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البند  1-17من جدول األعمال المؤقت
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
كيغالي ،رواندا 30 ،أكتوبر/تشرين

األول –  3نوفمبر/تشرين الثاني 2017

تقرير عن التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي
موجز
املوجه من اجلهاز الرئاسي إىل األمني بأن يقدم تقريرا عن
تستجيب هذه الوثيقة ألحكام املعاهدة الدولية ،وللطلب ّ
التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي يف كل دورة .وعلى وجه التحديد ،تقدم الوثيقة تقريرا عن اإلجراءات املتخذة خالل
فرتة السنتني ملتابعة القرارات اليت اختذها اجمللس الرئاسي من خالل القرار  .2015/7كما أهنا تقدم ملخصا عن اجملاالت
الرئيسية الختاذ القرارات من جانب اجلهاز الرئاسي بشأن التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي ،فضال عن التطورات
األخرية يف العالقة الوثيقة املستمرة بني أمانته وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي .وتسلّط الوثيقة الضوء أيضا على نتائج كل
من االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع
لألطراف يف بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم منافعها (بروتوكول ناغويا) ،اللذين يكتسيان
أمهية بالنسبة للمعاهدة الدولية.
وي ـرد تقريـ ـر األمني التنفيـ ـذي التفاقيـ ـ ـة التن ـوع البيولوج ـ ـي بشـ ـأن التع ـ ـاون مع املعاهـ ـدة الدوليـ ـة فـي الوثيق ـ ـة
 ،IT/GB-7/17/Inf.13املعنونة تقرير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التعاون مع املعاهدة الدولية.

التوجيهات المطلوبة
إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علما بالتقرير وتقدمي املزيد من التوجيهات بشأن التعاون الوثيق املستمر مع
اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا ،مع مراعاة عناصر القرار احملتمل الوارد يف املرفق  3هبذه الوثيقة.
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛
وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن ح ّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع التايلwww.fao.org :
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أولا -مقدمة
 -1تنص املادة  2-1من املعاهدة الدولية على أن أهداف املعاهدة "تتحقق من خالل الربط الوثيــق ما بني هذه
املعاهدة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،واتفاقية التنوع البيولوجي" .وباإلضافة إىل ذلك ،تنص املادة  5-20على
أن يقوم األمني ،ضمن مجلة أمور ،بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لتحقيق أهداف املعاهدة الدولية .وتنص
املادة ( 3-19ل) كذلك على أن اجلهاز الرئاسي حييط علما بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية
التنوع البيولوجي .وعليه ،قرر اجلهاز الرئاسي اإلبقاء على العالقة مع اتفاقية التنوع البيولوجي كبند دائم على جدول
1
أعماله يف كل دورة.
 -2وقد استمر التعاون مع مؤمتر األطراف يف االتفاقية وهيئاهتا الفرعية وأمانتها ،يف التطور والتوسع يف فرتات السنتني
األخرية ،وال سيما بعد بدء نفاذ بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم منافعها (بروتوكول ناغويا)،
الذي يعمل مؤمتر األطراف مبثابة اجتماع لألطراف فيه .وتصف هذه الوثيقة يف القسم الثاين منها ،التعاون بني اجلهاز
الرئاسي ومؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي .ويرد يف القسم الثالث تقرير عن التعاون بني أمانيت املعاهدة الدولية
واتفاقية التنوع البيولوجي خالل فرتة السنتني احلالية.

ثاني ا -التعاون بين الجهاز الرئاسي في المعاهدة ومؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 -3عقد كل من االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف
العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم منافعها ،يف كانكون ،املكسيك،
بني  4و 17ديسمرب/كانون األول  .2016واعتمد االجتماعان عددا من القرارات ذات الصلة املباشرة باملعاهدة الدولية،
يتعلق الكثري منها مبسائل سبق أن تناوهلا اجلهاز الرئاسي من خالل القرار .2015/7

ألف –

اآللية المالية لالتفاقية – مرفق البيئة العالمية

 -4يشجع مرفق البيئة العاملية ،الذي يعمل بوصفه اآللية املالية لالتفاقية ،على تقدمي حلول متكاملة ملواجهة
التحديات البيئية واإلمنائية .وتش ّكل حافظة املشاريع يف مرفق البيئة العاملية للتنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك التنوع البيولوجي
الزراعي ،العنصر األكرب حاليا يف املؤسسة .وهناك عدد من برامج مرفق البيئة العاملية ذات الصلة املباشرة بتنفيذ املعاهدة
الدولية .وجتري حاليا املفاوضات بشأن التجديد السابع ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية ،وستختتم يف ربيع
عام .2018
-5

ورحب اجلهاز الرئاسي ،من خالل القرار  ،2015/7مبقرر مؤمتر األطراف  ،30/12ويف هذا السياق:
 -4طلب من املكتب أن يتوىل ،بدعم من األمانة ،وضع عناصر مشورة ملرفق البيئة العاملية يف ما يتعلق بتمويل
أهداف املعاهدة وأولوياهتا ،مبا يتماشى مع واليات مرفق البيئة العاملية ،وطلب إىل األمني إحالة عناصر املشورة،

1

القرار  ،2011/8الفقرة .11
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بالصيغة اليت توضع هبا ،إىل االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي ،مبا يتماشى
مع املقرر  30/12الصادر عن مؤمتر األطراف ،حىت يتسىن إحالتها إىل مرفق البيئة العاملية ،وطلب كذلك إىل
األمني وضع عملية بلورة عناصر املشورة لآللية املالية التابعة لالتفاقية على جدول أعمال الدورات املقبلة للجهاز
الرئاسي ،حسب املقتضى.
 -6وأع ّد مكتب الدورة السابعة للجهاز الرئاسي عناصر املشورة ملرفق البيئة العاملية خالل عام  .2016ووضع املكتب
الصيغة النهائية لوثيقة عناصر املشورة ملرفق البيئة العاملية بشأن املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة يف
سبتمرب/أيلول  ،2016وقدمها إىل األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي إلحالتها إىل الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر
األطراف ،وأتاح الوثيقة  UNEP/CBD/COP/13/12/ADD4للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف .كما أن عناصر املشورة
متاحة أيضا للجهاز الرئاسي يف الوثيقة .IT/GB-7/17/Inf.15
 -7واعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة املقرر  21/13بشأن اآللية املالية ،الذي أخذ فيه علما بارتياح
بعناصر املشورة الواردة من املعاهدة الدولية لكي تؤخذ بعني االعتبار عند وضع إطار السنوات األربع ألولويات الربامج
( )2022-2018للتجديد السابع ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية .ويوجه االنتباه بصفة خاصة إىل العناصر
التالية من املقرر :21/13

إن مؤمتر األطراف:
 -8يشري إىل أن العناصر واملدخالت اليت تدخل يف نطاق والية مرفق البيئة العاملية تنعكس على املستوى
االسرتاتيجي ،يف إطار السنوات األربع ألولويات الربامج املرفقة هبذا املقرر ،وأن ذلك سيزيد من تعزيز أوجه
التآزر الرباجمية بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
 -9يدعو األجهزة الرئاسية ملختلف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،إضافة إىل الفقرات
من املقرر  ،30/12إىل تكرار املمارسة املوصوفة فيه لوضع توجيهات اسرتاتيجية للتجديد الثامن ملوارد
الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية ،يف الوقت املناسب لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع
البيولوجي يف اجتماعه اخلامس عشر؛
 2و 3و4

 -10يشدد على ضرورة (أ) أن تكون عناصر املشورة وفقا لوالية مرفق البيئة العاملية ،ومذكرة التفاهم املربمة
بني مؤمتر األطراف يف االتفاقية وجملس مرفق البيئة العاملية وفقا للمقرر ( ،8/3ب) أن يتم صياغتها على
املستوى االسرتاتيجي( ،ج) أن يتم اعتمادها رمسيا من قبل األجهزة الرئاسية لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع
البيولوجي.
 -8وبناء على ذلك ،تُلتمس توجيهات اجلهاز الرئاسي بشأن الكيفية اليت قد يرغب هبا يف االستجابة لدعوة مؤمتر
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي .وقد يرغب اجلهاز الرئاسي أيضا يف أن يطلب من األطراف املتعاقدة ،وفقا للمادة
( 4-18أ) من املعاهدة الدولية ،ضمان إيالء االهتمام الواجب للخطط والربامج ذات الصلة بتنفيذ املعاهدة الدولية

5
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داخل األجهزة الرئاسية ملرفق البيئة العاملية خالل مفاوضات التجديد السابع ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية
واعتماده.

باء  -أوجه التآزر بين التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
-9

إن اجلهاز الرئاسي ،من خالل القرار :2015/7
 -5يرحب مبقرر االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الذي يقضي
بعقد حلقة عمل الستكشاف السبل اليت ميكن من خالهلا ألطراف خمتلف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع
البيولوجي تعزيز أوجه التآزر وحتسني الكفاءة يف ما بينها ،دون املساس باألهداف احملددة ومع اإلقرار بوالية
كل من هذه االتفاقيات ورهنا بتوافر املوارد لدى هذه االتفاقيات ،هبدف تعزيز تنفيذها على مجيع
املستويات ،ويطلب من األمني واملكتب تيسري اختيار املمثلني للمشاركة يف حلقة العمل هذه ورفع تقرير عن
النتائج احملققة إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة.

ُ -10عقدت حلقة العمل يف فرباير/شباط  2016يف جنيف ،سويسرا ،مبشاركة ستة أعضاء من مكتب اجلهاز الرئاسي.
وترد تفاصيل حلقة العمل ونتائجها يف الوثيقة  ،IT/GB-7/17/25املعنونة تقرير عن التعاون مع األجهزة واملنظمات

الدولية.

 -11واعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة املقرر  24/13بشأن التعاون مع االتفاقيات واملنظمات الدولية
األخرى ،والذي يتضمن خيارات لتعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك املعاهدة
الدولية .وقد يرغب اجلهاز الرئاسي يف أن ينظر ،بشكل خاص ،يف العناصر التالية من املقرر:

إن مؤمتر األطراف
إذ يشري إىل املقرر ،6/12
 -3يقدر عمل األجهزة الرئاسية ومكاتبها ،وجلاهنا الدائمة ،واألجهزة املماثلة يف االتفاقيات املتعلقة
بالتنوع البيولوجي األخرى ،يف املسامهة يف العملية اليت تقودها األطراف مبوجب املقرر 6/12؛
 -10ويدعو األجهزة الرئاسية يف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي إىل زيادة التعاون والتنسيق على
املستوى العاملي يف إطار والياهتا ،وإىل تعزيز أوجه التآزر فيما بينها ،لتشجيع القرارات املتعاضدة ،ومتابعة
جهودها الرامية إىل مواءمة اسرتاتيجياهتا مع اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 2020-2011
وأهداف آيشي للتنوع البيولوجي التابعة هلا ،حسب االقتضاء ،ولدعم تنفيذ خيارات العمل اليت تتخذها
األطراف والواردة يف املرفق األول هلذا املقرر ،وخارطة الطريق الواردة يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛
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 -17ويدعو أمانات االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،واألجهزة الرئاسية هلذه االتفاقيات ،واملنظمات
الدولية اليت توفر أمانات هذه االتفاقيات ،فضال عن ممثلي الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واملنظمات
غري احلكومية العاملية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة ،إىل االضطالع ،حسب االقتضاء ورهنا بتوافر
املوارد ،باإلجراءات املتوخاة يف املرفق الثاين ،ويدعو كذلك أمانات االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي إىل
تيسري إشراك اخلرباء ذوي الصلة يف أعمال الفريق االستشاري غري الرمسي املعين بأوجه التآزر؛
 -18ويدعو فريق االتصال املعين باالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم
املتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،
واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ،ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،إىل
مواصلة تعزيز عمله لتعزيز االتساق والتعاون فيما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك
تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  2020-2011وأية متابعة هلا ،ويطلب إىل األمني التنفيذي
تقدمي معلومات عن التقدم احملرز إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اجتماعها الثاين وإىل مؤمتر األطراف يف
اجتماعه الرابع عشر ،مبا يف ذلك أي مقرتحات للمضي قدما يف هذا العمل.
 -12وترد خيارات تعزيز أوجه التآزر فيما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي على املستوى الوطين يف املرفق  1من
هذه الوثيقة .وترد خارطة الطريق لتعزيز أوجه التآزر فيما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي على املستوى الدويل
للفرتة  2020-2017يف املرفق  2من هذه الوثيقة .وقد يرغب اجلهاز الرئاسي يف النظر يف هاتني الوثيقتني ،إىل جانب
نتائج حلقة العمل املذكورة أعاله ،ويف اعتماد األجزاء ذات الصلة من مشروع القرار بشأن التعاون مع اتفاقية التنوع
البيولوجي.

جيم – الخطة الستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة - 2011

2020

 -13توفر اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  ،2020-2011مبا يف ذلك أهداف آيشي للتنوع البيولوجي ،اليت
اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة ،إطارا شامال للتنوع البيولوجي ،ليس فقط لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع
البيولوجي ،مبا يف ذلك املعاهدة الدولية ،بل ملنظومة األمم املتحدة بأكملها ومجيع الشركاء اآلخرين املنخرطني يف إدارة
التنوع البيولوجي ووضع السياسات.
 -14وينصب الرتكيز احلايل ملؤمتر األطراف ومجيع الشركاء يف جمال التنوع البيولوجي على دعم رصد اخلطة االسرتاتيجية
وتنفيذها ،وحتقيق أهداف آيشي حبلول عام  .2020ومن خالل القرار  ،2015/7إن اجلهاز الرئاسي:
 -3يدعو األطراف املتعاقدة إىل أن تقوم ،عند استعراض االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع
البيولوجي وحتديثها وعند تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  2020-2011وأهداف آيشي
للتنوع البيولوجي ،بضمان إبراز التزاماهتا مبوجب املعاهدة بشكل كامل ،ال سيما من خالل تعزيز مشاركة
مجيع أصحاب املصلحة املعنيني.
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 -15ويف الوقت نفسه ،بدأ مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة العملية التحضريية ملتابعة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع
البيولوجي للفرتة  .2020-2011ومن املتوقع أن يقوم مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة ،اليت ستنعقد يف عام
 ،2020بتحديث اخلطة االسرتاتيجية لالتفاقية .واستعدادا للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف ،ستنظر اهليئة الفرعية
للتنفيذ يف اقرتاح بشأن عملية حتضريية شاملة وتشاركية ،وجدول زمين ملتابعة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة
 .2020-2011ومن املتوقع أن تنص هذه العملية التحضريية على إجراء مشاورات مع جهات منها االتفاقيات املتعلقة
بالتنوع البيولوجي .وقد نشرت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مؤخرا مذكرة تقدم حملة عامة عن املسائل املتعلقة بتحديث
اخلطة االسرتاتيجية ،وتقدم املزيد من املعلومات األساسية 2.ويف املذكرة ،تتم مراعاة احلاجة إىل إشراك الشركاء يف العملية
يف وقت مبكر ،مبا يف ذلك االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي مثل املعاهدة الدولية ،اليت تعقد اجتماعات ألجهزهتا
اإلدارية يف عام .2017
 -16وقد يرغب اجلهاز الرئاسي ،يف دورته السابعة ،يف إجراء عدد من االعتبارات األولية وحتديد القضايا اليت ينبغي
اختاذها بعني االعتبار أثناء عملية حتديث اخلطة ،مبا يف ذلك ما يلي:
2020-2011

فرصة لزيادة تعزيز االتساق



تتيح عملية متابعة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة
والتعاون بني املعاهدة الدولية واالتفاقية؛



ينبغي احلفاظ على أهداف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعزيزها ،مبا يف ذلك من خالل االعتماد على
معلومات الرصد املتاحة من خالل عمليات اإلبالغ التابعة للمعاهدة الدولية وهيئة املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة ،واخلربة املكتسبة يف رصد اهلدف  .5-2من أهداف التنمية املستدامة .وينبغي أال تتناول هذه األهداف
حفظ التنوع اجليين فحسب ،بل أيضا استخدامه املستدام؛



ينبغي أن تأخذ األهداف املتعلقة باحلصول على املوارد الوراثية واالستخدام العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها بعني االعتبار صراحة املعاهدة الدولية ونظامها املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم
منافعها؛



ينبغي دمج عملية متابعة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  2020-2011يف برنامج عمل اجلهاز
الرئاسي املتعدد السنوات ،حبيث تتاح الفرصة للجهاز الرئاسي لتقدمي املزيد من املدخالت يف دورته الثامنة،
وتقدمي الدعم لإلطار العاملي ملا بعد عام  2020للعمل من أجل التنوع البيولوجي أو تأييده.

 -17وأخريا ،قد يرغب اجلهاز الرئاسي يف أن يطلب من أمينه التعاون بشكل وثيق مع األمني التنفيذي لالتفاقية يف
سياق متابعة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  ،2020-2011وإحالة االعتبارات األولية اليت يبديها اجلهاز
الرئاسي بشأن حتديث اخلطة إىل االجتماع الرابع عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي.

2

.https://www.cbd.int/post2020/doc/Approaches-Post2020Biodiversity.pdf
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دال -معلومات التسلسل الرقمية بشأن الموارد الوراثية
 -18بدأت منتديات خمتلفة لألمم املتحدة مؤخرا يف تقييم اآلثار احملتملة "ملعلومات التسلسل الرقمية" 3بشأن حفظ
املوارد الوراثية واستخدامها املستدام ،واملنافع الناشئة عن استخدامها .وقد اختذ اجلهاز الرئاسي ،يف دورته السادسة ،عددا
من القرارات ذات الصلة هبذا اجملال الناشئ ،مبا يف ذلك الطلب املقدم إىل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة
املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها للنظر يف املسائل املتعلقة باملعلومات
الوراثية املرتبطة باملواد اليت مت احلصول عليها من النظام املتعدد األطراف.
 -19واستنادا إىل والية جمموعة العمل ،واحلاجة والطلب للمزيد من املعلومات ،طلبت األمانة إجراء دارسة استطالعية
أوىل الطالع جمتمع املعاهدة الدولية على كيفية ارتباط التكنولوجيات واملمارسات احلالية املتعلقة بتبادل املعلومات اجلينية
وباستخدامها ومبنافعها ،باملعاهدة الدولية .ويف هذا السياق ،تقوم األمانة بالتنسيق مع أمانيت اتفاقية التنوع البيولوجي
وهيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة .وقد سهلت األمانة أيضا التنسيق بني فريق اخلرباء الذي جيري الدراسة واخلرباء
الذين كلفتهم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بإجراء الدراسة االستطالعية عن معلومات التسلسل الرقمية استنادا إىل قرار
مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي (أنظر أدناه).
 -20يتمثل أحد عناصر الرؤية للنظام العاملي للمعلومات للمادة  ،17اليت وافق عليها اجلهاز الرئاسي يف دورته
السادسة ،يف تعزيز شفافية احلقوق وااللتزامات املتعلقة بالوصول إىل املعلومات املرتبطة بالبالزما اجلرثومية ،وتقامسها
واستخدامها ،وإجياد سبل ملمارسة هذه احلقوق وااللتزامات يف إطار النظام العاملي للمعلومات .ويتوخى برنامج العمل
اخلاص بالنظام العاملي للمعلومات ،إجراء حتليل للعوامل املؤسسية والتنظيمية والسياساتيّة والقانونية املتعلقة بالوصول إىل
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتقامسها واستخدامها يف سياق أحكام املعاهدة الدولية ،وال سيما املادتني  12و13
بشأن النظام املتعدد األطراف .وتعزيزا لعناصر الرؤية وبرنامج العمل ،أبلغت األمانة اللجنة االستشارية العلمية التابعة
للنظام العاملي للمعلومات بالتطورات املتعلقة باملعلومات اجلينية ،اليت مشلت عمليات يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
4
وبروتوكول ناغويا التابع هلا.
 -21ويتناول عدد من املقررات اليت اختذهتا الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واالجتماع
الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،مبعلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية .وقد
اعتمدت الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف املقرر  ،16/13الذي وضع عملية تشمل إجراء دراسة استطالعية لتقصي
احلقائق وإنشاء فريق خرباء تقين خمصص ،لتمكني مؤمتر األطراف ،يف دورته الرابعة عشرة ،من النظر يف اآلثار احملتملة
الستخدام معلومات التسلسل الرقمية بشأن املوارد الوراثية على األهداف الثالثة لالتفاقية .ويدعو املقرر 16/13
املنظمات الدولية ذات الصلة إىل تقدمي اآلراء واملعلومات ذات الصلة إىل األمني التنفيذي بشأن هذه اآلثار احملتملة.
وسينظر االجتماع الثالث لألطراف يف بروتكول ناغويا أيضا يف اآلثار احملتملة على أهداف بروتوكول ناغويا.

3
4

خيضع هذا املصطلح ملزيد من املناقشة لالتفاق عليه.
أنظر .http://www.fao.org/3/a-bq619e.pdf
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وعالوة على ذلك ،قرر مؤمتر األطراف يف بروتوكول ناغويا يف املقرر  NP-2/5ما يلي:
 -5أن يطلب كذلك إىل األمني التنفيذي مواصلة العمل مع العمليات اجلارية ذات الصلة واملناقشات
املتعلقة بالسياسات مبا يف ذلك يف [ ]...املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
[ ]...جلمع املعلومات عن املناقشات اجلارية بشأن العالقة بني استخدام معلومات التسلسل الرقمية بشأن
املوارد الوراثية والوصول إليها وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها ،وأن تدرج املعلومات ذات الصلة اليت
مجعت خالل هذه التعاقدات يف جتميع اآلراء املشار إليه يف املقرر  ،16/13الفقرة (أ) ،الصادر عن مؤمتر
األطراف؛

 -23وستواصل األمانة التعاون والتنسيق مع أمان ـة اتفاقيـ ـة التنوع البيولوج ـ ـ ـي وغريها من الشركاء املعنيني ،حسب
االقتضاء ،لتقدمي املعلومات والتوعية بشأن مسألة معلومات التسلسل الرقمية ،وإبالغ اجلهاز الرئاسي.

هاء -المادة  10من بروتوكول ناغويا
 -24تنص املادة  10من بروتوكول ناغويا على أن تنظر األطراف يف احلاجة إىل آلية عاملية لتقاسم املنافع متعددة
األطراف ،والنظر يف طرائق هلا .ويف دورته السادسة ،قام اجلهاز الرئاسي من خالل القرار  2015/7مبا يلي:
[ -9لفت] عناية األطراف املتعاقدة إىل العمل اجلاري بالنسبة إىل املادة
و[حث] األمانة على النظر يف املشاركة يف هذا العمل؛

10

من بروتوكول ناغويا،

 -25وأحاط االجتماع الثاين لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،يف املقرر  ،NP-2/10علما بالتطورات اليت حدثت يف إطار
عمليات ومنظمات دولية أخرى ،مثل املعاهدة الدولية ،وطلب إىل األمني التنفيذي مجع املعلومات املتاحة عن التطورات
يف العمليات واملنظمات الدولية ذات الصلة ،بغية إثراء املناقشات املقبلة بشأن املادة  .10ودعت أيضا أصحاب
املصلحة ،مبا يف ذلك اجملموعات خارج املوقع الطبيعي ،إىل تقدمي معلومات ،مبا يف ذلك اخلربات العملية ،إن وجدت،
بشأن احلاالت اليت يتعذر فيها منح املوافقة املسبقة عن علم ،أو احلصول عليها ،فيما يتعلق باملوارد الوراثية يف املوقع أو
خارج املوقع ،وما يرتبط بذلك من معارف تقليدية.
 -26وقد يرغب اجلهاز الرئاسي يف أن يطلب إىل األمني التعاون مع األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي من
خالل تقدمي معلومات بشأن التطورات والتجارب العملية يف إطار املعاهدة الدولية ،وذلك هبدف إثراء املناقشات املقبلة
بشأن املادة .10

ثالثا-

التعاون بين األمانتين

 -27طلب اجلهاز الرئاسي ،يف القرار  ،2015/7من األمني ،رهنا بتوافر املوارد املالية ،أن يستمر ،مع أمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي ،يف استكشاف الوسائل واألنشطة العملية ملواصلة تعزيز التعاون بينهما وفقا للخطوط املنصوص عليها يف
مذكرة التعاون واملبادرة املشرتكة وخارطة الطريق املوقعة بني األمانتني.
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 -28وواصلت أمانة املعاهدة الدولية ،خالل فرتة السنتني احلالية ،تعاوهنا الوثيق واملمتاز مع أمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي ،على أساس مذكرة التعاون واملبادرة املشرتكة .وقد أُحرز تقدم خاص يف أنشطة تنمية القدرات ،وإدارة
املعلومات واملعارف ،ويف دعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها للتنمية املستدامة.

األنشطة املشرتكة لتنمية القدرات
 -29اعرتف اجلهاز الرئاسي مرارا باحلاجة إىل دعم متناسق ومتبادل يف تنفيذ املعاهدة الدولية ،واتفاقية التنوع
البيولوجي ،وبروتوكول ناغويا ،وملواصلة بناء القدرات ودعم تنمية القدرات لدى األطراف املتعاقدة ،وال سيما األطراف
املتعاقدة من البلدان النامية يف هذا الصدد.
 -30وخالل فرتة السنتني احلالية ،واصلت األمانة تعاوهنا الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن تنمية القدرات
من أجل التنفيذ املتسق للمعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي ،وال سيما بروتوكول ناغويا ،وكذلك بشأن زيادة الوعي
وتبادل املعلومات ،وذلك باالقرتان جزئيا مع الشركاء اآلخرين ،مثل املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،ومبادرة تنمية
القدرات يف جمال احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها.
 -31ويف سياق مشروع الدعم املتبادل لتنفيذ بروتوكول ناغويا ومعاهدة النباتات ،املمول من مبادرة داروين ،قدمت
األمانتان مدخالت تقنية من تصور املشروع إىل تنفيذه اجلاري ،وما يتصل به من عملية إعداد مشروع قانون يف بنن
ومدغشقر.
 -32ويف أعقاب حلقة العمل الناجحة اليت أقيمت يف إقليم أفريقيا يف عام  ،2014واليت نُظمت بالتعاون مع أمانة
اتفاقية التنوع البيولوجي ،واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ،ومبادرة تنمية القدرات يف جمال احلصول على املوارد الوراثية
وتقاسم منافعها ،عقد الشركاء نفسهم حلقة عمل مشرتكة لنقاط االتصال الوطنية اآلسيوية للمعاهدة الدولية وبروتوكول
ناغويا ،يف مارس/آذار  ،2017يف لوس بانوس ،الفلبني.
 -33وتنشط األمانتان أيضا يف مبادرة تنمية القدرات يف جمال احلصول على املوارد الوراثية وتقاسم منافعها ،وتشاركان
بانتظام يف اجتماعات التنسيق ،مثل اجتماع اللجنة التوجيهية األفريقية لعام  ،2016الذي عقد يف  2و 3مارس/آذار
 ،2016يف املنظمة الدولية للفرنكوفونية ،يف باريس ،فرنسا ،ومجعيتها العامة اليت عقدت مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة
للتنوع البيولوجي يف ديسمرب/كانون األول  ،2016يف كانكون ،املكسيك.

نظم املعلومات وإدارة املعرفة
 -34شاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي يف االجتماع الثاين للجنة االستشارية العلمية املعنية بالنظام العاملي لإلعالم
املنصوص عليها يف املادة  17من املعاهدة الدولية ،الذي عقد يف يونيو/حزيران  2017يف روما ،إيطاليا ،وقدمت عرضا
عن آلية تنسيق املعلومات بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها .وسلطت اللجنة الضوء على الفرصة للتعاون.
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 -35واقرتحت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أن حتضر أمانة املعاهدة الدولية اجتماعات اللجنة االستشارية غري الرمسية
التابعة آللية تنسيق املعلومات بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،ومواصلة املناقشات بشأن أنواع املعلومات اليت
ميكن تبادهلا بني النظام العاملي واآللية .ومن املتوقع أن تيسر بوابة النظام العاملي للمعلومات ومواصلة تطويرها تبادل
البيانات بني النظام العاملي للمعلومات وآلية تنسيق املعلومات بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها.

خطة التنمية املستدامة لعام

2030

 -36تتعاون أمانتا اتفاقية التنوع البيولوجي واملعاهدة الدولية أيضا على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
بتنسيق من منظمة األغذية والزراعة .وينصب الرتكيز بوجه خاص على هدف التنمية املستدامة " 6-15تعزيز التقاسم
العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية ،وتعزيز سبل الوصول إىل تلك املوارد ،على النحو املتفق عليه
دوليا".
 -37ولتحسني املؤشر " ،1-6-15عدد البلدان اليت اعتمدت أطرا تشريعية وإدارية وسياساتية لضمان التقاسم العادل
واملنصف للمنافع" ،وضعت اتفاقية التنوع البيولوجي بوصفها الوكالة الراعية للمؤشر ،ومنظمة األغذية والزراعة بوصفها
وكالة شريكة مسامهة تشكل أمانة املعاهدة الدولية نقطة الرتكيز هلا ،خطة عمل ملنهجية مجع البيانات وأنتجت جمموعة
أوىل للبيانات .ونتيجة لذلك ،متت ترقية املؤشر إىل تصنيف املستوى الثاين ،إىل جانب البيانات التكميلية اليت ستقدم
بشأن "عدد االتفاقات املوحدة لنقل املواد اليت أبلغ عنها إىل اجلهاز الرئاسي للمعاهدة" .ومع تصنيف املستوى الثاين،
سيتم إبالغ الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة عن البيانات املقدمة والتقدم احملرز بشأن املؤشر  ،1-6-15وسيتم
إتاحتها على املستوى العاملي.

األنشطة األخرى
 -38من أجل عرض نتائج وأغراض األنشطة املشرتكة على األطراف املتعاقدة وأصحاب املصلحة ،عقدت أمانتا
املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي مرة أخرى عددا من املناسبات اجلانبية املشرتكة .وقد نُظمت إحدى هذه
املبادرات مبناسبة االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يف مايو/أيار  2016يف مونرتيال،
كندا ،حول موضوع التعاون بني املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي :احلصول على املوارد وتقاسم منافعها وحقوق
املزارعني .وشاركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أيضا يف حدث جانيب نظمته أمانة املعاهدة الدولية على هامش
االجتماع السادس جملموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز أداء النظام املتعدد األطراف ،يف مارس/آذار
 2017يف روما ،إيطاليا .وتعلق املوضوع باملشاهد التكنولوجية واملؤسسية والقانونية للمعلومات الوراثية :اجتاهات البحوث
للمعاهدة الدولية.
 -39وباإلضافة إىل هذه األنشطة املشرتكة ،قدمت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مدخالت حمددة إىل املشاورة العاملية
بشأن حقوق املزارعني 5،واملادة  9من املعاهدة الدولية فيما يتعلق باملادة ( 8ي) واألحكام ذات الصلة من اتفاقية التنوع
5

مبادرة مشرتكة من حكوميت إندونيسيا والنرويج ،عقدت يف بايل ،إندونيسيا ،من  27إىل  30سبتمرب/أيلول .2016
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البيولوجي ،وكذلك بعض قرارات مؤمتر األطراف ،6وتوصيات الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف 7ذات الصلة حبقوق
املزارعني.
 -40ودعت أمانة املعاهدة الدولية أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إىل أن تكون شريكا رئيسيا يف البحث املشرتك بشأن
أهداف آيشي املتعلقة باالستدامة يف الزراعة والروابط بني احلفظ يف املوقع/اإلدارة يف املزرعة والربامج واملبادرات القائمة
على اجملتمع احمللي لالستخدام املستدام لألقارب الربية للمحاصيل والسالالت احمللية واألنواع غري املستغلة استغالال
كافيا.8

رابعا -التوجيهات المطلوبة
 -41إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علما باملعلومات الواردة يف هذا التقرير وتقدمي املزيد من التوجيهات بشأن
مواصلة التعاون الوثيق مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع هلا ،مع األخذ بعني االعتبار لعناصر القرار
احملتمل الوارد يف املرفق  3هلذه الوثيقة.

 6مثل :مقرر مؤمتر األطراف  ،14/11باء ،الفقرات 21-17؛ ومقرر مؤمتر األطراف  ، 12/12خطة العمل العاملية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن
االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وبرنامج العمل املتعلق بالتنوع الزراعي.
 7الوثيقتان .UNEP/CBD/COP13/3 Rec. 9/1 & 9/3
 8أنظر الوثيقة  ، IT/GB-7/17/16تنفيذ برنامج العمل بشأن االستخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة.
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المرفق  :1خيارات لتعزيز أوجه التآزر بين التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
9
على المستوى الوطني
خيارات لتعزيز أوجه التآزر بين التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوطني
ألف  -مقدمة

-1

معلومات أساسية

يركز هذا املرفق على خيارات العمل اليت اختذهتا األطراف يف خمتلف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي لتعزيز
-1
أوجه التآزر على املستوى الوطين .وهي مستمدة من نتائج حلقة العمل املتعلقة بأوجه التآزر بني االتفاقيات املتعلقة
بالتنوع البيولوجي واإلجراءات كما هي معروضة يف مذكرة األمني التنفيذي بشأن التوصيات املمكنة الناشئة عن خيارات
العمل اليت حددهتا حلقة العمل 10،اليت استندت هي ذاهتا على جمموعة من األعمال السابقة ،مبا يف ذلك تلك اليت قام
هبا برنامج األمم املتحدة للبيئة من خالل مشروعه بشأن التعاون والتآزر بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي 11،واليت
12
يستجيب كل منها عموما بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة "املستقبل الذي نصبو إليه".

-2

الغرض والنطاق

تعترب خيارات العمل طوعية ويُراد منها أن تكون مبثابة اقرتاحات وإرشادات ،عند الضرورة ،لألطراف لتعزيز أوجه
-2
التآزر والتعاون يف تنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،واسرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي
واخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي .2020-2011
واملقصود منها أن توفر خيارات عمل ميكن أن تتخذها األطراف لدعم التنفيذ الفعال واملتسق لالتفاقيات على
-3
الصعيد الوطين.
وينبغي أن يكون تنفيذ هذه اخليارات للفائدة املتبادلة لالتفاقيات املعنية ومتوافقا مع أحكامها والتزاماهتا ووالياهتا
-4
وأهدافها ،مع احرتام طبيعتها املستقلة.

 9أنظر الوثيقة  ،CBD/COP/DEC/XIII/24املرفق الثاين (متاح على املوقع
.)24-ar.pdf
 10الوثيقة .UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1
 " 11حتسني الفعالية والتعاون بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي واستكشاف الفرص ملزيد من أوجه التآزر" .انظر الوثيقتني:
 UNEP/CBD/SBI/1/INF/36و.UNEP/CBD/SBI/1/INF/37
 12قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،288/66املرفق.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-
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وينبغي أن تكون اخليارات اليت اختارت األطراف اتباعها مناسبة لتوافق الظروف الوطنية .وال ينبغي أن تنطبق
-5
مجيع خيارات العمل على مجيع البلدان وميكن أن تأخذ البلدان 13يف االعتبار أيضا بعض اخليارات اإلضافية غري املدرجة
يف هذه املذكرة.
وقد تكون بعض خيارات العمل مناسبة لتعزيز أوجه التآزر بني اتفاقيتني فقط أو بني جمموعة فرعية منها ،بدال
-6
من أن تكون بني مجيع االتفاقيات .وقد تكون بعض اخليارات ذات أمهية خاصة بالنسبة لربوتوكويل اتفاقية التنوع
البيولوجي.
وميكن تشجيع األطراف على االختيار من بني خمتلف اخليارات هبدف تعزيز أوجه التآزر حسبما يكون مناسبا
-7
لظروفها الوطنية ،مع مراعاة اسرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي ،واإلبالغ عن أي إجراءات تُتخذ لتعزيز
أوجه التآزر على املستوى الوطين يف تقاريرها الوطنية ،حيثما أمكن.
باء  -خيارات العمل لدى األطراف في مختلف التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
لتعزيز أوجه التآزر على المستوى الوطني

 - 1أطر التخطيط وآليات التنسيق
ميكن أن تعمل أطر التخطيط املشرتكة وآليات التنسيق كأدوات مفيدة لتعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات املتعلقة
-8
بالتنوع البيولوجي على املستوى الوطين.
(أ)

اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي  ،2020-2011وأهداف آيشي للتنوع البيولوجي واسرتاتيجيات وخطط
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
()1

األساس املنطقي

ميكن أن تعمل اسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي باملواءمة مع اخلطة االسرتاتيجية للتنوع
-9
البيولوجي  2020-2011وأهداف آيشي للتنوع البيولوجي الواردة فيها كإطار موحد لتعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات
املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،كما ميكن للخطط الوطنية املتوائمة مع خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية
املستدامة 14أن تساهم يف هذا الصدد.

 13فعلى سبيل املثال ،يوفر مرجع برنامج األمم املتحدة للبيئة املعنون " مرجع للفرص املتاحة لتعزيز التعاون بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي على
املستويني الوطين واإلقليمي" طيفا واسعا من اخليارات بناء على أفضل املمارسات والدروس املستفادة من اخلربات الوطنية.
14

قرار اجلمعية العامة  ،1/70املرفق.
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خيارات للعمل

تُشجع األطراف على ما يلي:

أن تدرج يف اسرتاتيجياهتا وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي ،إجراءات مالئمة لتنفيذ االلتزامات
(أ)
والتوصيات يف إطار كل اتفاقية من االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي اليت هي طرف فيها ،مبا يتماشى مع االلتزامات
والتوصيات املتفق عليها مبوجب االتفاقيات املعنية .وعند القيام بذلك ،قد ترغب األطراف يف مراعاة اإلرشادات القائمة
من مؤمتر األطراف املتعلقة بتحديث أو تنقيح وتنفيذ االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك
املقررات  ،8/9و 2/10و 6/11الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي ،فضال عن القرارين  18-8و 18-10الصادرين عن
اتفاقية احملافظة على األنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية ،والقرار  2013/6الصادر عن املعاهدة الدولية بشأن املوارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،واملقرر  COM 5A37الصادر عن جلنة الرتاث العاملي ،والقرار  6-11الصادر عن اتفاقية
األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئال للطيور املائية ،واملراجع اليت أعدهتا أمانات اتفاقية التنوع
البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض واتفاقية احملافظة على األنواع املهاجرة
15
من احليوانات الفطرية؛
(ب) رسم خارطة وإجراء حتليل ثغرات إلجراءات التنفيذ ذات الصلة ،مبا يف ذلك اإلجراءات الوارد وصفها
يف الفقرة الفرعية (أ) أعاله واإلجراءات املتصلة باملسامهات يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية
املستدامة ،وحتديد االحتياجات املمكنة؛
(ج) النظر ،عند تنقيح أو حتديث اسرتاتيجيات وخطط عمل أخرى ذات صلة ،يف املواءمة مع أهداف
آيشي للتنوع البيولوجي يف التنفيذ الوطين لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
استخدام املؤشرات ذات الصلة باتفاقيات أخرى يف تنفيذ التدابري الرامية إىل حتقيق أهداف آيشي
(د)
للتنوع البيولوجي ،وإعداد حسب االقتضاء ،مؤشرات وطنية ذات صلة لالتفاقيات األخرى املتعلقة بالتنوع البيولوجي
هبدف تتبع التنفيذ الفعلي ورصد اإلجراءات وكذلك إدخاهلا يف اإلجراءات الوطنية ذات الصلة خبطة التنمية املستدامة
لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة؛
(ه) ضمان املشاركة املناسبة جلميع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك النساء والشباب والشعوب
األصلية واجملتمعات احمللية يف وضع الصيغة النهائية وتنفيذ االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من أجل
صياغة وختطيط أفضل لتحقيق أوجه التآزر؛
 15تتوافر وحدات تدريبية حول االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (اتفاقية التنوع البيولوجي  ،)2015على املوقع:
 :https://www.cbd.int/nbsap/training/default.shtmlاملسامهة يف استعراض االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وحتديثها
وتنقيحها – مشروع دليل لألطراف يف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض ( ،)CITES 2011على اإلنرتنت على
املوقعhttp://www.cites.org/eng/notif/2011/E026A.pdf :؛ واملبادئ التوجيهية بشأن إدراج األنواع املهاجرة يف االسرتاتيجيات وخطط العمل
الوطنية للتنوع البيولوجي ( ،) UNEP/CMS/Conf.10.27أمانة اتفاقية احملافظة على األنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية ،و  ،(2011) Prip, Cعلى
املوقع.http://www.cms.int/sites/default/files/document/doc_27_guidelines_nbsap_e_0.pd f :
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ربط االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط واسرتاتيجيات التنفيذ الوطنية
(و)
األخرى ذات الصلة باآللية الوطنية لغرفة تبادل املعلومات و/أو املراكز األخرى لتبادل املعلومات.

(ب)

الرتتيبات املؤسسية وآليات التنسيق
()1

األساس املنطقي

 -11ستشكل آليات التنسيق واإلجراءات املنسقة أساسا لتعزيز االتساق وأوجه التآزر يف تنفيذ االتفاقيات املتعلقة
بالتنوع البيولوجي عرب مجيع جماالت املسائل.
 -12وتُتخذ الرتتيبات املؤسسية والتنسيقية حسب السلطة التقديرية للطرف حبيث ينبغي أن يأخذ أي نظر يف آليات
التنسيق ما يلي( :أ) التباين الكبري يف الظروف الوطنية ،مبا يف ذلك االتفاقيات اليت يكون البلد طرفا فيها ،الذي له تأثري
على احلاجة؛ (ب) واالختالفات بني االتفاقيات فيما خيص متطلباهتا إزاء السلطات الوطنية.
 -13وميكن إيالء االعتبار لبناء أو تعزيز آليات التنسيق بشأن نقاط االتصال الوطنية والسلطات املماثلة لالتفاقيات
على املستويني الفردي واملؤسسي .وينبغي االستفادة من املؤسسات القائمة ذات الصلة للعمل بشأن املسائل املشرتكة يف
إطار االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي.
()2

خيارات للعمل

 -14تُشجع األطراف على إجراء تقييم لالحتياجات الوطنية فيما خيص تنسيق وأوجه تآزر االلتزامات والتوصيات يف
إطار االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي.
 -15وتُشجع األطراف على إنشاء أو تعزيز آلية تنسيق رمسية من أجل التنسيق الفعال بني نقاط االتصال الوطنية
والسلطات املعنية باالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي والنظر يف مواصلة تعزيز آليات التنسيق هذه عن طريق إتاحة
املشاركة املفيدة ألصحاب املصلحة اآلخرين ،مبن فيهم النساء والشباب والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ،وفقا
للتشريعات والقواعد واملمارسات ذات الصلة.
-16

وميكن آلليات التنسيق الوطنية هذه أن تقوم ،يف مجلة أمور ،مبا يلي:

تيسر التعاون والتنسيق بني نقاط االتصال الوطنية أو اهليئات املماثلة لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع
(أ)
البيولوجي ،مبا يف ذلك تبادل املعلومات عن األولويات فيما خيص إجراءات التنفيذ واالحتياجات من املوارد لكي يكون
هناك فهم مشرتك؛
(ب) تكفل توفري مدخالت منسقة ضمن عملية حتديد األولويات الوطنية ،مبا يف ذلك خيارات التمويل،
من أجل العمل بشأن جماالت االهتمام املشرتك وحتقيق أوجه التآزر؛
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(ج) تيسر عمليات تقييم االحتياجات املنسقة ،على سبيل املثال بشأن اختاذ إجراءات مشرتكة لتنفيذ
االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف إطار االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،ولبناء القدرات
املوجهة؛
تيسر عملية التنسيق الوطين املتعلقة باإلبالغ الوطين إىل خمتلف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي،
(د)
من أجل أمور من بينها ما يلي:
()1

تنسيق مجع البيانات واإلبالغ عنها ،من خالل عدة أمور منها اإلبالغ النموذجي؛

()2

ربط نقاط االتصال واملؤسسات ملساعدة كل منها يف تلبية متطلبات اإلبالغ؛

()3

اإلشراف على مراقبة اجلودة ،واتساق اإلبالغ مبعلومات مماثلة عرب االتفاقيات حسب االقتضاء؛

(ه) تيسر تعزيز التنسيق بني االتفاقيات على املستوى الوطين فيما خيص التواصل وتبادل املعلومات وزيادة
التوعية الذي من شأنه أن:
()1

مي ّكن اجلهات الوطنية املسؤولة عن خمتلف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي من التعاون يف جمال
تطوير التواصل وزيادة التوعية ،مبا يف ذلك من خالل االحتفاالت الدولية اليت تتعلق باالتفاقيات،
وإجراء محالت مشرتكة للتوعية وتبادل املعلومات؛ وإدماج وتنسيق رسائل ذات صلة مبختلف
االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي اليت هي طرف فيها؛

()2

مي ّكن من إعداد اسرتاتيجية وخطة تنفيذ للتواصل والتوعية على املستوى الوطين ذات صلة بالتنوع
البيولوجي؛

ييسر التنسيق فيما بني االتفاقيات على املستوى الوطين فيما يتعلق حبشد املوارد واستعماهلا يف إطار
(و)
االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية الذي من شأنه أن:
()1

مي ّكن من وضع اسرتاتيجية مشرتكة حلشد املوارد ،مع األخذ بعني االعتبار اخلطط االسرتاتيجية لفرادي
االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وتعميم التنوع البيولوجي يف خمتلف القطاعات؛

()2

يعزز التنسيق والتعاون بني نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي والنقاط احملورية
التشغيلية ملرفق البيئة العاملية ،وكذلك نقاط االتصال لالتفاقيات األخرى اليت يعمل مرفق البيئة العاملية
كآلية مالية هلا ،حسب االقتضاء؛

()3

مي ّكن النظر يف إجراء مشاريع جتريبية لتعزيز أوجه التآزر يف اجملاالت املواضيعية ،مثل الصحة النباتية
واحليوانية لدعم األمن الغذائي وسالمة األغذية ومحاية البيئة ،مبا يف ذلك تصميم مشاريع مبتكرة
للتمويل من خالل مرفق البيئة العاملية للمسامهة يف العمل التعاوين؛
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()4

ميكن نقاط االتصال الوطنية ،حسب االقتضاء ،لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي من تنسيق
جهود التمويل من أجل زيادة أوجه التآزر بني االتفاقيات من خالل االخنراط مع ممثلي الدول املاحنة يف
بلداهنم؛

ييسر التنسيق فيما بني االتفاقيات على املستوى الوطين فيما يتعلق ببناء القدرات ،على سبيل املثال
(ز)
تدريب نقاط االتصال الوطنية ،وتنظيم حلقات عمل مشرتكة يف اجملاالت املشرتكة للمسؤولية فيما بني االتفاقيات ،مثل
اإلبالغ الوطين وحشد املوارد ،وحتديد اجملاالت املشرتكة الحتياجات بناء القدرات وتقدمي بناء القدرات املنسقة من أجل
تنفيذ االتفاقيات (انظر القسم الفرعي  6أدناه)؛
(ح) يساعد على تسهيل عقد اجتماعات حتضريية وطنية قبل اجتماعات األجهزة الرئاسية لالتفاقيات
املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،اليت يشارك فيها املسؤولون وأصحاب املصلحة املرتبطني باالتفاقيات األخرى املتعلقة بالتنوع
البيولوجي؛
(ط) متكني نقاط االتصال الوطنية ،أو ما يعادهلا من هيئات ،لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي من
التعاون مع القطاعات األخرى ،حسب االقتضاء (مثل تغري املناخ ،واحلوار فيما بني الوزارات).

-2

إجراءات يف جماالت مسائل حمددة

 -17باإلضافة إىل خيارات العمل اليت ميكن أن يسهلها تعزيز آليات التنسيق ،الوارد وصفها يف الفقرات  14إىل
أعاله ،توضح األقسام التالية خيارات عمل حمددة يف جمال :إدارة املعلومات واملعارف ،واإلبالغ الوطين ،والرصد
واملؤشرات؛ والتواصل وزيادة التوعية؛ والتفاعل بني العلوم والسياسات؛ وبناء القدرات؛ وحشد املوارد واستخدامها.
16

(أ)

إدارة املعلومات واملعارف ،واإلبالغ الوطين ،والرصد واملؤشرات
()1

األساس املنطقي

 -18ميكن أن يتيح التعاون يف تبادل املعلومات وإدارة املعارف منافع مشرتكة يف تنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالتنوع
البيولوجي ،وال سيما فيما يتعلق باإلبالغ والرصد .والفرص املتاحة لتخفيف عبء اإلبالغ قد تكمن يف تداخل متطلبات
البيانات والوصول إىل البيانات املالئمة انطالقا من مصادر مشرتكة .وقد يكون لوضع وحتسني مؤشرات ألهداف التنمية
املستدامة آثار على االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي والوكاالت اليت تعمل مبثابة جهات راعية ملؤشرات أهداف التنمية
املستدامة.
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()2
-19

19

خيارات للعمل

تشجع األطراف على ما يلي:

تطوير و /أو تعزيز ،عند اإلمكان ،قواعد بيانات مواضيعية ،أو تعزيز قواعد البيانات املوجودة ،اليت
(أ)
تكون مفتوحة ،وقابلة للتشغيل املتبادل بني االتفاقيات؛
(ب) تبادل املعلومات واخلربات عرب االتفاقيات حول األدوات واآلليات وأفضل املمارسات جلمع البيانات
ولإلبالغ وكذلك إدارة املعلومات واملعارف؛
(ج) إجراء جرد جملموعات بياناهتا ،كلما أمكن ،من أجل فهم أفضل لتوافر املعلومات والنُهج عرب
االتفاقيات وحتديد القواسم املشرتكة بني البيانات عرب بعض االتفاقيات أو مجيعها؛
االستخدام األمثل لرصد ومجع البيانات لتلبية االحتياجات من املعلومات املتبادلة بني بعض االتفاقيات
(د)
أو مجيعها ،واستعراض مدى تقدمي قواعد البيانات واملؤشرات الوطنية املستخدمة لدعم التنفيذ املتسق لالتفاقيات املتعلقة
بالتنوع البيولوجي اليت يكون البلد طرفا فيها ،بالفعل مدخالت إىل قاعدة البيانات اإلحصائية الوطنية؛
(ه)
البيولوجي؛

حتديث آليات غرفة تبادل املعلومات لتبسيط اإلبالغ يف إطار خمتلف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع

النظر يف كيفية استفادة اإلبالغ يف إطار كل اتفاقية من االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي من مجع
(و)
املعلومات من االتفاقيات األخرى املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
املسامهة املتبادلة يف املناقشات بصدد املؤشرات املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف إطار كل االتفاقيات ويف
(ز)
املناقشات بصدد وضع وحتسني مؤشرات ألهداف التنمية املستدامة؛
(ح) إنشاء روابط لنقاط االتصال الوطنية مع الوكالة املخصصة لإلبالغ عن حتقيق أهدف التنمية املستدامة
(وكالة اإلحصاء الوطنية يف العديد من البلدان) لتنسيق املعلومات عن أهداف ومؤشرات آيشي للتنوع البيولوجي؛
(ط) استكشاف إمكانية الروابط بني قواعد بيانات الوطنية يف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وقاعدة
البيانات اإلحصائية الوطنية؛
(ي) تعزيز استخدام األدوات العاملية مبا يف ذلك املنرب التفاعلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة وبوابة معلومات
األمم املتحدة بشأن االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف املعروفة باسم .InforMEA
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(ب)
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التواصل وزيادة التوعية
()1

األساس املنطقي

 -20يكتسي فهم األمهية االجتماعية واالقتصادية لألهداف املتوخاة من االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي
وعالقتها املتعاضدة أمهية جوهرية فيما خيص تعزيز أوجه التآزر يف تنفيذها.
()2
-21

خيارات للعمل

تُشجع األطراف على القيام مبا يلي:

(أ)
البيولوجي؛

اختاذ تدابري لتحسني فهم األهداف احملددة واملتصلة بكل اتفاقية من االتفاقيات املتعلقة بالتنوع

(ب) اختاذ التدابري الالزمة لضمان أن الكيانات الوطنية املسؤولة تتعاون بشأن خمتلف االحتفاالت الدولية
ذات الصلة اليت تروج هلا االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي اليت تكون طرفا فيها من أجل زيادة التوعية باالتفاقيات،
والقضايا اليت تعاجلها والرتابط فيما بينها؛
(ج)

االستفادة من املعلومات من مجيع االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

تطوير أدوات التواصل على شبكة اإلنرتنت للجمـاهري الوطنيـة ذات الصـلة يف مجيـع االتفاقيـات املتعلقـة
(د)
بالتنوع البيولـوجي ،وأهـدافها وأوجـه التـآزر فيمـا بينهـا ،والـيت قـد تشـتمل علـى نقطـة دخـول واحـدة لتوجيـه املسـتخدمني إىل
املعلومات املطلوبة وغريها من املعلومات ذات الصلة والسمات التفاعلية مبا يف ذلك من أجل تبادل قصص النجاح.

(ج)

التفاعل بني العلوم والسياسات
(أ)

األساس املنطقي

 -22تتــوخى االتفاقيــات هــدفا مشــرتكا وهــو بنــاء تقــدم السياســات وتقيــيم التقــدم احملــرز علــى أفضــل اإل ــازات العلميــة
املتوافرة ،واالستفادة يف إطار جمـاالت التـداخل مـن جمموعـة املعلومـات واملعـارف املشـرتكة .وميكـن أن يسـهم املنـرب احلكـومي
الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف كل اتفاقية من هذه االتفاقيات.
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()2
-23

21

خيارات للعمل

تشجع األطراف على القيام مبا يلي:

النظر يف إنشاء قائمة وطنية خلرباء يف مجيع االتفاقيـات املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي وأن تسـتفيد مـن هـذه
(أ)
القائمة فيما يتعلق باألمور الشاملة؛
(ب) تيســري التعــاون واملشــاركة للعلمــاء الــوطنيني املشــاركني يف عمليــات االتفاقيــات املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي
يف التفاعل بني العلوم والسياسات ،على سبيل املثال اليت تتعلق باملنرب احلكـومي الـدويل للعلـوم والسياسـات يف جمـال التنـوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
(ج) إنشــاء منــرب للعلــوم والسياســات أو آليــة للتنســيق علــى املســتوى الــوطين ،مبشــاركة مجيــع املؤسســات ذات
الصلة ،من أجل تعزيز استخدام أفضل للمعارف املتاحة وتعزيز تنفيذ االتفاقيـات؛ مبـا يف ذلـك تيسـري إجـراء مناقشـات بـني
نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولـوجي ونقطـة االتصـال للمنـرب فيمـا يتعلـق باألولويـات الوطنيـة للعمـل
املكلف به املنرب؛
وضــع ترتيبــات مؤسســية لتمكــني التفاعــل بــني العلمــاء واملســؤولني الــوطنيني املســؤولني عــن وضــع وتنفيــذ
(د)
السياسات املتعلقة باالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

(د)

بناء القدرات
()1

األساس املنطقي

 -24يعترب تعزيز القدرات الوطنية للتنفيذ موضع اهتمام مشرتك لكل اتفاقية من االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي.
ويشمل ذلك ،حسب االقتضاء ،ضرورة تعزيز املعارف واملهارات ،مبا يف ذلك أوجه التآزر بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع
البيولوجي؛ وزيادة بناء القدرات املنسقة وجهود زيادة التوعية بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ وزيادة املوارد
البشرية واملالية املخصصة لتنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وحتقيق متاسك أكرب يف تنفيذها؛ وتعزيز استدامة بناء
القدرات.
()2
-25

خيارات للعمل

تشجع األطراف على القيام مبا يلي:

حتديد أولويات مهارات وقدرات املوارد البشرية ،مبا يف ذلك نقاط االتصـال الوطنيـة لالتفاقيـات املتعلقـة
(أ)
بالتنوع البيولوجي ،وتعيني أو تفويض األدوار واملسؤوليات بشكل مناسب؛
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(ب) ت ــوفري الت ــدريب املش ــرتك وف ــرص ال ــتعلم األخ ــرى لنق ــاط االتص ــال الوطني ــة لالتفاقي ــات املتعلق ــة ب ــالتنوع
البيولوجي وغريها من املوظفني املعنيني لبناء القدرات والفهم املتبادل ملا يلي:
()1

كل اتفاقية من االتفاقيات املتعلقة بـالتنوع البيولـوجي ،مبـا يف ذلـك أهـدافها احملـددة ،هبـدف تعزيـز أوجـه
التآزر واملوارد اجملمعة ،واإلبقاء على املهارات واملعارف؛

()2

دور املعارف األصلية واحمللية لتحقيق التكامل املنسق يف تنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

()3

وســائل التواصــل لزيــادة التوعيــة حــول قيمــة التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة مــع صــانعي
القرارات السياسية رفيعي املستوى؛

()4

املعارف التقنية عن أوجه التآزر والتنسيق.

(ج) تنظيم حلقات عمل مشرتكة لبناء القدرات للهيئات اليت تضطلع مبسؤوليات االتفاقيات املتعلقة بـالتنوع
البيولوجي يف اجملاالت املشرتكة للمسؤوليات فيما بني االتفاقيات ،مثل اإلبالغ الوطين وحشد املوارد؛

ما يلي:

(د)

حتديد اجملاالت املشرتكة الحتياجات بناء القدرات من خالل هنج منسق وتعاوين؛

(ه)

إجراء بناء قدرات منسق لتنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

(و)

اختــاذ تــدابري هتــدف إىل ضــمان اســتدامة بنــاء القــدرات الوطنيــة ،الــيت ميكــن أن تشــمل ،عنــد االنطبــاق،

()1

ت ــوفري الت ــدريب للم ــدربني بص ــدد االتفاقي ــات املتعلق ــة ب ــالتنوع البيول ــوجي ،مب ــن ف ــيهم العلم ــاء وص ــانعو
السياسات؛

()2

إنشــاء وحت ــديث و/أو حتســني قواع ــد البيان ــات ومنصــات لتب ــادل املعلوم ــات لضــمان ال ــذاكرة املؤسس ــية
وتوحيد املوارد البشرية املتاحة لتنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

()3

تطــوير املنــاهج الدراســية بشــأن التنــوع البيولــوجي والــدعوة إىل إدراجهــا يف الكليــات يف اجلامعــات ذات
الصـ ــلة ل ـ ــدعم وض ـ ــمان االس ـ ــتدامة يف بن ـ ــاء الق ـ ــدرات والتنفي ـ ــذ الت ـ ــآزري لالتفاقي ـ ــات املتعلق ـ ــة ب ـ ــالتنوع
البيولوجي؛

()4

إجراء بناء قـدرات اجملتمعـات املسـتهدفة لالسـتيعاب الفعـال والتنفيـذ املنسـق لالتفاقيـات املتعلقـة بـالتنوع
البيولوجي يف املوقع وعلى املستوى الوطين.
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 -26وينبغي أن تستفيد األطـراف مـن فـرص التواصـل القائمـة لبنـاء القـدرات بغيـة مسـاعدة التنفيـذ التـآزري لالتفاقيـات
املتعلقة بالتنوع البيولوجي.

(ه)

حشد املوارد واستخدامها
()1

األساس املنطقي

 -27ي ــوفر االع ـرتاف املش ــرتك ب ــني االتفاقي ــات املتعلق ــة ب ــالتنوع البيول ــوجي ب ــأن اخلط ــة االس ـرتاتيجية للتن ــوع البيول ــوجي
 2020-2011واالسـرتاتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولــوجي هــي أطــر مشــرتكة تقــدم فرصــا لتعزيــز أوجــه التــآزر
بني االتفاقيات يف جماالت حشد املوارد واستخدامها ،مبا يف ذلك من خالل اآلليات والصكوك املالية الدولية ذات الصلة.
()2
-28

خيارات للعمل

تشجع األطراف على القيام مبا يلي:

ضــمان تــوفري العــدد الكــايف مــن املــوظفني املخصصــني لالتفاقيــات املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي لتنفيــذها علــى حنــو
(أ)
فعــال؛ وزيــادة الــدعم املــايل املناســب مــن أجــل التنفيــذ الفعــال لالتفاقيــات مــن خــالل تنظــيم أنشــطة الــدعوة وتبيــان املنــافع
املستفادة؛
(ب) إدراج اعتمادات يف مقرتحات التمويل ،حسب االقتضاء ،من أجل استعمال بعض خمصصات التمويـل
الوطنية ملرفق البيئة العاملية يف تنفيذ جوانب من االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي اليت ختـدم األهـداف
املشرتكة لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،مع األخذ يف االعتبار االحتياجات اخلاصـة والواليـات املسـندة لكـل اتفاقيـة
من هذه االتفاقيات؛
(ج) التعاون على الصعيد اإلقليمي بغية استكشاف فرص إقليمية جلمع املوارد املالية من أجل تعزيز أوجه
التآزر بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وتبادل ،على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي ،أفضل املمارسات
والدروس املستفادة من الوصول الناجح إىل اجملال البؤري للتنوع البيولوجي يف مرفق البيئة العاملية.
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المرفق  -2خارطة طريق لتعزيز أوجه التآزر بين التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
على الصعيد الدولي للفترة 2020-2017
خارطة طريق لتعزيز أوجه التآزر بين التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
على الصعيد الدولي للفترة 2020-2017
ألف  -مقدمة
-1

معلومات أساسية

هتــدف التــدابري املبيّنــة يف هــذا املرفــق إىل تعزيــز أوجــه التــآزر بــني االتفاقيــات املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي ،بطريقــة
-1
تتماشى مع الواليات املنوطة باالتفاقيات وأماناهتـا ،واملنظمـات الدوليـة املعنيـة الـيت لـديها واليـة ملعاجلـة املسـائل ذات الصـلة
ب التنوع البيولوجي .ووفقـا للعمـل التشـاوري الـذي طلبتـه اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ مـن األمـني التنفيـذي يف توصـيتها  ،8/1حتـدد
هذه التدابري نتائج حلقة العمل املعنية بأوجه التآزر بني االتفاقيـات املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي وتوحـدها وتبسـطها ،وكـذلك
اإلجـراءات املقدمــة يف املــذكرة الــيت أعــدها األمــني التنفيــذي بشــأن التوصــيات املمكنــة النامجــة عــن خيــارات اإلجـراءات الــيت
حـددهتا حلقـة العمــل 16،الـيت اسـتندت هــي ذاهتـا إىل جمموعــة مـن األعمـال الســابقة ،مبـا يف ذلــك تلـك الـيت قــام هبـا برنــامج
األمم املتحدة للبيئة من خالل مشروعه بشأن التعاون والتآزر بني االتفاقيات املتعلقة بـالتنوع البيولـوجي 17،والـيت يسـتجيب
كل منها عموما بالوثيقة الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة "املستقبل الذي نصبو إليه".

-2

النطاق

ينبغـي أن يكـون تنفيـذ هـذه التـدابري للفائـدة املتبادلـة لالتفاقيـات املعنيـة ومتوافقـا مـع أحكامهـا والتزاماهتـا ووالياهتــا
-2
وأهدافها ،مع احرتام طبيعتهـا املسـتقلة .كمـا ينبغـي أيضـا هلـذه التـدابري احـرتام اجلهـود اجلاريـة الراميـة إىل تعزيـز أوجـه التـآزر،
م ــع مراع ــاة احلاج ــة إىل االس ــتخدام الفع ــال للمـ ـوارد وت ــؤدي إىل حتس ــني تنفي ــذ االتفاقي ــات املعني ــة وزي ــادة فعالي ــة وبس ــاطة
العمليات.
-3

16

ويبسط هذا املرفق هذه التدابري يف ثالثة جماالت:
(أ)

تعزيز آليات التعاون والتنسيق؛

(ب)

تعزيز إدارة املعلومات واملعارف واإلبالغ الوطين والرصد واملؤشرات ،وجتنب االزدواجية املتعلقة هبا؛

.UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1

 17حتسني الفعالية والتعاون بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي واستكشاف الفرص ملزيد من أوجه التآزر" .انظر الوثيقتني:
 UNEP/CBD/SBI/1/INF/36و. UNEP/CBD/SBI/1/INF/37
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تعزيز توفري بناء القدرات واإلرشاد؛

ويوفر املرفق كذلك حملة عن اإلجراءات املضطلع هبا يف اجملاالت الثالثة خالل الفرتة  2017إىل .2020
باء  -تعزيز آليات التعاون والتنسيق

ستستند عدة خيارات العمل لتعزيز أوجـه التـآزر إىل آليـات التعـاون والتنسـيق أو تتطلبهـا .ولـذلك سـتبذل اجلهـود
-5
لتعزيز آليات التعاون والتنسيق على الصعيد الدويل.

-1

تعزيز عمل فريق االتصال التابع لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي

يضــطلع فريــق االتصــال التــابع لالتفاقيــات املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي الــذي يتــألف مــن أمانــات االتفاقيــات ،بــدور
-6
مهــم يف تيســري التعــاون بــني االتفاقيــات املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي .و ــة جمــال لتعزيــز أوجــه التــآزر وهــو تعزيــز عمــل فريــق
االتصــال ،بوســائل منهــا مــوظفني نظ ـراء األمانــات املعنيــة ،ملعاجلــة جمــاالت حمــددة حســب احلاجــة ،مثــل فــرق عمــل حشــد
امل ـوارد ،وبنــاء القــدرات وتكنولوجيــا اإلنرتنــت .وميكــن أن تشــمل جمــاالت العمــل املشــرتك اإلضــايف التواصــل 18،واإلبــالغ
واملؤشـرات ،مبــا يف ذلــك املؤشـرات املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة .فضــال عــن إعــداد مـواد إرشــادية لألطـراف املبينــة يف
القسم ذي الصلة الوارد أدناه.
-2

إشراك املنظمات املعنية األخرى يف عمل فريق االتصال التابع لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي

تضــطلع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة بــدور مهــم يف دعــم األط ـراف يف تنفيــذ االتفاقيــات املتعلقــة بــالتنوع
-7
البيولوجي وتعزيز أوجه التآزر يف تنفيذها .ومن أجل تعزيز أوجـه الكفـاءة ،فـإن هـذه املنظمـات مـدعوة للمسـامهة يف حتضـري
مناقش ــات يف فري ــق االتص ــال الت ــابع لالتفاقي ــات املتعلق ــة ب ــالتنوع البيول ــوجي واملش ــاركة يف اجتماعات ــه ،حس ــب االقتض ــاء.
وســتكون هــذه املشــاركة مكملــة آلليــات أخــرى ذات صــلة مثــل فريــق إدارة البيئــة التــابع لألمــم املتحــدة وفرقــة عمــل أهــداف
آيشي للتنوع البيولوجي .وسـيمثل هـذا األمـر أمهيـة علـى وجـه اخلصـوص بالنسـبة للمنظمـات الدوليـة الـيت أسـندت هلـا واليـة
ملعاجلــة املســائل املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي .وتشــمل هــذه منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ،واالحتــاد الــدويل حلفــظ
الطبيعة ،وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ،ومنظمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلـم والثقافـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة .كمـا
تشــمل أمــانيت مرفــق البيئــة العامليــة واملنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والسياســات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم
اإليكولوجية.
وميكــن أن تكــون إحــدى اجملــاالت الــيت ســيكون اإلعــداد واحل ـوار املعــززان ضــمن فريــق االتصــال مفيــدا مــن أجــل
-8
التعاون وتنسيق العمل على نطـاق املنظومـة بشـأن بنـاء القـدرات بغيـة تسـهيل تنفيـذ االتفاقيـات املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي.
وهنــاك جمــال آخــر وهــو املســاعدة يف توضــيح األدوار واملســؤوليات يف األنشــطة املتعاضــدة .وسيضــطلع الفريــق أيضــا بوظيفــة
أخرى أال وهي توفري الروابط مع عمليات مناسبة ذات صلة بأهداف التنمية املستدامة.
 18يهدف عمل فرق االتصال ،اليت مت بالفعل تأسيسه ،إىل تعزيز التعاون بني األمانات يف جهودها يف جمال االتصاالت يف دعم األطراف اخلاصة هبا،
مبا يف ذلك التعاون بشأن الرقابة الدولية.
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وباإلضــافة إىل ذلــك ،فــإن آليــات التعــاون والتنســيق املعــززة هــذه ســتفيد أيضــا تعزيــز التعــاون والــدعم الــذي تــوفره
-9
املنظمــات واآلليــات اإلقليميــة لألطـراف ،مبــا يف ذلــك يف جمــاالت التواصــل وزيــادة التوعيــة ،وحشــد املـوارد واالســتفادة منهــا،
وبنــاء القــدرات وأوجــه التــآزر علــى مســتوى التفاعــل بــني العلــوم والسياســات .وإضــافة إىل ذلــك ،تقــوم املنظمــات اإلقليميــة
املعنيــة بــدور مهــم يف االس ـرتاتيجيات واملبــادرات اإلقليميــة وميكــن أيضــا أن تســهم يف ضــمان امتــداد املناقشــات واخليــارات
املتعلقة بتعزيز التنفيذ الفعلي والتعاون بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي إىل اتفاقات واتفاقيات إقليمية أيضا.
-3

إعداد وتعزيز برامج عمل مشرتكة بني االتفاقيات

 -10توفر برامج العمل الثنائية بني أمانات االتفاقيات املتعلقة بـالتنوع البيولـوجي وسـيلة لتعزيـز التعـاون يف جمـاالت الـيت
هبــا مصــارت مشــرتكة وضــمن واليــات االتفاقيــات املعنيــة .وقــد أســس العديــد مــن األمانــات مــذكرة تعــاون تقــدم إطــارا خلطــط
العمل املشرتكة اجلارية 19.وينبغي مواصلة تطوير وتعزيز هذه اآلليات بني صكني أو أكثر.
-4

تعزيز عمل رؤساء اهليئات االستشارية العلمية لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي

 -11يشمل رؤساء اهليئات االستشارية العلمية لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ) (CSABممثلني عن األطراف يف
االتفاقي ــات – رؤس ــاء اهليئ ــات االستش ــارية العلمي ــة – باإلض ــافة إىل األمان ــات .وانض ــمت ع ــادة منظم ــات أخ ــرى إىل
اجتماعاهتا .وعقدت اجتماعاهتا على هامش اجتماعات اهليئات العلمية على أساس مناسبات وبصفة غـري منتظمـة ،ألهنـا
ليس لديها واليات رمسية أو ميزانية .وقد ينظر مـن جديـد يف إتاحـة حـوافز لرؤسـاء اهليئـات االستشـارية العلميـة لالتفاقيـات
املتعلق ــة ب ــالتنوع البيول ــوجي للعم ــل كآلي ــة ب ــني االتفاقي ــات ،واملن ــرب احلك ــومي ال ــدويل للعل ــوم والسياس ــات يف جم ــال التن ــوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وأماناهتا لتمكن االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي مـن اإلسـهام بطريقـة منسـقة
يف وضــع التقييمــات والســيناريوهات والنمــاذج وأدوات أخــرى حفزهــا املنــرب وتقييمهــا الحتياجاهتــا مــن املــدخالت بالنســبة
لربنامج العمل املقبل للمنرب وجتنب االزدواجية يف اجلهود.
جيم  -تعزيز إدارة المعلومات والمعارف واإلبالغ الوطني والرصد والمؤشرات وتجنب الزدواجية فيها
 -12سيشــكل التعــاون يف إدارة املعلومــات واملعــارف واملواءمــة علــى مســتوى مجــع البيانــات الوطنيــة واإلبــالغ والرصــد
واملؤش ـرات ،حس ــب االقتض ــاء ،أساس ــا مهم ــا لتعزي ــز أوج ــه الت ــآزر والكف ــاءة ب ــني االتفاقي ــات املتعلق ــة ب ــالتنوع البيول ــوجي.
واإلجـراءات الراميـة إىل دعـم بنــاء القـدرات يف هـذا الصــدد مبيّنـة يف هـذا القســم بـدل أن تبـني يف القســم جـيم أدنـاه املتعلــق
ببناء القدرات واإلرشاد .وسيطلب من أمانات االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي اختاذ هذه اإلجراءات ،مبـا يف ذلـك يف
إطــار فريــق االتصــال التــابع لالتفاقيــات املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي ومــن قبــل املنظمــات املعنيــة ،مبــا يف ذلــك برنــامج األمــم
املتحــدة للبيئــة مــن خــالل مبــادرة االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطـراف وإدارة املعــارف ( )MEA-IKMواملركــز العــاملي لرصــد
 19من بني تلك اليت تشرك اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها هناك خطط العمل الثنائية مع أمانات اتفاقية احملافظة على أنواع احليوانات الربية
املهاجرة ،واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئال للطيور املائية ،واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة ،واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
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حفــظ الطبيعــة التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ( .)WCMCوســيتم التأكيــد علــى الــدور املهــم ملبــادرة االتفاقــات البيئيــة
املتعــددة األطـراف وإدارة املعــارف وبوابــة معلومــات األمــم املتحــدة بشــأن االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطـراف املعروفــة باســم
 20 InforMEAبالنسبة لالتفاقية ومن أجل تعزيز أوجه التآزر بـني االتفاقيـات املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي وسـتقوم األطـراف
وحكومات أخرى بدعمه .وختضع هذه اإلجراءات للسلطة القانونية وواليات االتفاقيات ،وميكن أن تشمل التدابري الـواردة
يف القسم باء 1-من اجلدول املقدم يف القسم هاء أدناه.
 -13وميكن أن توفر املنظمات املعنية كذلك ،مبـا يف ذلـك برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي
ال ــدعم يف جم ــال بن ــاء الق ــدرات للبل ــدان عل ــى الص ــعيد ال ــوطين يف جم ــال إدارة املعلوم ــات واملع ــارف ،مب ــا يف ذل ــك األنش ــطة
املعروضة يف القسم باء– 2من اجلدول املقدم يف القسم هاء أدناه.
دال  -تعزيز توفير بناء القدرات واإلرشاد
 -14يركــز العديــد مــن خيــارات العمــل الــيت تتخــذها املنظمــات الدوليــة ،مبــا يف ذلــك أمانــات االتفاقيــات ،علــى بنــاء
القدرات ،أو توفري اإلرشاد لدعم أوجه التآزر يف تنفيذ االتفاقيات .ويشمل ذلك توفري عدد من املـواد اإلرشـادية األساسـية
اليت ميكن إعدادها أو إتاحتها بسهولة أكرب من خالل إجراء فوري وكذلك مـن خـالل مبادرات/آليـات لبنـاء القـدرات الـيت
ميكــن أن تنطــوي علــى أعمــال وعمليــات حتض ـريية .ومــع األخــذ يف احلســبان خطــة العمــل قصــرية األجــل ()2020-2017
لتعزيــز ودعــم بنــاء القــدرات مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوليهــا (املقــرر  23/13الصــادر عــن م ـؤمتر األط ـراف يف اتفاقيــة
التنوع البيولوجي) ،ميكن هلذه اإلجراءات أن تشمل التدابري احملددة يف القسم جيم من اجلدول املقدم يف القسم هاء أدناه.
-1

املواد اإلرشادية

 -15إن املواد اإلرشادية القائمة ،املوجهة للجمهور على مستوى نقاط االتصال والسلطات الوطنية واجلهات األخرى
الفاعلة املعنية املشاركة يف تنفيذ االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،ينبغي أن تكون معروفة بقدر أكرب ومتاحة بسهولة
أو إعداد مواد جديدة ملعاجلة أي ثغرات ،على النحو الوارد يف القسم جيم– 1من اجلدول املقدم يف القسم هاء أدناه.
-2

بناء القدرات

 -16تضطلع أمانات االتفاقيات واملنظمات الدولية بدور مهم يف دعم بناء القدرات الوطنية يف خمتلف اجملاالت ذات
الصلة .ومن خالل االستفادة من آلية التنسيق املعزز املبيّنة يف القسم باء أعاله ،ميكن أن يشمل ذلك اختاذ أمانات
االتفاقيات واملنظمات املعنية إلجراءات على النحو الوارد يف القسم جيم– 2من اجلدول املقدم يف القسم هاء أدناه.
واو  -اإلجراءات الخاصة بالفترة

2020-2017

 -17حيدد اجلدول الوارد يف هناية هذا القسم اإلجراءات الرئيسية املرغوب فيها لتعزيز أوجه التآزر على املستوى الدويل
مقرر من قبل مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي،
للفرتة  2017إىل  .2020وبعض اإلجراءات قد يتطلب إصدار ّ
20

 InforMEAهي البوابة اإللكرتونية اخلاصة مببادرة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وإدارة املعارف (.)MEA-IKM
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ويف بعض احلاالت ،من قبل األجهزة الرئاسية لالتفاقيات األخرى املتعلقة بالتنوع البيولوجي واملنظمات الدولية .كما
ستكون هناك آثار على مستوى املوارد املالية والبشرية ذات الصلة ببعض هذه اإلجراءات .وميكن إيالء االهتمام هلذه
املسائل من قبل األجهزة اإلدارية التابعة لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي خالل الفرتة  2017إىل  ،2020مع مراعاة
اجلدول الزمين الجتماعاهتا على النحو التايل:
جتتمـع اجلمعيـة العامـة للـدول األطـراف يف اتفاقيـة محايـة الـرتاث الثقـايف العــاملي والطبيعـي مـرة كـل ســنتني
(أ)
(الــدورة احلاديــة والعشــرون ،نوفمرب/تش ـرين الثــاين  )2017خــالل دورات امل ـؤمتر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم
والثقافة؛ وجتتمع جلنة الرتاث العاملي مرة يف السنة (الدورة احلادية واألربعون 17-2 ،يوليو/متوز )2017؛
(ب) جيتمــع مـؤمتر األطـراف املتعاقــدة يف اتفاقيــة األراضــي الرطبــة ذات األمهيــة الدوليــة وخاصــة بوصــفها مــوئال
للطيـور املائيــة مــرة كـل ثــالث ســنوات (االجتمـاع الثالــث عشــر )2018 ،وجتتمـع جلنتــه الدائمــة مـرة يف الســنة (الــدورة الثالثــة
واخلمسون 29 ،مايو/أيار إىل  2يونيو/حزيران )2017؛
(ج) يعقد اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدوليـة بشـأن املـوارد الوراثيـة النباتيـة لألغذيـة والزراعـة دوراتـه العاديـة مـرة
كل سنتني على األقل (الدورة السابعة)2017 ،؛
(د)

جتتمع هيئة تدابري الصحة النباتية 21مرة يف السنة (الدورة الثانية عشرة 11-5 ،أبريل/نيسان )2017؛

(ه) جيتمــع م ـؤمتر األطـراف يف اتفاقيــة احملافظــة علــى أن ـواع احليوانــات الربيــة املهــاجرة مــرة كــل ثــالث ســنوات
(االجتمــاع الثــاين عشــر 28-22 ،أكتوبر/تش ـرين األول )2017؛ وخــالل الفــرتة الفاصــلة بــني الــدورات جتتمــع عــادة جلنتــه
الدائمة مرة يف السنة ،وكذلك فورا قبل وبعد انعقاد كل اجتماع ملؤمتر األطراف؛
جيتمع مؤمتر األطراف يف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهـددة بـاالنقراض مـرة
(و)
كــل ثــالث ســنوات (االجتمــاع الثــامن عشــر)2019 ،؛ وخــالل الفــرتة الفاصــلة بــني الــدورات جتتمــع جلنتــه الدائمــة م ـرتني،
وك ــذلك ف ــورا قب ــل وبع ــد انعق ــاد ك ــل اجتم ــاع ملـ ـؤمتر األطـ ـراف (االجتم ــاع التاس ــع والس ــتون 27 ،نوفمرب/تشـ ـرين الث ــاين –
 1ديسمرب/كانون األول )2017؛
(ز)

جيتمع مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي مرة كل سنتني (االجتماع الرابع عشر.)2018 ،

 21تأسست مبوجب املادة  11من النص املراجع اجلديد ) (NRTلالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) (IPPCاملوافق عليه من مؤمتر منظمة األغذية والزراعة
يف نوفمرب/تشرين الثاين  1997خلدمة اجلهاز الرئاسي اجلديد لالتفاق العاملي.
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جدول اإلجراءات األساسية المرغوب في تنفيذها من أجل تعزيز أوجه التآزر على المستوى الوطني للفترة  2017إلى

2020

(تنبغي قراءة هذا اجلدول مقرتنا بالنص الكامل للمرفق )2

المجال/النتائج
المتوقعة

النشاط

(وصف النشاط)

ألف – آليات
تعزيز التعاون
والتنسيق

 -1تعزيز فعالية عمل فريق االتصال
التابع لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع
البيولوجي وعملياته( ،فريق االتصال
املعين بالتنوع البيولوجي).

اإلجراء األساسي

(وصف اإلجراء األساسي .يسلط الضوء على
اإلجراءات ذات األولوية)

موظفني نظراء عاملني معنيني مبجاالت حمددة

 -2إشراك املنظمات األخرى ذات الصلة دعوة للمسامهة يف مناقشات فريق االتصال التابع
يف عمل فريق االتصال التابع لالتفاقيات لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وحتضريها
املتعلقة بالتنوع البيولوجي للقيام جبملة
أمور من بينها ،تيسري اختاذ إجراءات
املشاركة يف اجتماعات فريق االتصال التابع لالتفاقيات
متسقة تشمل املنظومة بأكملها بشأن

اإلطار الزمني
2020-2017

المنظمة (المنظمات)
الرئيسية المحتملة

(حتديد البداية (املنظمة الرئيسية،
واملنظمات الشريكة،
واملدة)
واألطراف)

الولية
الولية المسندة
المسندة من
من اتفاقية
التنوع البيولوجي التفاقيات
األخرى

(الوالية احلالية
(مثل املقرر
 )6/12أو والية
إضافية قد تكون
ضرورية)

(الوالية
احلالية أو
والية إضافية
قد تكون
ضرورية)

المصدر

(املصدر وثيقة اإلجراء املعتزم،
مثال :املرفق الثاين من
UNEP/CBD/COP/13/15؛
ومقررات مؤمتر األطراف؛ ومقررات
أو قرارات االتفاقيات األخرى)

2020-2017

أمانات االتفاقيات

UNEP/CBD/COP/13/15

2020-2017

أمانات االتفاقيات*
واملنظمات ذات الصلة

UNEP/CBD/COP/13/15

2020-2017

أمانات االتفاقيات*

UNEP/CBD/COP/13/15
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المجال/النتائج
المتوقعة
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النشاط

اإلجراء األساسي

اإلطار الزمني
2020-2017

المنظمة (المنظمات)
الرئيسية المحتملة

الولية
الولية المسندة
المسندة من
من اتفاقية
التنوع البيولوجي التفاقيات
األخرى

المصدر

بناء القدرات؛ وتوضيح األدوار
واملسؤوليات يف األنشطة الداعمة
املشرتكة؛ وتقدمي روابط بالعمليات املعنية
املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة؛
وتيسري وتعزيز الدعم املقدم إىل األطراف
على املستوى اإلقليمي.

املتعلقة بالتنوع البيولوجي

واملنظمات ذات الصلة

 -3دعم التعاون يف اجملاالت ذات
املصارت املشرتكة وضمن واليات اتفاقيتني
أو أكثر.

مواصلة تطوير وتعزيز برامج العمل املشرتكة ومذكرات
التفاهم

أمانات االتفاقيات*

UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1
(الفقرة ( 23أ))

 -4تعزيز عمل رؤساء اهليئات
االستشارية العلمية ) (CSABيف
االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي.

التنسيق بني رؤساء اهليئات االستشارية العلمية مبا يف
ذلك لتمكني هذه اهليئات من العمل كآلية بني
االتفاقيات ،واملنرب احلكومي الدويل ) (IPBESوأماناهتا

أمانات االتفاقيات *،وأمانة
املنرب احلكومي الدويل
)(IPBES

UNEP/CBD/COP/13/15

2020-2017
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النشاط

باء – تعزيز إدارة  -1التعاون يف إدارة املعلومات واملعارف
ومواءمتها مع عملية مجع البيانات
املعلومات
واإلبالغ الوطين والرصد واملؤشرات.
واملعارف
واإلبالغ الوطين
والرصد
واملؤشرات،
وجتنب
االزدواجية
املتعلقة هبا

اإلجراء األساسي

اإلطار الزمني
2020-2017

المنظمة (المنظمات)
الرئيسية المحتملة

الولية
الولية المسندة
المسندة من
من اتفاقية
التنوع البيولوجي التفاقيات
األخرى

المصدر

(أ) إجراء حتليل للثغرات وازدواجيات األدوات والنُهج
القائمة يف جمال إدارة املعلومات وإدارة املعارف وتقييم
فعاليتها.

مبادرة االتفاقات البيئية املتعددة
األطراف وإدارة املعارف
(MEA)IKM/INFORMEA
لربنامج األمم املتحدة للبيئة
واملركز العاملي لرصد حفظ
الطبيعة التابع لربنامج األمم
املتحدة للبيئة ،بالتعاون مع
أمانات االتفاقيات املتعلقة
بالتنوع البيولوجي*

UNEP/CBD/COP/13/15

(ب) توفري الدعم لتصميم نُظم مجع البيانات والرصد

املركز العاملي لرصد حفظ
الطبيعة التابع لربنامج األمم
املتحدة للبيئة ،وأمانات
االتفاقيات*

UNEP/CBD/COP/13/15

(ج) املضي قدما يف إجراء دراسات احلالة اإلفرادية
ذات الصلة بشأن إدارة املعلومات واستخدامها ،مثل
تلك الدراسات املبينة يف مرجع اليونيب لربنامج األمم
املتحدة للبيئة بشأن تعزيز التعاون بني االتفاقيات
املتعلقة بالتنوع البيولوجي على الصعيدين الوطين

املركز العاملي لرصد حفظ
الطبيعة التابع لربنامج األمم
املتحدة للبيئة ،وأمانات
االتفاقيات*

UNEP/CBD/COP/13/15
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النشاط

اإلجراء األساسي

اإلطار الزمني
2020-2017

المنظمة (المنظمات)
الرئيسية المحتملة

الولية
الولية المسندة
المسندة من
من اتفاقية
التنوع البيولوجي التفاقيات
األخرى

المصدر

واإلقليمي (مرجع اليونيب).
(د) توفري اإلرشاد بشأن قواعد البيانات الوطنية
واحلصول على البيانات واستخدامها وتبادل التجارب
يف جمال وضع قاعدة البيانات الوطنية واستخدامها ،مع
مراعاة واستخدام املبادرات ذات الصلة مبا يف ذلك
املبادرات املوجودة يف غرفة تبادل معلومات السالمة
األحيائية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي ،ومبادرة
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وإدارة املعارف وبوابة
معلومات األمم املتحدة بشأن االتفاقات البيئية املتعددة
األطراف  ،MEA IKM/InforMEAواملرفق العاملي
ملعلومات التنوع البيولوجي

مبادرة االتفاقات البيئية
املتعددة األطراف وإدارة
املعارف (MEA-
 )IKM/InforMEAلربنامج
األمم املتحدة للبيئة واملركز
العاملي لرصد حفظ الطبيعة
التابع ليونيب ،بالتعاون مع
أمانات االتفاقيات املتعلقة
بالتنوع البيولوجي*

UNEP/CBD/COP/13/15

(ه) دعم اجلهود الوطنية يف جمال مجع البيانات الوطنية،
واإلبالغ والرصد واملؤشرات ،باالستفادة من عمل بوابة
معلومات األمم املتحدة بشأن االتفاقات البيئية املتعددة
األطراف وعمليات املطابقة احملددة يف مرجع اليونيب

أمانات االتفاقيات *،وفريق
االتصال املعين بالتنوع
البيولوجي** بالتعاون مع
برنامج األمم املتحدة للبيئة

UNEP/CBD/COP/13/15

(و) زيادة مطابقة البيانات إىل أقصى حد وتعزيز
الروابط بني نُظم بيانات االتفاقيات ومنتجات املعارف

أمانات االتفاقيات* ،وفريق
االتصال املعين بالتنوع

UNEP/CBD/COP/13/15
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النشاط

اإلجراء األساسي

اإلطار الزمني
2020-2017

المنظمة (المنظمات)
الرئيسية المحتملة

الولية
الولية المسندة
المسندة من
من اتفاقية
التنوع البيولوجي التفاقيات
األخرى

المصدر

العاملية ذات الصلة؛ وحتسني املواءمة وإجياد الروابط
والتشغيل املتبادل جلميع مبادرات البيانات ذات الصلة
بالتنوع البيولوجي

البيولوجي** واملنظمات اليت
لديها متثيل متبادل

(ز) املسامهة يف العمليات اجلارية بشأن املؤشرات
اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك
حتسينها ،واملسامهة يف مناقشة املؤشرات ذات الصلة
بالتنوع البيولوجي يف إطار كل االتفاقيات األخرى

أمانات االتفاقيات *،وفريق
االتصال املعين بالتنوع
البيولوجي**

UNEP/CBD/COP/13/15

(ح) توفري بناء القدرات ،على املستويني اإلقليمي
ودون اإلقليمي ،فيما يتعلق بإدارة البيانات واإلبالغ
الوطين ،مبا يف ذلك التدريب على نُظم قواعد البيانات

أمانات االتفاقيات*،
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
ومنظمات دولية أخرى
يُسند إليها والية تناول
املسائل املتعلقة بالتنوع
البيولوجي

UNEP/CBD/COP/13/15

(ط) إبقاء فرص التعاون يف جمال اإلبالغ مبوجب
االتفاقيات قيد االستعراض ،مبا يتماشى مع املقرر
 27/13الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع
البيولوجي بشأن اإلبالغ الوطين ،ولضمان قابلية
التشغيل املتبادل بني نُظم أو منصات اإلبالغ ،من

أمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي ،وأمانات
االتفاقيات *،وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة ومنظمات
دولية أخرى ذات صلة

UNEP/CBD/COP/13/15

IT/GB-7/17/19
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النشاط

اإلجراء األساسي

خالل إعداد هنج وأدوات حمتملة واالستفادة منها
 -2تزويد البلدان ببناء القدرات على
املستوى الوطين يف جمال إدارة املعلومات
واملعارف

جيم – تعزيز
توفري بناء
القدرات
واإلرشاد

22

 -1زيادة نطاق املعرفة باملواد اإلرشادية
احلالية وإتاحتها أو إعداد مواد جديدة
لسد أي ثغرات

اإلطار الزمني
2020-2017

المنظمة (المنظمات)
الرئيسية المحتملة

الولية
الولية المسندة
المسندة من
من اتفاقية
التنوع البيولوجي التفاقيات
األخرى

المصدر

22

(أ) توفري األدوات والتقنيات املناسبة لتطوير قواعد
البيانات

برنامج األمم املتحدة للبيئة،
وبرنامج األمم املتحدة
للتنمية ومنظمات دولية
أخرى ذات صلة

UNEP/CBD/COP/13/15

(ب) دراسات جتريبية بشأن ختطيط وإدارة قواعد
البيانات ،على سبيل املثال يف بلدين للمنطقة

برنامج األمم املتحدة للبيئة،
وبرنامج األمم املتحدة
للتنمية ومنظمات دولية
أخرى ذات صلة

UNEP/CBD/COP/13/15

(أ) قائمة للمواد اإلرشادية القائمة بشأن أوجه التآزر

املركـ ــز العـ ــاملي لرصـ ــد حفـ ــظ
الطبيعة التـابع لربنـامج األمـم
املتحدة للبيئة

UNEP/CBD/COP/13/15

(ب) دليل ومواد تواصل أخرى بشأن االتفاقيات
املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،والعالقات وأوجه التآزر

فريق االتصال املعين بالتنوع
البيولوجي **،وأمانات

UNEP/CBD/COP/13/15

مثل النهج النموذجي لإلبالغ يف املكتب االحتادي لشؤون البيئة ،واملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،واملشورة بشأن الطبيعة ( .) 2016عناصر من أجل عمل إبالغ وطين مقابل أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .املركز العاملي لرصد حفظ

الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،كامربيدج (.)UNEP/CBD/COP/13/INF/24

IT/GB-7/17/19
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اإلجراء األساسي

النشاط

اإلطار الزمني
2020-2017

المنظمة (المنظمات)
الرئيسية المحتملة

الولية
الولية المسندة
المسندة من
من اتفاقية
التنوع البيولوجي التفاقيات
األخرى

المصدر

املوجودة بينها

االتفاقيات *،وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة

(ج) اإلرشاد املتعلق بأوجه التآزر يف تنفيذ االسرتاتيجية
وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واسرتاتيجيات
وخطط عمل مماثلة لالتفاقيات األخرى املتعلقة بالتنوع
البيولوجي

فريق االتصال املعين بالتنوع
البيولوجي **،وأمانة اتفاقية
التنوع البيولوجي ،وأمانات
االتفاقيات *،وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة

UNEP/CBD/COP/13/15

(د) الوثيقة اإلرشادية بشأن الفرص املمكنة العتماد
هنج منسق للحصول على التمويل من مرفق البيئة
العاملية ونُظم أخرى متعددة األطراف مبا يف ذلك
الصندوق األخضر للمناخ حسب االقتضاء و/أو
حيثما أمكن

أمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي ،بالتعاون مع أمانة
مرفق البيئة العاملية وبالتشاور
مع أمانات االتفاقيات
األخرى املتعلقة بالتنوع
البيولوجي

UNEP/CBD/COP/13/15

(ه) جتميع قصص النجاح ألوجه التآزر يف تنفيذ
االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وإتاحتها ،مبا يف
ذلك من خالل غرفة تبادل املعلومات ومنتدى
اسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

أمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي ،وفريق االتصال
املعين بالتنوع البيولوجي**،
وأمانات االتفاقيات*،
ومرفق البيئة العاملية

UNEP/CBD/COP/13/15

(و) توفري معلومات بشأن أوجه التآزر ،مثل مرجع
اليونيب ،وأهداف آيشي للتنوع البيولوجي ،والقضايا

أمانات االتفاقيات *،وفريق
االتصال املعين بالتنوع

UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1
(الفقرة ( 37د))

36

المجال/النتائج
المتوقعة

IT/GB-7/17/19

النشاط

 -2بناء القدرات

اإلجراء األساسي

اإلطار الزمني
2020-2017

المنظمة (المنظمات)
الرئيسية المحتملة

الولية
الولية المسندة
المسندة من
من اتفاقية
التنوع البيولوجي التفاقيات
األخرى

المصدر

املشرتكة لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ومصادر
التمويل اخلاصة بالتنوع البيولوجي ،على املواقع الشبكية
لكل اتفاقية من االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي،
على سبيل املثال من خالل صفحة خمصصة بعنوان
"أوجه التآزر"

البيولوجي**

(أ) حتديد جماالت مشرتكة فيما خيص االحتياجات
الوطنية لبناء القدرات يف إطار االتفاقيات

أمانات االتفاقيات*،
ومنظمات أخرى ذات صلة

UNEP/CBD/COP/13/15

(ب) تبادل املعلومات بشأن برامج بناء القدرات
املقررة واملقبلة ،واملشاريع واملبادرات ذات الصلة
اجلارية و ّ
باالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي من أجل تيسري
اعتماد هنج منسق ،وجتنب االزدواجية يف اجلهود
وضمان االتساق يف تنفيذها ،واستخدامها على حنو
أمثل ومتكني التعاون على مستوى التنفيذ حسب
االقتضاء

أمانات االتفاقيات*،
ومنظمات أخرى ذات صلة

UNEP/CBD/COP/13/15

(ج) توفري أنشطة بناء قدرات منسقة ،مبا يف ذلك من
خالل اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية وآليات عرب
اإلنرتنت ،مع االستفادة من فرص التواصل القائمة لبناء

أمانات االتفاقيات*،
ومنظمات أخرى ذات صلة

املقرر

23/13

UNEP/CBD/COP/13/15
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النشاط

اإلجراء األساسي

اإلطار الزمني
2020-2017

المنظمة (المنظمات)
الرئيسية المحتملة

الولية
الولية المسندة
المسندة من
من اتفاقية
التنوع البيولوجي التفاقيات
األخرى

المصدر

القدرات ومعاجلة االحتياجات واجملاالت املشرتكة
التفاقيتني أو أكثر من االتفاقيات وإدراج بناء القدرات
من أجل التنفيذ التآزري لالتفاقيات

* إشراك أمانات االتفاقيات ،حسب االقتضاء.
**

(د) إجراء حلقات دراسية شبكية وحلقات عمل
إقليمية وغريها من األنشطة لفائدة نقاط االتصال
الوطنية لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن
احلصول على التمويل يف اجملال احملوري للتنوع
البيولوجي ملرفق البيئة العاملية

أمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي ،بالتعاون مع
أمانة مرفق البيئة العاملية،
وأمانات االتفاقيات
األخرى *،ومنظمات أخرى
ذات صلة

(ه) إعداد لقاءات مشرتكة مثل جناح خاص
باالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي تُعقد يف
االتفاقيات واملؤمترات الدولية

أمانات االتفاقيات *،وفريق
االتصال املعين بالتنوع
البيولوجي**

غري مطلوبة

UNEP/CBD/COP/13/15

UNEP/CBD/SBI/1/9/Add.1
(الفقرة ( 37ب))

تتمثل مسؤولية فريق االتصال التابع لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف هذا النشاط يف تعزيز اإلشراف املنسق ،مثال لضمان أن اإلجراءات واألولويات تتماشى مع إرشاد وواليات االتفاقيات املعنية وأجهزهتا الرئاسية
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المرفق 3

مشروع القرار

2017/

التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي
إن الجهاز الرئاسي،
إذ يشير إىل املادة  2-1وكذلك املادة ( 3-19ز) و(ل) من املعاهدة اليت تنص على أن يقوم اجلهاز الرئاسي بإقامة التعاون
التنوع البيولوجي ،واإلحاطة كذلك بالقرارات ذات الصلة
وحيافظ عليه مع مؤمتر األطراف املتعاقدة يف االتفاقية بشأن ّ
التنوع البيولوجي ،وبأحكام املادة  5-20اليت تنص على أن يتعاون األمني مع
الصادرة عن مؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن ّ
التنوع البيولوجي؛
أمني االتفاقية بشأن ّ
وإذ يشير إىل القرار
واألمانة؛

2015-7

بشأن التعاون مع مؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي وأجهزهتا الفرعية

وإذ يقر بضرورة مواصلة دعم بناء قدرات األطراف ،ال سيما البلدان النامية ،على الدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة الدولية
واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا امللحق هبا؛
( )1يأخذ علم ا باملقررات الصادرة عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي،
واالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،واليت هي ذات أمهية بالنسبة إىل املعاهدة
الدولية؛
( )2ويطلب من األمانة أن تستمر يف رصد العمليات ذات الصلة املرتبطة باالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي وبروتوكول
ناغويا امللحق هبا ويف املشاركة فيها ،من أجل تعزيز العالقات العملية واملتجانسة واملناسبة ،على الصعيدين الوطين والدويل؛
( )3ويشكر املكتب على إعداده لعناصر املشورة ملرفق البيئة العاملية فيما يتعلق باملعاهدة الدولية ،ويرحب بالقرار الذي
اختذه مؤمتر األطراف يف االتفاقية لعكس هذه العناصر ،على املستوى االسرتاتيجي ،يف إطار السنوات األربع لألولويات
الربناجمية ملرفق البيئة العاملية املعتمد يف اجتماعه الثالث عشر ،واملتعلق بالتجديد السابع للموارد العاملية للصندوق االستئماين
ملرفق البيئة العاملية ،ويحيط علما باالعتبارات اليت أبداها مؤمتر األطراف يف االتفاقية ،من خالل املقرر  ،21/13لوضع
توجيهات اسرتاتيجية للتجديد الثامن ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية؛
( )4ويدعو األطراف املتعاقدة ،متشيا مع املادة ( 4-18أ) من املعاهدة الدولية ،إىل ضمان إيالء االهتمام الواجب
للخطط والربامج اليت تدعم تنفيذ املعاهدة الدولية ضمن األجهزة الرئاسية ملرفق البيئة العاملية خالل املفاوضات ،واعتماد
التجديد السابع للصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية ،مبا يف ذلك استخدام ،عند االقتضاء ،عناصر املشورة ملرفق البيئة
العاملية فيما يتعلق باملعاهدة الدولية اليت يعدها املكتب؛
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( )5ويلحظ مع التقدير خيارات العمل لتعزيز التعاون والتنسيق وأوجه التآزر فيما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع
البيولوجي اليت وضعتها حلقة العمل املعقودة يف جنيف يف فرباير/شباط 2016؛
( )6ويرحب باخليارات لتعزيز أوجه التآزر فيما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي على املستوى الوطين ،وخارطة
الطريق لتعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي على املستوى الدويل للفرتة  ،2020-2017الواردة يف
املرفقني األول والثاين من املقرر  24/13الصادر عن االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي؛
( )7ويدعو األطراف املتعاقدة إىل النظر يف دعم تنفيذ هذه اخليارات ،من أجل زيادة التعاون والتنسيق مع الصكوك
الدولية األخرى ذات الصلة وتعزيز أوجه التآزر معها؛
( )8ويطلب إىل األمني أن يتخذ اإلجراءات ذات الصلة املتوخاة يف هذه اخليارات ،حسب االقتضاء ورهنا بتوافر املوارد
املالية ،وال سيما يف سياق فريق االتصال املعين باالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،وبرامج العمل املشرتكة مع الصكوك
الدولية األخرى ذات الصلة ،وإدارة املعلومات واملعارف ،واإلبالغ والرصد ،والتواصل على املستوى العام ،وأنشطة تنمية
القدرات؛
( )9ويلحظ أن متابعة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي  2020-2011تتيح فرصة لزيادة االتساق والتعاون بني
املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي ،ويشدد على أمهية احلفاظ على أهداف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،مبا
يف ذلك االعتماد على معلومات الرصد املتاحة من خالل عملييت اإلبالغ للمعاهدة الدولية وهيئة املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ،وباألخذ يف االعتبار اخلربة املكتسبة يف رصد اهلدف  5-2من أهداف التنمية املستدامة؛ وعالوة على
ذلك ،يشدد على أنه ينبغي لألهداف املتعلقة باحلصول على املوارد الوراثية واالستخدام العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها ،أن تراعي املعاهدة الدولية ونظامها املتعدد األطراف للحصول على املوارد وتقاسم منافعها؛
( )10ويطلب إىل األمني مواصلة التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن املسائل املتصلة مبعلومات التسلسل
الرقمية من أجل تعزيز االتساق والدعم املتبادل يف أنشطتها؛
( )11ويطلب إىل األمني أن يتعاون مع األمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي من خالل تقدمي معلومات عن التطورات
والتجارب العملية للتنفيذ يف إطار املعاهدة الدولية ،هبدف إثراء املناقشات املقبلة بشأن املادة  10من بروتوكول ناغويا؛
( )12ويطلب إىل األمني أن يواصل استكشاف اخليارات التقنية للربط بني النظام العاملي للمعلومات التابع للمعاهدة
الدولية وبوابة آلية تنسيق املعلومات بشأن احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك ،لصارت
األطراف املتعاقدة واملستخدمني؛
( )13ويرحب باجلهود اليت تبذهلا أمانتا املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي يف جمال التعاون مع املنظمة الدولية للتنوع
البيولوجي ،ومبادرة تنمية القدرات يف جمال احلصول على املوارد وتقاسم منافعها ،والشركاء اآلخرين ،للجمع بني أصحاب
املصلحة واخلرباء املشاركني يف تنفيذ املعاهدة الدولية واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا ،ويطلب إىل األمني ،رهنا
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بتوافر املوارد املالية ،تيسري هذا التفاعل بشأن الدعم املتبادل والتنفيذ املنسجم للصكوك ،ورفع تقرير عن نتائج هذه األنشطة
إىل اجلهاز الرئاسي؛
( )14ويرحب مبشاركة أمانة املعاهدة الدولية يف أنشطة تنمية القدرات املتعلقة بالتنفيذ املنسجم واملتعاضد ،ويطلب إىل
األمني مواصلة املشاركة يف هذه األنشطة رهنا بتوافر املوارد املالية؛
( )15ويشيد جبهود األمانة الرامية إىل التعاون مع أمانة اتفاقية التعاون البيولوجي ،ويطلب إىل األمني ،رهنا بتوافر املوارد
املالية ،أن يستمر ،مع أمانة االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي ،يف استكشاف الوسائل واألنشطة العملية ملواصلة تعزيز هذا
التعاون وفقا للخطوط املنصوص عليها يف مذكرة التعاون واملبادرة املشرتكة املوقعة بني األمانتني ،وأن يرفع تقريرا إىل اجلهاز
الرئاسي؛
()16

ويطلب إىل األمني مواصلة اإلبالغ عن التعاون مع االتفاقية يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي.

