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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،
 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 

أداء برنامج العمل والميزانية، بما في ذلك 
 البيئةتنفيذ قرارات الجمعية 

تعزيز أعمال برنامج األمم المتحدة للبيئة على المتعلق ب 2/17التقدم المحرز في تنفيذ القرار 
 صعيد تيسير التعاون والتآزر فيما بين االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز

املتعلق بتعزيز  2/17املتحدة للبيئة، يف قرارها طلبت مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم 
أعمال برنامج األمم املتحدة للبيئة على صعيد تيسري التعاون والتآزر فيما بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع 
البيولوجي، مجلة أمور من املدير التنفيذي، ووجهت دعوات إىل االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وإىل 

 ات خبصوص التعاون والتآزر فيما بني هذه االتفاقيات.احلكوم
ويستجيب املدير التنفيذي هلذه الطلبات يف املقام األول من خالل بدء مشروع جديد يتعلق بتحقيق 
التآزر من أجل التنوع البيولوجي. وُيسهم ذلك املشروع وغريه من املشاريع يف حتقيق اإلجنازات املتوقعة للربناجمني 

-2018و 2017-2016لإلدارة البيئية وإدارة النظم اإليكولوجية من برناجمي العمل لفرتيت السنتني الفرعيني 
 عن برنامج عمل كل من االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. ، فضالا 2019
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 مقدمة - أوالا 
األمم املتحدة للبيئة املتعلق بتعزيز أعمال برنامج  2/17يضمن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ القرار  -1

على صعيد تيسري التعاون والتآزر فيما بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، كما يتضمن توصيات وإجراءا 
 مقرتحا اختاذه.

 2/17قدم المحرز في تنفيذ القرار الت - ثانياا 
وهيئات األمم املتحدة األخرى هيئات إدارة االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي  2/17دعا القرار  -2

ذات الصلة واملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، إىل 
النظر يف نتائج املشروع املتعلق بتحسني فعالية االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والتعاون فيما بينها 

فرص حتقيق التآزر، وكذلك يف النتائج ذات الصلة للدورة الثانية جلمعية البيئة. وقدم برنامج واستكشاف املزيد من 
 البيئة معلومات ذات صلة إىل هيئات اإلدارة وفريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي.

 13/24شر، املقرر ونتيجة لذلك اختذ مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماعه الثالث ع -3
بعمل برنامج البيئة، ويستند إىل  رقر . ويعرتف املاملتعلق بالتعاون مع االتفاقيات األخرى واملنظمات الدولية

التوصيات اهلادفة إىل مواصلة تعزيز أوجه التآزر. وقد اختذ مؤمتر األطراف يف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات 
املتعلقني بالتعاون مع  56-17و 55-17والنباتات الربية املهددة باالنقراض، يف اجتماعه السابع عشر، القرارين 

يات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، حيث شجع األطراف على تعزيز التآزر على الصعيد الوطين، االتفاق
وطلب إىل اللجنة الدائمة أن تستكشف اخليارات املتاحة لتعزيز التعاون والتضافر والتآزر على مجيع املستويات 

 ذات الصلة.
، تيسري ودعم التعاون والتضافر الربناجمي 2/17ويواصل برنامج البيئة، على النحو املطلوب يف القرار  -4

، جرت مشاورات بني برنامج 2016فيما بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. وبدءا من حزيران/يونيه 
البيئة وأمانات االتفاقيات ذات الصلة خبصوص إعداد حافظة املشاريع االسرتاتيجية لتنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة 

، وبرامج عمل تعكس األولويات الربناجمية واالحتياجات اخلاصة بكل اتفاقية. 2021-2018فرتة األجل لل
 واعُتمدت مفاهيم املشاريع من خالل التعاون النشط مع األمانات.

، وأهداف 2020-2011ويدعم برنامج البيئة بنشاط تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  -5
لوجي، واالسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بوصفها أدوات لإلجناز املتسق آيتشي للتنوع البيو 

ألهداف االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، من خالل املشاريع الوطنية واإلقليمية. ويستجيب برنامج البيئة 
القدرات. ويتعاون مع أمانة جمموعة دول  أيضا لطلب تعزيز اإلجراءات املتسقة على نطاق املنظومة يف جمال بناء

أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، وبدعم من املفوضية األوروبية، على النهوض باالستدامة البيئية يف البلدان 
ا الواقعة بتلك املناطق، عن طريق بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مبا فيه

. وهتدف تلك األنشطة يف األجل الطويل إىل (ACP MEAs 2االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي )مشروع 
حتقيق مجلة أهداف منها تعزيز قدرة البلدان على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقات، وحتسني إدارة املوارد الطبيعية، 

البيئة مشاريع ميوهلا مرفق البيئة العاملية وجهات ماحنة أخرى. ومن  واحلد من فقدان التنوع البيولوجي. وينفذ برنامج
للسالمة البيولوجية يف تطوير أطرها  كارتاخيناضمن األمثلة على ذلك املساعدة املقدمة إىل األطراف يف بروتوكول  

جية، وتصديق وتنفيذ بروتوكول القانونية واإلدارية والتقنية وآلياهتا ملراكز تبادل املعلومات املتعلقة بالسالمة البيولو 
ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، امللحق باتفاقية 
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التنوع البيولوجي، وتقدمي التقارير الوطنية واالضطالع بالرصد على الصعيد الوطين مبوجب فرادى االتفاقيات، 
لتشريعات الوطنية، واالضطالع باملشاريع املتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري، وهي أمور تسهم وتعزيز املؤسسات وا

يف تعزيز اإلجراءات املتسقة على نطاق املنظومة من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقيات واالتفاقات ذات الصلة بالتنوع 
 البيولوجي.

ءة يف اجملاالت املتعلقة بقابلية البيانات للتبادل، ويواصل برنامج البيئة تيسري التعاون بشأن حتسني الكفا -6
من املبادرة اليت يتخذها  والبحث العلمي، وتشاطر املعلومات، واملعارف واألدوات، باستخدام أدوات تشكل جزءاا 

كل اتفاق بيئي متعدد األطراف يف جمال إدارة املعلومات واملعارف، وصفحته الشبكية ضمن بوابة األمم املتحدة 
. وهي مبادرة تتوىل قيادهتا كل اتفاقية على (InforMEA)علومات املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف للم

حدة، وييسرها برنامج البيئة بتقدمي خدمات األمانة. وقد تلقت املبادرة الدعم من االحتاد األورويب منذ عام 
، إىل االتفاقات البيئية املتعددة 2016بدأت يف عام  . وتستند املرحلة الثانية من مشروع البوابة، اليت2013

األطراف، مبا يف ذلك االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. وبوسع حمرك البحث الوصول إىل قرارات هيئات 
اإلدارة وإىل التقارير وخطط التنفيذ الوطنية، وهي فعالية أمكن حتقيقها من خالل نظام مرتابط ومتفاوض عليه 

ية لتبادل املعلومات. وقد مت توسيع البوابة خالل املرحلة الثانية، مع استحداث جزء يبني املسامهة اجلماعية حنو بعنا
)مبا فيها أهداف التنمية املستدامة وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي  بلوغ األهداف والغايات املتفق عليها دولياا 

 .واألهداف البيئية العاملية(
، يف أعقاب الدورة الثانية جلمعية األمم املتحدة للبيئة، نظم برنامج البيئة مشاورة 2016ويف متوز/يوليه  -7

مع أمانات االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. وأسهمت نتائج ذلك االجتماع يف وضع مفهوم جديد هو 
فاقيات. ويستجيب املشروع برنامج املعاهدات البيئية، الذي يشمل وضع مشروع يهدف إىل تعزيز التآزر بني االت

والقرارات ذات الصلة هليئات إدارة االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع  2/17مباشرة للنداءات املوجهة يف القرار 
. 2020، وجيري تنفيذه خالل الفرتة قبل عام 2017البيولوجي. وسيبدأ املشروع خالل الفصل الرابع من عام 

وأهداف  2030ني االتفاقيات يف ضوء تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام وهو مشروع يسعى إلجياد فرص للتعاون ب
يف مناقشات هيئات اإلدارة بشأن حتقيق التآزر وتعزيز التعاون على الصعد الوطين  التنمية املستدامة. وسُيسهم أيضاا 

لبناء القدرات،  يف املناقشات بشأن وضع خطة اسرتاتيجية طويلة األجل واإلقليمي والعاملي. وسُيسهم أيضاا 
واالتصاالت يف جمال التنوع البيولوجي، ومجع البيانات وتقدمي التقارير ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، والغرض منه 
هو دعم العمل على حتقيق التآزر على الصعيدين الوطين واإلقليمي. وسينبين العمل يف إطار املشروع على النتائج 

 احملققة ويكمل األنشطة اجلارية.
وسُيسهم املشروع يف األهداف واإلجنازات املتوقعة للربنامج الفرعي املتعلق باحلوكمة البيئية. وسيهدف،  -8

كنتيجة مباشرة للدعم الذي يقدمه برنامج البيئة على وجه اخلصوص، إىل زيادة استيعاب هنج التنفيذ املتسق 
ة املتعددة األطراف )اليت ستسمح بتحقيق املؤشر لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغريها من اآلليات املؤسسي

للربنامج الفرعي املتعلق باإلدارة البيئية(. وسينفذ املشروع بالتعاون الوثيق مع االتفاقيات ذات الصلة ‘ 2’)أ( 
 بالتنوع البيولوجي وغريها من املنظمات املعنية بالتنوع البيولوجي، بتمويل من االحتاد األورويب وسويسرا.

، دعت مجعية األمم املتحدة للبيئة مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع 2/17من القرار  9الفقرة ويف  -9
. 2020-2011البيولوجي إىل النظر يف وضع إطار اسرتاتيجي ملتابعة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

اختذه خالل اجتماعه الثالث عشر،  الذي 13/1وقد طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي، مبوجب قراره 
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من أجل عملية حتضريية وجدول زمين شاملني وقائمني على املشاركة ملتابعة  أن يُعد بالتشاور مع املكتب مقرتحاا 
 اخلطة االسرتاتيجية، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية املعنية بالتنفيذ يف اجتماعها الثاين.

 اتخاذهاالتوصيات واإلجراءات المقترح  - ثالثاا 
يدعم برنامج البيئة، من خالل األعمال ومرحلة وضع مفاهيم املشاريع املشار إليهما أعاله، تعزيز التعاون  -10

والتضافر والتآزر فيما بني االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. ومن الشروط األساسية لتحقيق ذلك اهلدف 
 .مشاركة أمانات االتفاقيات واألطراف فيها وتعاوهنا

وسيواصل املدير التنفيذي بذل اجلهود من أجل تعزيز التواؤم بني برنامج عمل برنامج البيئة وبني القرارات  -11
الربناجمية هليئات إدارة االتفاقيات ذات الصلة، والتعاون مع أماناهتا ومع املنرب احلكومي الدويل، من أجل تبادل 

مات يف سياق تنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة املعلومات واملعارف واألدوات، وتعزيز تشاطر املعلو 
2018-2021. 

_____________ 


