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جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة 
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 الدورة الثانية
 3027 ار/مايوأي 38-34نريكيب، 

 *من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت( ؿ) 5 افالبند
أوجه  البيئية الدولية: واإلدارةالمسائل المتعلقة بالسياسات 

التآزر فيما بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات 
 الصلة بالتنوع البيولوجي

  بالتنوع البيولوجيتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة 

 تقرير المدير التنفيذي

 

 

 

                                                      
*  UNEP/EA.2/1. 

 جزمو 
لتقرير التقدـ احملرز يف اجلهود الرامية إىل تعزيز أكجو التآزر كالتعاكف فيما بني االتفاقات يربز ىذا ا

ادلؤرخ  23/4 -.إالبيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، كذلك استجابة للمقرر د
برنامج األمم ادلتحدة  ، ادلتعلق باإلدارة البيئية الدكلية، كالصادر عن رللس إدارة3023شباط/فرباير  33

 للبيئة.
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 مقدمة - أوالً 
، 3023شباط/فرباير  33، ادلتعلق باإلدارة البيئية الدكلية، كادلؤرخ 23/4 -إ.من القرار د 2يف الفقرة  - 2

الوطين اعًتؼ رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بأعلية تعزيز أكجو التآزر، دبا يف ذلك على ادلستويني 
كاإلقليمي، بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، كذلك دكف ادلساس باألىداؼ احملددة اخلاصة هبا، 
كمع االعًتاؼ بوالية كل منها، كما شجع اجمللس مؤسبرات األطراؼ يف تلك االتفاقيات على زيادة تعزيز 

من نفس ادلقرر، ُدعي ادلدير  4ك 3يف الفقرتني جهودىا يف ىذا الصدد، مع مراعاة اخلربات يف ىذا اجملاؿ. ك 
التنفيذم إىل القياـ، حسب االقتضاء، بادلزيد من األنشطة لتحسني فعالية االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ، 
كربسني التعاكف بينها، مع مراعاة استقاللية سلطة مؤسبرات األطراؼ يف ازباذ القرارات، كما طُلب إليو أف يبحث 

ادلزيد من جوانب التآزر يف ادلهاـ اإلدارية ألمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ اليت يتوىل برنامج فرص 
األمم ادلتحدة للبيئة إدارهتا، كيقدـ ادلشورة بشأف مثل ىذه الفرص إىل ىيئات إدارة تلك االتفاقات البيئية 

 ادلتعددة األطراؼ.
ر أعاله بعد أف نظر يف اإلدارة البيئية الدكلية. كجرت اإلشارة إىل ضركرة كأقر رللس اإلدارة القرار ادلذكو  -3

ربسني كفاءة كفعالية اإلدارة الدكلية لشؤكف البيئة، كخباصة عن طريق تقليل التجزؤ كاحتماالت االزدكاجية يف 
اإلدارة البيئية داخل  التقريرين األكؿ كالثاين لوحدة التفتيش ادلشًتكة لدل األمم ادلتحدة كادلتعلقني باستعراض

من الوثيقة اخلتامية دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية  :9كإضافة إىل ذلك، ففي الفقرة  (2)منظومة األمم ادلتحدة.
قاـ رؤساء الدكؿ كاحلكومات كادلمثلوف رفيعو ادلستول بتشجيع  (3)“ادلستقبل الذم نصبو إليو”ادلستدامة 

دلتعلقة بالبيئة على النظر يف ازباذ مزيد من التدابري، يف إطار رلموعة ادلواد أطراؼ االتفاقات ادلتعددة األطراؼ ا
الكيميائية كالنفايات كغريىا من اجملموعات، حسب االقتضاء، لتعزيز اتساؽ السياسات على مجيع ادلستويات يف 

يق كالتعاكف يف إطار ىذا اجملاؿ كزيادة الكفاءة كاحلد من التداخل كاالزدكاجية غري الضركريني كزيادة التنس
االتفاقات ادلتعددة األطراؼ ادلتعلقة بالبيئة، دبا يف ذلك اتفاقيات ريو الثالث، ككذلك التنسيق كالتعاكف مع 

 منظومة األمم ادلتحدة يف ادليداف. 
ية، دبا يف ذلك أنشطة األمانات، كىيئات اإلدارة ر عديد من األنشطة ادلنجزة أك اجلاكجرل النظر يف ال - 4
اذليئات االستشارية لالتفاقيات، كىيئات األمم ادلتحدة كاجلهات ادلعنية األخرل، مثل ادلنظمات احلكومية ك 

الدكلية كادلنظمات غري احلكومية، كذلك هبدؼ معاجلة الشواغل ادلذكورة أعاله. كعلى كجو اخلصوص، مت اإلقرار 
البيولوجي من أجل االعًتاؼ باخلطة االسًتاتيجية للتنوع أيضان بالتدابري اليت ازبذهتا االتفاقيات ادلتعلقة بالتنوع 

كأىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي، كوسيلة مفيدة، كإطار مشًتؾ لتيسري فرص  3030-3022البيولوجي للفًتة 
استفادة االتفاقيات األخرل من مرفق البيئة العادلية من خالؿ اتفاقية التنوع البيولوجي، كللعمل بنشاط على 

البلداف يف كضع اسًتاتيجيات شاملة كخطط عمل كطنية للتنوع البيولوجي. كاسًتشدت ادلناقشات مساعدة 
أيضان دبا صلم عن الفريق العامل ادلفتوح العضوية ادلعين بأىداؼ التنمية ادلستدامة من مناقشات، على الرغم من 

. كقاـ 3040التنمية ادلستدامة لعاـ أنو مل يتح إدراج ادلعلومات احملددة بسبب ادلفاكضات اجلارية بشأف خطة 
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بالنظر ادلتأين يف األمور األخرل ادلهمة القائمة من اإلصلازات كالواليات كالفرص 

 كاألنشطة.
                                                      

(2)  JIU/REP/2008/3 كJIU/REP/2014/4. 
 ، ادلرفق.77/399قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة   (3)
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كمن خالؿ مشركع مولو االرباد األكركيب كحكومات سويسرا كفنلندا، أعدت أمانة برنامج األمم ادلتحدة  - 5
بشأف تعزيز أكجو التآزر كالتعاكف فيما بني االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة “ قة خياراتكر ”للبيئة 

  .3026ك 3025بالتنوع البيولوجي خالؿ عامي 
 اإلجراءات المتخذة  -ثانياً 

كة عند معاجلة الوالية ادلذكورة أعاله، أجرل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة استقصاء عن طريق شب - 6
، من أجل مناقشة كصياغة اخليارات الرامية إىل ربديد 3026ك 3025اإلنًتنت، كعقد اجتماعني يف عامي 

كضم ادلشاركوف يف الدراسات  (4)السبل ادلمكنة لتعزيز التآزر يف تنفيذ االتفاقيات ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي.
شخصية، شلثلني من أمانة برنامج األمم ادلتحدة االستقصائية كيف اجتماعات اخلرباء، الذين شاركوا بصفتهم ال

للبيئة كأمانات االتفاقيات ذات الصلة، فضالن عن مسؤكيل االتصاؿ الوطين لالتفاقيات ذات الصلة كغريىم من 
اخلرباء. كيف الوقت نفسو استعرض برنامج األمم ادلتحدة للبيئة التوجيهات كاخلربات كالدركس ادلستفادة على 

أمانات  لالتفاقيات ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي، كعمل بشكل كثيق مع فيما يتعلق بالتنفيذ ادلتسق الصعيد الوطين
 االتفاقيات ككذلك مع جهات االتصاؿ كالسلطات الوطنية. 

ربسني خيارات تعزيز أكجو التآزر بني ’’كادلعنونة  كتبني كرقة اخليارات اليت أعدت نتيجة ذلذه العملية، - 7
رلموعة من اخليارات كاإلجراءات، كميكن استخدامها يف ادلناقشة  ‘‘ذات الصلة بالتنوع البيولوجياالتفاقيات 

كمن أجل ازباذ ادلزيد من اإلجراءات احملتملة يف عدد من ادلنتديات، دبا يف ذلك مجعية األمم ادلتحدة للبيئة، 
ادلتعلق بالتنوع البيولوجي، كفريق االتصاؿ كىيئات اإلدارة كاذليئات االستشارية يف لكل اتفاقية من االتفاقيات 

لالتفاقيات ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي. كسوؼ تشكل الورقة أيضان إحدل ادلساعلات العديدة اليت تقدـ إىل 
الفريق االستشارم غري الرمسي للعملية اليت تقودىا األطراؼ، كاليت بادرت هبا اتفاقية التنوع البيولوجي دبوجب 

 ادلتعلق بالتعاكف مع االتفاقيات كادلنظمات كادلبادرات الدكلية األخرل. 23/7ادلقرر 
 .(UNEP/EA.2/12/Add.1) يف إضافة ىذه الوثيقةكتتاح نسخة سلتصرة من كرقة اخليارات  - 8

 الخيارات -ثالثاً 
فيذ عرَّفت كرقة اخليارات خيارات زلددة للعمل فيما يتعلق بتحسني أكجو التآزر كاالتساؽ يف تن - 9

ذات  ةسبعة التاليالواضيع ادلاالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، كذلك يف إطار 
صلة: اسًتاتيجيات كخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كاخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة ال

 احلكومي كادلنرب كادلؤشرات؛ كالرصد التقارير كإعداد جي؛البيولو  بالتنوع ادلتعلقة آيتشي كأىداؼ 3022-3030
 العلـو بني الربط كتعزيز اإليكولوجية الُنظم كخدمات البيولوجي التنوع رلاؿ يف كالسياسات للعلـو الدكيل

                                                      
كانت االتفاقيات ادلدرجة يف سياؽ ىذا العمل اتفاقية التنوع البيولوجي؛ كاتفاقية التجارة الدكلية بأنواع احليوانات كالنباتات   (4)

معاىدة احملافظة على األنواع  :ية ادلهددة باالنقراض؛ كاتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة )اتفاقية بوف( )االسم الرمسيالرب 
 ادلهاجرة من احليوانات الفطرية( كادلعاىدة الدكلية بشأف ادلوارد الوراثية النباتية لألغذية كالزراعة؛ كاتفاقية األراضي الرطبة ذات

 .ة الدكلية كخاصة بوصفها موئالن للطيور ادلائية )اتفاقية رامسار(؛ كاالتفاقية ادلتعلقة حبماية الًتاث الثقايف كالطبيعي العادلياألعلي
أيضان الربكتوكوالت ادللحقة بتلك االتفاقيات، على سبيل ادلثاؿ، “ االتفاقيات ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي”كتشمل اإلشارة إىل 

ا بشأف احلصوؿ على ادلوارد اجلينية كالتقاسم العادؿ كادلنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها كبركتوكوؿ كارتاخينا بركتوكوؿ ناغوي
 .ادلتعلق بالسالمة البيولوجية ادللحق باتفاقية التنوع البيولوجي
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د إدارة ادلعلومات، كزيادة الوعي؛ كبناء القدرات؛ كالتمويل ككفاءة استخداـ ادلوارد؛ كتضافر اجلهو ك  كالسياسات؛
ادلؤسسية. كجرل أيضان التعرؼ على ضركرة إقامة الركابط مع تعزيز جدكؿ أعماؿ التنمية ادلستدامة حبلوؿ عاـ 

 نقطة من نقاط العمل من أجل النظر فيها.  99توصية، ك 39. كجرل أيضان ربديد ضلو 3040
 االعتبارات الشاملة -ألف 

 العملية، دبا يف ذلك:  ل التعرؼ على عدد من االعتبارات الشاملة خالؿجر  - :
ادلنافع اليت ستكتسب من تنفيذ االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي بصورة تآزرية كمًتابطة،  )أ(

 من أجل تعزيز تنفيذىا ككفاءهتا كفعاليتها على الصعيد الوطين؛ 
تنوع البيولوجي أعلية االعًتاؼ باألنشطة السابقة كاحلالية كادلقررة لالتفاقيات ذات الصلة بال )ب(

كغريىا من االتفاقيات كاالستفادة من األنشطة السابقة، كذلك من أجل ربديد كمعاجلة الفرص ادلتعلقة ببناء 
 أكجو التآزر كربسني الًتابط يف تنفيذ ىذه االتفاقيات؛

لك قيمة ادلشاركة يف أنشطة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة )كالكيانات األخرل ادلعنية، دبا يف ذ )ج(
 األمم ادلتحدة( لتحديد كمعاجلة الفرص ادلتعلقة دبواصلة بناء أكجو التآزر كربسني الًتابط يف تنفيذ االتفاقيات؛

الفرص احملتملة دلواصلة تشجيع أكجو التآزر بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كضركرة  )د(
، دبا يف ذلك أىداؼ التنمية ادلستدامة 3040امة لعاـ القياـ بذلك، يف سياؽ تنفيذ جدكؿ أعماؿ التنمية ادلستد

 كمقاصدىا؛ 
ضركرة قياـ مجيع اجلهات الفاعلة، دبا فيها احلكومات، ككيانات األمم ادلتحدة، كىيئات  )ىػ(

االتفاقيات كأماناهتا، كغريىا من اجلهات صاحبة ادلصلحة، دبواصلة تشجيع كتنفيذ اجلهود كالُنهج اليت يدعم 
ان، ككذلك الُنهج الرامية إىل تعزيز التنفيذ ادلنسَّق كادلًتابط لالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي بعضها بعض

على مجيع ادلستويات، مع تناكؿ ادلسائل ادلتعلقة بنظم اإلبالغ كنشر ادلعلومات كباالستفادة من األنشطة 
 كاخلربات احلالية.

 رنامج األمم المتحدة للبيئةخيارات لإلجراءات المتخذة من جانب ب -باء 
ىناؾ حاجة كاضحة إىل تركيز العمل الذم يقـو بو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كتعزيزه يف رلاؿ دعم  - 20

تنفيذ االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على ادلستويات الوطنية كاإلقليمية كالعادلية، دبا يف ذلك، كحيثما 
يق تشجيع كتيسري تضافر اجلهود كالتعاكف يف تنفيذ تلك االتفاقيات، يف اجملاالت يكوف ذلك مناسبان، عن طر 

اليت تقع ضمن نطاؽ كالية برنامج األمم ادلتحدة للبيئة. كىذه اجلهود ينبغي أف تعًتؼ بادلبادرات ادلاضية كاحلالية 
وقت، كينبغي أف تتعرؼ أيضان على كادلقررة داخل كخارج برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كأف تستفيد منها يف نفس ال

الفرص اجلديدة للتآزر، دبا يف ذلك، على سبيل ادلثاؿ ال احلصر، اإلجراءات التالية اليت انبثقت عن مناقشات 
 اخلرباء:

 للتنوع آيتشي وأهداف 3131-3122الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  (أ)
  للفًتة البيولوجي للتنوع االسًتاتيجية اخلطة عن بفعالية لتعبريا كفالة: للعمل إطاراً  بوصفها ولوجييالب

األجل كبرنامج العمل  ادلتوسطة االسًتاتيجية يف ذلا التابعة البيولوجي للتنوع آيتشي كأىداؼ 3022-3030
جي يف حفظ التنوع البيولو  أساسيان  لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، مع االعًتاؼ بأهنا ال سبثل فحسب عامالن 
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كخدمات النظم اإليكولوجية كاستخدامها ادلستداـ بل أهنا توفر اإلطار الذم تتبعو بالفعل االتفاقيات ادلتعلقة 
بالتنوع البيولوجي ككيانات األمم ادلتحدة، كالذم ميكن ضمنو معاجلة أكجو التآزر يف تنفيذ االتفاقيات ادلتعلقة 

  بالتنوع البيولوجي على ضلو منهجي كمتكامل؛
: التواصل على مجيع ادلستويات بشأف استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (ب)

أعلية االسًتاتيجيات كخطط العمل الوطنية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي باعتبارىا أدكات سياساتية رفيعة ادلستول 
لك تعميم مراعاة التنوع البيولوجي لتحقيق التنفيذ ادلتسق لالتفاقيات ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي، دبا يف ذ

كخدمات النظم اإليكولوجية يف القطاعات ذات الصلة، باالعتماد على ما أصلز بالفعل من جانب االتفاقيات 
 ؛ادلواردالستغالؿ  الناذبةالفرصة االستفادة من ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي كغريىا، ك 

لذم تقدمو جهات االتصاؿ التابعة لليونيب : تعزيز الدعم االدعم على المستوى اإلقليمي (ج)
كادلعنية بإدارة النظم اإليكولوجية كبالتنوع البيولوجي، كيشمل ذلك الدعم ادلقدـ من أجل تنفيذ االتفاقيات ذات 
الصلة بالتنوع البيولوجي، كضماف سبويل ذلك الدعم. كبالعمل من خالؿ تضافر اجلهود مع أمانات االتفاقيات 

نوع البيولوجي كادلنظمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية ذات الصلة، ميكن لربنامج األمم ادلتحدة ذات الصلة بالت
للبيئة أف يطور إطاران متماسكان للعمل الذم تقـو بو جهات االتصاؿ اإلقليمية. كميكن ذلذا اإلطار أف يوجو 

ع كتنفيذ اسًتاتيجيات كخطط العمل الدعم الذم يقدمو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة على ادلستول اإلقليمي لوض
أكثر تآزران لالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، كما ميكنو أف  للتنوع البيولوجي، كمن أجل تنفيذالوطنية 

يربط ىذا الدعم بالعمل الذم يقـو بو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة مع األفرقة القطرية التابعة لألمم ادلتحدة، 
 طر ادلساعدة اإلظلائية اليت تقدمها األمم ادلتحدة؛ للمساعلة يف أُ 

: التشجيع على إغلاد فرص معززة للتنسيق، كبناء أكجو التآزر، كلتقاسم كفاءة الموارد وتعبئتها (د)
ادلعلومات بشأف العمل، كذلك لدعم أطراؼ االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ بالنسبة لعملية تعبئة ادلوارد اليت 

لتعاكف فيما بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. كقد تنطوم ىذه اجلهود على دعم األطراؼ ُتشجع ا
يف كضع األكلوية للتنفيذ ادلًتابط لالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ يف اخلطط الوطنية اليت تبين اجلهات ادلاضلة 

مم ادلتحدة(، مع اتباع هنج ُمنسق للحصوؿ على التمويل عليها أكلويات سبويلها )مثل أُطر ادلساعدة اإلظلائية لأل
من مرفق البيئة العادلية، كمن الصندكؽ األخضر للمناخ فيما بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، 

ية كتشجيع ادلزايا اليت تًتتب على ربقيق التآزر بني االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ، لدل مرفق البيئة العادل
كادلاضلني كذلك بوسائل منها تقاسم اخلربات بشأف كيفية تعزيز أكجو التآزر ىذه لفعالية تكلفة التدابري ادلتخذة 
بشأف التنوع البيولوجي؛ كينبغي أف تؤخذ يف االعتبار أيضان الفرص الناشئة من خالؿ تنفيذ خطة عمل أديس 

 للتنمية ادلستدامة؛ 3040ؿ أعماؿ عاـ أبابا يف سياؽ إصلاز جدك 
من الوثيقة اخلتامية دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة، ادلعنونة  99للفقرة  : كفقان بناء القدرات (ه)

، كاليت قامت بتمكني برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لكي يتوىل قيادة اجلهود ادلبذكلة “ادلستقبل الذم نصبو إليو”
اتيجيات على نطاؽ منظومة األمم ادلتحدة بشأف البيئة، كتشجيع السبل ادلمكنة الكفيلة بتعزيز لصياغة االسًت 

اتساؽ العمل على نطاؽ ادلنظومة يف رلاؿ بناء القدرات من أجل تيسري التعاكف كتضافر اجلهود يف تنفيذ 
مل السابق لفريق إدارة القضايا على الع اجلهوداالتفاقيات ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي. كينبغي أف تعتمد ىذه 

ادلعين بالتنوع البيولوجي كالتابع لفريق إدارة البيئة، كأف تأخذ يف االعتبار أعماؿ ادلتابعة احلالية اليت تقـو هبا فرقة 
العمل ادلعنية بأىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي، كالعمل على بناء القدرات الذم غلرم حاليان يف إطار ادلنرب 
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لدكيل للعلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية، كخطة بايل احلكومي ا
كعن طريق العمل مع أمانات  .، ادلرفق(UNEP/GC.23/6/Add.1) االسًتاتيجية لدعم التكنولوجيا كبناء القدرات

مثل فرقة العمل ادلعنية االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، ككذلك عن طريق آليات تضافر اجلهود 
بأىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي، القياـ باستكشاؼ إمكانيات كضع إطار متماسك لبناء القدرات من أجل 
 ربقيق ىذه األىداؼ. كباإلضافة إىل ذلك، كمن خالؿ العمل مع رلموعة األمم ادلتحدة اإلظلائية، تقدمي الدعم

لوجي يف عملية كضع إطار ادلساعدة اإلظلائية لألمم ادلتحدة، كذلك للمزيد من التكامل العتبارات التنوع البيو 
لضماف اتباع أىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي بصورة أكثر فعالية بصفتها إطاران مًتابطان الزباذ اإلجراءات بشأف 

 التنوع البيولوجي كخدمات الُنظم اإليكولوجية؛
: عن طريق العمل مع أمانات لمعلومات والمعارفالُنهج المترابطة واألدوات العملية إلدارة ا (ك)

االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، مواصلة تعزيز مساعلة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف البيانات، 
كادلعلومات، كادلعارؼ، كاألدكات الصاحلة للتشغيل ادلتبادؿ كاليت تدعم التنفيذ ادلتسق لالتفاقيات ذات الصلة 

 هبدؼ مواصلة ات كنظم اإلدارة كإعداد التقاريرلبيولوجي، دبا يف ذلك األدكات اليت تدعم تبادؿ ادلعلومبالتنوع ا
العمل مع أصحاب ادلصلحة الرئيسيني، دبا يف ذلك أمانات االتفاقيات كاألطراؼ، دلواصلة تطوير كربسني إنتاج 

إنفورميا  ، كبوابة‘‘يونيب اليف’’مج األدكات مثل أدكات إعداد التقارير عرب شبكة اإلنًتنت يف الربنا
(AEMrofnI) دلطابقة مساعلات االتفاقيات تفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼاإللكًتكنية للمعلومات ادلتعلقة باال ،

ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، ككيانات األمم ادلتحدة، كادلنظمات األخرل ادلعنية، مع تنفيذ أىداؼ آيتشي 
 UNEP Sourcebook of Opportunities for، كمع تطبيق منشور برنامج األمم ادلتحدة للبيئة: )للتنوع البيولوجي

Enhancing Cooperation among the Biodiversity-related Conventions at National and Regional Levels )
التعاكف بني االتفاقيات ذات الصلة  الدليل ادلرجعي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة )اليونيب( فيما يتعلق بتعزيز -

  (5)بالتنوع البيولوجي على ادلستويني الوطين كاإلقليمي.
 اقًُتحت ىذه اخليارات هبدؼ ربقيق نتيجتني رئيسيتني، كعلا: ك  - 22

تنفيذ االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على ضلو يتزايد سباسكان، كينطوم على قدر أكرب  (أ)
هود كالتعاكف بني أطراؼ االتفاقيات، كأمانات االتفاقيات كالشركاء الرئيسيني، شلا يؤدم إىل ادلزيد من تضافر اجل

 ؛من الكفاءة كالفعالية يف ربقيق أىداؼ تلك االتفاقيات
كقد أدل تعزيز تضافر اجلهود كالتعاكف يف تنفيذ االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على  (ب)

تيسري االطلراط مع القطاعات األخرل، كربسني فرص تعميم مراعاة أىداؼ التنوع  مجيع ادلستويات إىل
البيولوجي يف السياسات كالقطاعات األخرل )بوسائل منها أُطر ادلساعدة اإلظلائية لألمم ادلتحدة كيف ربقيق 

 أىداؼ التنمية ادلستدامة(.
لذم أنشأه مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية اشارم كعرضت كرقة اخليارات على اجتماع غري رمسي للفريق االست - 23

، كقدمت كذلك إىل ىيئات إدارة االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ األخرل 23/7التنوع البيولوجي يف مقرره 
 ذات الصلة عن طريق أمانة كل منها. 

                                                      
(5 ) http://www.unep.org/ecosystemmanagement/Portals/7/Documents/cooperation-sourcebook-biodiversity-conventions.pdf. 
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والتآزر بين االتفاقات األنشطة التي يقوم بها برنامج األمم المتحدة للبيئة دعمًا لتعزيز التعاون  -رابعاً 
 البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

من أجل دعم تعزيز التعاكف كأكجو التآزر بني االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع  - 24
ى سبيل ادلثاؿ ال احلصر البيولوجي، توىل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة القياـ بسلسلة من األنشطة اليت تشمل عل

 ما يلي:
، كبدعم سبويلي من االرباد األكركيب كالنركيج، قاـ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة :300منذ عاـ  (أ)

. كال راؼ ذات الصلة بالتنوع البيولوجيلالتفاقات البيئية ادلتعددة األط اإلقليمية بتعيني عدد من جهات التنسيق
ى تعزيز الدعم ادلقدـ إىل التنفيذ الفعاؿ لالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات تقتصر كالية جهات التنسيق عل

ربديد كدعم اإلجراءات ادلتصلة  الصلة بالتنوع البيولوجي على الصعيدين اإلقليمي كالوطين، كلكنها تشمل أيضان 
حلقات العمل كادلناسبات  بأكجو التآزر كالتعاكف فيما بني تلك االتفاقات. كنظمت مراكز التنسيق اإلقليمية

اإلقليمية من أجل دعم جهات االتصاؿ الوطنية يف تنفيذ بعض االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة 
بالتنوع البيولوجي كشاركت بفعالية يف أعماؿ اذليئات ذات الصلة يف آسيا كاحمليط اذلادئ، كغرب آسيا، كأفريقيا، 

 بحر الكارييب؛كأمريكا الالتينية كمنطقة ال
كىو منتدل تعاكين -كبدعم من منتدل االسًتاتيجيات كخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  (ب)

 برنامج قاـ -أنشئ دلساعدة البلداف على تنقيح كربديث اسًتاتيجياهتا كخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي
 بالتنوع الصلة ذات األطراؼ ادلتعددة البيئية االتفاقات نيب التآزر أكجو لتعزيز تدابري بازباذ للبيئة ادلتحدة األمم

 ادلنقحة طنيةالو عمل الءات يف االسًتاتيجيات كخطط اإلجرا ىذه بشأف مساعلات تقدمي خالؿ من البيولوجي
مساعدة البلداف على استعراض االسًتاتيجيات كخطط العمل الوطنية  ككذلك من خالؿللتنوع البيولوجي، 

 ؛ةزلدد اتطلبل استجابةن وجي للتنوع البيول
 ادلعلومات مبادرة كىي - InforMEAكقاـ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بتيسري إنشاء إنفورميا  (ج)

من االتفاقات البيئية ادلتعددة  ارة ادلعارؼ فيما يتعلق باالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ اليت ذبمع عددان كإد
ات منسقة كقابلة للتشغيل ادلتبادؿ لفائدة األطراؼ يف االتفاقات ذات األطراؼ من أجل تطوير نظم معلوم

الصلة كاجملتمع الدكيل ككل. كغلرم العمل حاليان يف سياؽ إنفورميا من أجل تعزيز ما تقدمو من التوعية 
يونيب ’ بيئةادلنرب التفاعلي لربنامج ال بوابةللممارسني العاملني يف رلاؿ ادلسائل ادلتصلة بأكجو التآزر. كتقـو 

 تيسري ىذه العملية؛بأيضان  ‘اليف
كباإلضافة إىل ذلك، يعمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة على كضع كثيقة توجيهية الستخدامها  (د)

على الصعيد الوطين من جانب األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي عند كضع الصيغة النهائية السًتاتيجياهتا 
ولوجي، كذلك من أجل تعميم مراعاة ادلسائل ادلتصلة بتنفيذ اإلجراءات ادلتعلقة بأكجو كخطط عملها للتنوع البي

التآزر بني االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. كيتوقع االنتهاء من إعداد الوثيقة 
 ؛3027التوجيهية خالؿ الربع األكؿ من عاـ 
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ة للبيئة بوضع الدليل ادلرجعي ادلتعلق بتعزيز التعاكف فيما بني االتفاقيات كقاـ برنامج األمم ادلتحد (ق)
الذم يقدـ التوجيو من أجل مساعدة البلداف  (6)ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي على الصعيدين الوطين كاإلقليمي،

عامل بشأف كيفية قياـ على ربقيق التآزر باستخداـ عدد من دراسات احلاالت اإلفرادية كاألمثلة من مجيع أضلاء ال
 ؛األنشطة الوطنية بتعزيز التعاكف

إىل الدليل، غلرم كضع كحدة للتعلم اإللكًتكين كستستخدـ ىذه أثناء حلقة العمل  كاستنادان  (ك)
اإلقليمية ادلقًتحة بشأف التعاكف فيما بني بلداف اجلنوب يف أفريقيا، كالبحر الكارييب كاحمليط اذلادئ ادلقرر عقده 

 ؛3027ر/مارس يف آذا
كباإلضافة إىل ذلك، ينظم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة سلسلة من احللقات الدراسية عرب شبكة  (ز)

اإلنًتنت بشأف موضوع تعزيز التعاكف كالتآزر بني االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع 
عزيز التواصل كالوصوؿ إىل عدد أكرب من أصحاب البيولوجي على الصعيدين العادلي كاإلقليمي، كذلك هبدؼ ت

 ادلصلحة، كتوفري ادلعلومات عن العمليات كاخليارات ادلتاحة لتحقيق أكجو التآزر؛ 
 ككذلك مشركع برنامج العمل للفًتة  3028-3027برنامج العمل لليونيب للفًتة كيراعي  - 25

دة لتعزيز التعاكف كأكجو التآزر بني االتفاقات يف االعتبار عناصر من اخليارات احملد كيأخذاف 3029-3032
  (7)البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

كمع االعًتاؼ بادلساعلة اذلامة اليت قد تقدمها االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع  - 26
يعتـز برنامج األمم ادلتحدة للبيئة الًتكيز على ، 3040البيولوجي من أجل ربقيق جدكؿ األعماؿ حىت عاـ 

تقدمي الدعم للبلداف من أجل ربقيق أىداؼ التنمية ادلستدامة عن طريق تنفيذ االتفاقات البيئية ادلتعددة 
األطراؼ باستخداـ خيارات من قبيل تنقيح كربقيق األىداؼ يف إطار اسًتاتيجيات كخطط العمل الوطنية 

 ىا، كتقدمي التوجيو بشأف تنفيذ قرارات ىيئات اإلدارة اليت تركز على قضايا التنمية.للتنوع البيولوجي كغري 
كيقف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة على أىبة االستعداد لدعم ازباذ اإلجراءات على مجيع ادلستويات من  - 27

بالتنوع البيولوجي، مدركان سبامان أجل تعزيز التعاكف كالتآزر بني االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة 
 الطبيعة ادلستقلة ذليئات إدارهتا كالتوجيهات اليت ستقدمها ىيئات اإلدارة ىذه إىل أماناهتا.

 االستنتاجات -خامساً 
بالنظر إىل رلموعة اخليارات احملددة يف كرقة اخليارات، قد ترغب مجعية األمم ادلتحدة للبيئة، يف القياـ دبا  - 28
 يلي:

أف تطلب من الدكؿ األعضاء إغلاد مناخ سبكيين من أجل تشجيع اإلجراءات الرامية إىل تعزيز  (أ)
 أكجو التآزر كالتعاكف على الصعيد العادلي كاإلقليمي كالوطين؛ 

أف تقًتح قياـ مناقشات كقرارات ىيئات إدارة االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ، ككذلك  (ب)
لبيئة العادلية كالعمليات األخرل، بتقدمي الدعم إىل اإلجراءات الرامية إىل تعزيز أكجو مناقشات كقرارات مرفق ا

                                                      
 .ادلرجع نفسو  (6)
 البيئية.  باإلدارةادلتعلق  5كميكن الرجوع على سبيل ادلثاؿ، إىل العناصر الواردة يف إطار الربنامج الفرعي   (7)



UNEP/EA.2/12 

9 

التآزر كالتعاكف فيما بني االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ، كذلك لكي تتاح ترمجة العناصر احملددة يف كرقة 
 اخليارات إىل إجراءات على أرض الواقع؛

دلتحدة للبيئة كأمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ، العمل أف تطلب، إىل برنامج األمم ا (ج)
على ادلستويات ادلختلفة، بوسائل  3040على ربسني اإلجراءات اليت تدعم تنفيذ جدكؿ األعماؿ حىت عاـ 

 منها ربديد ادلؤشرات ادلناسبة كإنشاء آلية لالستعراض الدكرم للتقدـ احملرز؛
مم ادلتحدة للبيئة بازباذ إجراءات من أجل بناء القدرات كالآليات أف تقًتح بدء برنامج األ (د)

أكجو التآزر اليت تسهم ب ذات الصلةادلؤسسية على الصعيد الوطين مع الًتكيز على تعزيز تنفيذ اإلجراءات احمللية 
 . 3040ـ عن دعم تنفيذ جدكؿ األعماؿ حىت عا يف ربسني تنفيذ االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ فضالن 

_________ 


