالءماألخرى، 

بین فیما التآزر  أوجه لتعزیز المتاحة خیاراتالوالمنظمات األخرى ذات الصلة إلى مواصلة اتخاذ إجراءات من بین 
 ؛13/24 للمقررفق األول الواردة في المر و بالتنوع البیولوجي على المستوى الوطني  علقةاالتفاقیات المت

نتائج أعمال الفریق االستشاري غیر الرسمي مع المنظمات  تتقاسمأن  ةالتنفیذی ةإلى األمینیطلب  -9
بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي على فیما التآزر أوجه تعزیز المتعلقة بالطریق  ارطةتنفیذ خلالتي یكون 

 ؛صلة بها 2020-2017لفترة خالل االمستوى الدولي 

مواصلة الموارد،  ، رهنا بتوافرالتآزرأوجه إلى الفریق االستشاري غیر الرسمي المعني بیطلب  -10
 من أجلومكتب مؤتمر األطراف،  ةالتنفیذی ة، بالتشاور الوثیق مع األمینقبلةالم تینالعمل خالل فترة ما بین الدور 

مانة لأل إسداء المشورة) ب(ومؤتمر األطراف، لجتماع الخامس عشر اال موعد الطریق حتى ارطةرصد تنفیذ خ )أ(
إطار التنوع  وضعبین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي في  فیما التآزر سبل تحقیق المستوى األمثل منبشأن 

للتنفیذ في اجتماعها الثالث هیئة الفرعیة تتیحه األمینة التنفیذیة للتقریر  إعداد )ج(و، 2020 عام البیولوجي لما بعد
 في اجتماعه الخامس عشر؛ الحقاً  مؤتمر األطراف لینظر فیه

الذي  عملالدعم  أن تواصلاألطراف  یدعوو  بتوافر الموارد، ، رهناً ةالتنفیذی ةإلى األمینیطلب  -11
 أعاله؛ 10التآزر لألغراض المبینة في الفقرة أوجه الفریق االستشاري غیر الرسمي المعني ب یضطلع به

، 2019، رهنا بتوافر الموارد، حلقة عمل في أوائل عام مة أن تنظالتنفیذی ةإلى األمین یطلب -12
لتیسیر، حسب االقتضاء، إجراء مناقشات بین األطراف في مختلف االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي الستكشاف 

، واستنادًا 2020 عام ما بعدلطار العالمي للتنوع البیولوجي اإلعداد إالسبل التي یمكن أن تسهم بها االتفاقیات في 
االتصال  فریقأعضاء  ویدعوتحدید العناصر المحددة التي یمكن إدراجها في اإلطار، لإلى والیة كل اتفاقیة، 

التآزر أوجه العمل التي ینبغي أن تهدف إلى تعزیز حلقة لمشاركة في إلى الالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي 
كل  ةاالعتراف بوالیمع وتعزیز التعاون بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، دون المساس بأهدافها المحددة و 

منها ورهنا بتوافر الموارد لهذه االتفاقیات، بهدف تعزیز مشاركتها في تصمیم إطار التنوع البیولوجي لما بعد عام 
 ؛2020

قّر -13 ُ مركز والوبرنامج األمم المتحدة للبیئة  ة،التنفیذی ةبه األمیناضطلعت بالعمل التعاوني الذي  ی
التآزر على المستوى  أوجه تعزیزساسیة الرامیة إلى لتنفیذ اإلجراءات األ ،التابع له طبیعةالعالمي لرصد حفظ ال

والمنظمات الدولیة  للبیئةاألمم المتحدة برنامج  دعوی، رهنًا بتوافر الموارد، وةالتنفیذی ةاألمین إلىطلب یالدولي، و
مشورة أخذ طة الطریق، مع ار تنفیذ خ لدىمواصلة االضطالع بهذه المبادرات واألنشطة إلى األخرى ذات الصلة، 

 ، حسب االقتضاء؛في االعتبار الفریق االستشاري غیر الرسمي

التي أجریت في في ضوء نتائج عملیة التشاور وفقا لألولویات والقدرات الوطنیة، األطراف،  یدعو -14
في وثیقة المعلومات الصادرة عن  عنها والمعروضة خطة العمل الناتجةو ، "السواحل الحرص على"إطار مبادرة 

ة المحافظة على األنواع المهاجرة من اتفاقیفي  مؤتمر األطراف ي اعتمدهذالصلة ال يوالقرار ذ 8ة،التنفیذی ةاألمین

                                                 
8 CBD/SBI/2/INF/20. 
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، بما مزید من الدعم لتنفیذ أنشطة خطة العمل المقترحةالقدیم ت إلى 10 ،9،رالحیوانات الفطریة في اجتماعه الثاني عش

 عالمي یركز على حفظ األراضي الرطبة الساحلیة؛" منتدى ساحلي" بوسائل منها في ذلك،

" السواحل الحرص على"، رهنًا بتوافر الموارد، تنسیق مبادرة ة أن تواصلالتنفیذی ةإلى األمینیطلب  -15
 للمضي قدماً ، ذوي الصلةوالشركاء اآلخرین  11ة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحیوانات الفطریةاتفاقی ةمع أمان

 في جمیع أنحاء العالم؛ تهاإدارة النظم اإلیكولوجیة الساحلیة واستعادب المتعلقة أعمالهمأوجه التآزر في ب

م المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر األطراف في االتفاقیة التي هي أیضًا أطراف في اتفاقیة األم یشجع -16
 لتنفیذ اتفاقیة التنوع البیولوجي، بما في ذلك اإجراءاته مالءمةمدى في  ، حسب االقتضاء،المناخ إلى النظر

 12مساهماتها المحددة وطنیًا في اتفاق باریس؛، بإجراءات لتحقیق البیولوجي للتنوعاستراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة 

، األطراف في االتفاقیة التي هي أیضًا أطراف في منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات یدعو -17
 اإلجراءات لتنفیذ اتفاقیة التنوع البیولوجي، بما في ذلك اإجراءاته مالءمةمدى إلى النظر في  حسب االقتضاء،

 نحومساهماتها الوطنیة الطوعیة ید حدفي إطار استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي في ت المتخذة
خطة األمم المتحدة االستراتیجیة  التي حددتها عالمیة للغاباتال أو أكثر من األهداف والغایات غایة تحقیق هدف أو
 13؛2030- 2017للغابات للفترة 

التفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي إلى النظر في سبل ووسائل تعزیز لفریق االتصال  یدعو -18
التعاون بین االتفاقیات من أجل دعم تنفیذها من جانب الدول الجزریة الصغیرة النامیة في سیاق التحالفات والشبكات 

  14والمبادرات االستراتیجیة القائمة وفي سیاق تنفیذ مسار ساموا؛
ت استكشاف إمكانیة التعاون مع اتفاقیات نظام معاهدة أنتاركتیكا ذا ةالتنفیذی ةإلى األمین یطلب -19

 الصلة بالتنوع البیولوجي؛

 المنظمات الدولیة معالتعاون   - باء

صحة في الروابط بین  15الحادیة والسبعین اجمعیة الصحة العالمیة في دورته نظرب رحبی -20
 والتنوع البیولوجي؛ اإلنسان

في ، یرحبألمم المتحدة مع االتفاقیة، ولألغذیة والزراعة ا منظمةلللتعاون الفعال  یعرب عن تقدیره -21
 استكمال )ب(، 13/3المقرر  من 6الفقرة  التنوع البیولوجي المشار إلیه في برتفعیل من) أ: (بما یلي ،هذا الصدد

المقرر  من 40الفقرة  المشار إلیه فيو  التنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة في العالم بحالةالمتعلق تقریر الونشر 
والمبادرة الذي أعده مركز المفوضیة األوروبیة للبحوث المشتركة األطلس العالمي للتنوع البیولوجي للتربة ) ج(، 13/3

التربة وفریقها الحكومي الدولي التقني  من أجلالتزامات الشراكة العالمیة ) د( العالمیة بشأن التنوع البیولوجي للتربة،
، بما في ذلك الندوة التوعیةزیادة ا وجهود مخطط عمله یتضح منة، كما تعزیز التنوع البیولوجي للتربلالمعني بالتربة 

                                                 
یة ذات الوضع الحرجتعزیز ب المتعلق  25-12القرار  9  .لألنواع المهاجرة األخرى الموائل الساحلیةو  حفظ المناطق المدّ

وخاصة بوصفها موئًال للطیور المائیة ة اعتمدها مؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقیة األراضي الرطبة ذات األهمیة الدولیة وأي قرارات ذات صل 10
 .خالل اجتماعه الثالث عشر

اعتمده مؤتمر األطراف ومع أمانة اتفاقیة األراضي الرطبة ذات األهمیة الدولیة وخاصة بوصفها موئًال للطیور المائیة، رهنًا بأي قرار ذي صلة  11
 .المتعاقدة في اجتماعه الثالث عشر

  .I-54113 ، رقم التسجیلمجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،  12
 27المؤرخ  71/285انظر أیضا قرار الجمعیة العامة ( 2017نیسان /أبریل 20المؤرخ  2017/4انظر قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  13

 ).2017نیسان /أبریل
 .، المرفق2014تشرین الثاني /نوفمبر 14المؤرخ  69/15قرار الجمعیة العامة  14
 .lhttp://apps.who.int/gb/e/e_wha71.htm: صبح متاحًا على الموقع التاليالمقرر ذو الصلة حینما ی/ یعرض القرارس 15

http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.htm
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الموارد الوراثیة لألغذیة والزراعة لوضع خطة عمل بشأن  هیئة مبادرة) هـ(، 2020في عام  المزمع عقدهاالدولیة 

النظم خدمات وظائف و ل تداموالتوفیر المس للتربة البیولوجيالتنوع والالفقاریات، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ میكروباتال
الجهود المبذولة لتحسین االتساق في اإلبالغ عن ) و(التربة والضروریة للزراعة المستدامة، ب اإلیكولوجیة المرتبطة

التقییم العالمي للموارد الحراجیة لمنظمة المبلغ عنها في إطار  المتعلقة بمناطق الغابات البكرالبیانات الوطنیة 
 ؛لألمم المتحدةاألغذیة والزراعة 

، بالتعاون مع منظمات أخرى ورهنًا بتوافر األغذیة والزراعة لألمم المتحدة أن تنظرمنظمة  یدعو -22
والتحدیات  الوضع الحاليیغطي  بحیثالموارد، في إعداد تقریر عن حالة المعارف المتعلقة بالتنوع البیولوجي للتربة 

الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في اجتماع نظر فیه أن تتیح هذا التقریر كي تو  الراهنة واإلمكانیات
 عقد قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف؛ی

 :بتوافر الموارد، اإلجراءات التالیة ، رهناً ة أن تتخذالتنفیذی ةإلى األمینیطلب  -23

 البیولوجي في قطاعات الزراعةمواصلة العمل مع منظمة األغذیة والزراعة لتعزیز تعمیم التنوع   )أ(
  ومصاید األسماك؛ حراجةوال

، بالتشاور مع واستخدامه المستداملتنوع البیولوجي للتربة ا لحفظاستعراض تنفیذ المبادرة الدولیة   )ب(
الشركاء اآلخرین فضًال عن في إطار الشراكة العالمیة من أجل التربة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة منظمة 

عداد مشروع خطة المهتم ٕ الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في اجتماع  كي تنظر فیه عملین، وا
  ؛عقد قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطرافی

التقییم العالمي للموارد الحراجیة  بشأن األغذیة والزراعة لألمم المتحدةمنظمة مواصلة العمل مع   )ج(
  ؛للتنوع البیولوجي أیشيمن أهداف  5تحسین رصد التقدم المحرز في إطار الهدف  من أجل

 ؛األغذیة والزراعة لألمم المتحدةمنظمة إلى المدیر العام ل مقررإحالة نص هذا ال  )د(

م -24  منبرًا مفیداً  یشكل بین التنوع البیولوجي والثقافي روابطالمشترك بشأن ال العمل بأن برنامج یسّل
مشتركة فیما یتعلق الهداف األ من أجل تحقیقللتعاون بین األمانة ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 

 ؛بالطبیعة والثقافة

، غیةمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة بأمانة مع  أن تتشاور ةالتنفیذی ةإلى األمینیطلب  -25
بین الطبیعة والثقافة في  تحقیق تقاربالتي تهدف إلى ة مكنلعناصر العمل المرهنا بتوافر الموارد، إعداد خیارات 

 في اجتماعه) ي(8الفریق العامل المعني بالمادة  كي ینظر فیها، 2020 عام لتنوع البیولوجي لما بعدالعالمي ل طاراإل
غیرها  صر العمل الممكنة معالنظر في عنا تسنىالثالث، حتى ی االحادي عشر والهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعه

العالمي  طاراإلفي  واألحكام المتصلة بها) ي(8للمادة  تماماً المقترحات من أجل وضع برنامج عمل متكامل  من
 ، في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف؛2020 عام لتنوع البیولوجي لما بعدل

واالضطالع مع منظمة التجارة العالمیة،  تنسیقمواصلة ال ةالتنفیذی ةاألمینإلى  أیضایطلب  -26
ُ تقني بشأن القضایا ذات االهتمام المشترك، ومتابعة الطلبات الال بالتعاون بتّ فیها بعد ُ  صفةللحصول على  تي لم ی

 مراقب في اللجان ذات الصلة التابعة لمنظمة التجارة العالمیة؛ال

بتوافر الموارد، تعزیز تعاون األمانة مع  ، رهناً ة أن تواصلالتنفیذی ةإلى األمین كذلكیطلب  -27
تشمل ، التي ستوائیةفي إطار المبادرة التعاونیة للتنوع البیولوجي للغابات اال ستوائیةالمنظمة الدولیة لألخشاب اال

دارة المناطق المحمیة، واإلدارة المستدامة لالمنتجةغابات التعزیز حفظ التنوع البیولوجي في  ٕ ت لغابا، وتحسین حفظ وا
 والكیفیة التي تدعم بها تحقیقالمبادرة  المستخلصة منوضع استراتیجیة اتصال بشأن النتائج  بوسائل منهااالستوائیة 

 إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثالث؛ اً تقریر  أن تقدم، و 2020- 2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
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عزز التعاون مع جمیع المنظمات تأوجه التآزر وأن عزز تأن  ةالتنفیذی ةإلى األمین یطلب -28

البحریة والجزیئات البالستیكیة ومع العمل الذي  القمامةواالتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة العاملة في مجال 
مكافحة ل نُهج الحوكمةیضطلع به برنامج األمم المتحدة للبیئة في هذا المجال، ومن أجل تحسین استراتیجیات و 

إبالغ برنامج األمم المتحدة  ةالتنفیذی ةاألمین إلى ویطلب أیضا، والجزیئات البالستیكیة البحریة یةالبالستیك القمامة
االتفاقیة المتعلق  عمللالذي أنشأته جمعیة األمم المتحدة للبیئة المخصص للبیئة وفریق الخبراء المفتوح العضویة 

 ء، في عملها؛بالقمامة البحریة والمشاركة، حسب االقتضا

 التنسیقشبكات الشبكات المشتركة بین الوكاالت و  معالتعاون   - جیم

والغایات واألهداف  2030-2017باعتماد خطة األمم المتحدة االستراتیجیة للغابات  رحبی -29
بالغابات ولتعزیز الترابط والتعاون والتآزر  المتعلقمنظومة األمم المتحدة  لعملالعالمیة للغابات، التي تعمل كمرجع 

 المعزز بین هیئات األمم المتحدة؛

 ذات الصلةللتنوع البیولوجي  أیشيبین أهداف وافق التحلیل المتعلق بالت یالحظ مع التقدیر -30
مزید من المن أجل اتخاذ المتاحة  ، والخیاراتمتعددة األطراف ذات الصلة بالغاباتالبالغابات وغیرها من االلتزامات 

 وفیما یتعلق أساسًا بمسألتي، متعاضدةللتنوع البیولوجي ذات الصلة بالغابات، بطریقة  أیشيتحقیق أهداف لاإلجراءات 
 ؛الغابات صالحاست) ب(والحد من إزالة الغابات وتدهورها ) أ(

مواصلة لالغابات في مجال واصل العمل مع الشراكة التعاونیة تأن  ةالتنفیذی ةإلى األمین یطلب -31
 واألهداف 2030-2017والمبادرات المشتركة لتنفیذ خطة األمم المتحدة االستراتیجیة للغابات  اتطویر خطة عمله

العالمیة للغابات ومواءمتها مع أهداف أیشي للتنوع البیولوجي وتقدیم تقریر إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها 
تنسیق البیانات والمنهجیات  مواصلةالغابات على في مجال ت األعضاء في الشراكة التعاونیة المنظما یشجعو  الثالث،

التنوع البیولوجي  اتالتقییمات المكانیة لفرص التقدم في مجال التزام إعدادمن أجل  ،ذات الصلة بالتنوع البیولوجي
الغابات والمناظر الطبیعیة،  أجل استعادة منوالشراكة العالمیة  +REDDمن خالل عمل األهداف العالمیة للغابات، و

 ؛حسب االقتضاء

بشأن نوع الدعم  رشاداتمزید من اإلال، رهنًا بتوافر الموارد، ة أن تقدمالتنفیذی ةإلى األمینیطلب  -32
تنفیذ  مجاالت من عینةالغابات فیما یتعلق بمجاالت م في مجاللألطراف من أعضاء الشراكة التعاونیة یتاح الذي قد 

 16؛ةاإلیكولوجی ماستعادة النظبشأن  القصیرة األجلفاقیة، مثل خطة العمل االت

 المناظر الطبیعیة للغاباتإلصالح الجهود التي یبذلها أعضاء الشراكة العالمیة  الحظ مع التقدیری -33
المناظر الطبیعیة للغابات ووضع أدوات وبروتوكوالت رصد تراعي  إصالحوضع مبادئ واضحة لتنفیذ من أجل 

ونتیجة  باعتبار كلیهما وسیلةالمناظر الطبیعیة للغابات، بما في ذلك التنوع البیولوجي،  صالحاألبعاد المتعددة إل
 اإلصالح؛لتدخالت 

لمناظر الطبیعیة ا المتعلقة بإصالحتنفیذ استراتیجیاتها الوطنیة  لدى، أن تستفید األطراف یدعو -34
استعادة ب المتعلق 13/5في المقرر  الواردة رشاداتاإلاستفادة كاملة من  وفقا لألولویات والقدرات الوطنیة، للغابات،

 ؛باعتبارات التنوع البیولوجي ه المتعلققسم ال سیماخطة عمل قصیرة األجل، و : ةاإلیكولوجیظم الن

دعوة وتعبئة الهیئات التنفیذیة للمبادرات التي تم وضعها في إطار  ةالتنفیذی ةإلى األمین یطلب -35
التآزر في تنفیذها أوجه ، مثل مبادرة ساتویاما، لمواصلة بناء 2020- 2011 للتنوع البیولوجي الخطة االستراتیجیة

 .2020عام ما بعد لتنوع البیولوجي للطار العالمي المتعلقة باإلمناقشة الوالمساهمة في 

_________ 

                                                 
 .، المرفق13/5المقرر  16


