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 )االحتاد الربملاين الدويلمعية  جل١١١الدورة ( ١٠م  رقاالحتاد الربملاين الدويلوثيقة 
 ،A/57/47، وفقا للقرار  للجمعية العامةالتاسعة واخلمسنياملعممة يف الدورة 

  من جدول األعمال٨٥يف إطار البند 
      

 االحتاد الربملاين الدويل
     

 ١١١حتاد الربملاين الدويل يف دورهتا اعتمدته باإلمجاع مجعية االقرار 
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١جنيف، (
  

 دور الربملانات يف احملافظة على التنوع البيولوجي
  

 ،١١١يف دورهتا االحتاد الربملاين الدويل إن مجعية  
 : إىلإذ تشري 

 ؛١٩٥١ لعام االتفاقية الدولية حلماية النباتات � 

اتفاقيـة  (باعتبارها موئال للطيور املائية     ذات األمهية الدولية    ستنقعات  املاتفاقية أراضي   و � 
 ؛١٩٧١ لعام ،)رامسار

 ؛١٩٧٢ لعام إعالن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشريةو � 

 ؛١٩٧٢ لعام اتفاقية محاية التراث احلضاري والطبيعي العامليو � 

 لعــام ،نقــراض والنباتــات الربيــة املعرضــة لالجتــار الــدويل بــأنواع احليوانــاتاتفاقيــة االو � 
 ؛١٩٧٣

 ؛١٩٧٩ لعام واع احليوانات الربية املهاجرةأناتفاقية حفظ و � 

 ؛١٩٨٢عام لوإنشاء فريق األمم املتحدة العامل املعين بالشعوب األصلية  � 

 ؛١٩٨٢ لعام امليثاق العاملي للطبيعةو � 

 ؛١٩٨٢عام واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ل � 
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املعاهـدة  الـذي حلـت حملـه       (،  ١٩٨٣ لعـام    املشروع الدويل للمـوارد الوراثيـة النباتيـة       و � 
 ؛)٢٠٠١لعام الدولية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية 

 ؛١٩٨٧، لعام مستقبلنا املشترك: تقرير اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنميةو � 

 ؛١٩٩٢لعام واتفاقية التنوع البيولوجي  � 

 ؛١٩٩٢وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية لعام  � 

ــة بروتوكــول و �  ــة قرطاجن ــام   للســالمة البيولوجي ــوجي لع ــوع البيول ــة التن  امللحــق باتفاقي
 ؛٢٠٠٠

لعـام  ) خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ      (خطة التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنميـة املسـتدامة        و � 
٢٠٠٢، 

 : إىلوإذ تشري أيضا 
 ؛١٩٧٩ لعام وروبية وموائلها الطبيعيةحياء الربية األفظ األجملس أوروبا حلفاقية ات � 

ثـر البيئـي يف إطـار عـرب         تقيـيم األ  بشـأن    جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا     اتفاقيةو � 
 ؛٢٠٠٣ لعام التقييم البيئي االستراتيجي، وبروتوكوهلا املتعلق ب١٩٩١ لعام حدودي

بشـــأن الوصـــول إىل املعلومـــات  األمـــم املتحـــدة االقتصـــادية ألوروبـــا جلنـــة  اتفاقيـــةو � 
 ؛١٩٩٨ لعام واملشاركة العامة يف صنع القرار واللجوء إىل العدالة يف املسائل البيئية

وبينـها وبـني    الكائنـات احليـة     فيمـا بـني      أي التبـاين     -أن التنـوع البيولـوجي      بـ  وإذ تقر  
سـتمرار احليـاة علـى كوكـب األرض وبقـاء األنـواع             الحامسـا    يعـد عـامال      -النظم اليت تؤويها    

 اليت يؤويها كما عرفتها البشرية،
ــها   ــا من ــ واقتناع ــم الأن حتســني مســتوى  ب ــام فه ــوجي الت��ملصــطلح الع ــوع البيول ، ��ن

اسـتخدامه العملـي يف بعـض اسـتراتيجيات     سـيزيد مـن   يرد يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي،       كما
 ة واحمللية،حفظ التنوع البيولوجي الوطني

 االحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واملــوارد الطبيعيــةبالعمــل الــذي يضــطلع بــه  وإذ تشــيد 
 ،يف العاملحالة التنوع البيولوجي بيان سعيا إىل القيام باملهمة الصعبة املتمثلة يف 

 ،تحقيـق التنميـة املسـتدامة   لأن حفـظ التنـوع البيولـوجي يعـد شـرطا أساسـيا          ب وإذ تقر  
األمــن وكفالــة حيويــة مــن أجــل التخفيــف مــن وطــأة الفقــر،  مــن أمهيــة اجلهــود ذه نظــرا ملــا هلــ
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ــة، واســتخدام    ــاه العذب ــوفري املي ــة األ الغــذائي، وت ــة الكتل ــةطاق ــة، والصــحة  حيائي ، وحفــظ الترب
 البشرية،
ــة مثــل    وإذ تشــدد  ــاطق احملمي ــة املن  مبــا يف ذلــك  - حمميــات احملــيط احليــوي علــى أمهي

  يف حتقيق غايات اتفاقية التنوع البيولوجي،-العابرة للحدود  حمميات احمليط احليوي
ــيد  ــدد، وإذ تشـ ــذا الصـ ــدور  ،يف هـ ــوي   بـ ــيط احليـ ــان واحملـ ــامج اإلنسـ ــن برنـ ــل مـ كـ

 اللـذين وضـعتهما منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة             ،شـبيلية حملميـات احملـيط احليـوي       أواستراتيجية  
 ستدام،امللوجي واستغالله التنوع البيوالعمل على حفظ  يف ،والعلم والثقافة

حادثـة   إىل أن فقدان التنوع البيولـوجي بالنسـبة املسـجلة حاليـا يشـكل أول        وإذ تشري  
 اإلنسان، اتسبب فيهيف تاريخ كوكب األرض ي أمهية كربى اتانقراض ذ
أن اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي هــي الصــك الــدويل األساســي الــذي يتنــاول   بــ وإذ تقــر 
 ستدام،املبيولوجي واستغالله التنوع الحفظ مسألة 

بوضــوح إىل األســباب اجلوهريــة تشــري ن اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي ال أ  إىلوإذ تنــوه 
ــري         ل ــاج واالســتهالك غ ــاط اإلنت ــو الســكاين وأمن ــك النم ــا يف ذل ــوجي، مب ــوع البيول ــدان التن فق

 ،ةاملستدام
ــوه أيضــا   ــوع الب   إىل  وإذ تن ــا التن ــيت يواجهه ــدات ال ــوجي أن أخطــر التهدي بســبب يول
واالسـتغالل  الغريبـة،  ، وتغري املنـاخ، وغـزو األنـواع        ائل وتدهوره اتتمثل يف فقدان املو   اإلنسان  

 املفرط، والتلوث،
 حبقـوق السـيادة     ، مبوجـب اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        ، أن الـدول تتمتـع     وإدراكا منـها   

 على مواردها البيولوجية،
د الطبيعية واحملافظة على التنـوع البيولـوجي        أن اإلدارة السليمة للموار   على   وإذ تشدد  

والتــوازن البيئــي، يف ســياق عــابر للحــدود، تســتدعي إجــراء املشــاورات بــني الــدول املتجــاورة 
اجلهـود الـيت تبـذهلا، وذلـك يف نطـاق األطـر القانونيـة        بـني  والتعـاون التـام فيمـا بينـها والتنسـيق      
 الدولية واإلقليمية والثنائية املنطبقة،

 بااللتزامــات املتعهــد هبــا يف مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة واملــؤمتر  ذكروإذ تــ 
 والراميـة إىل حتقيـق ختفـيض كـبري يف نسـبة فقـدان               ،السادس ألطراف اتفاقية التنوع البيولـوجي     

 ،٢٠١٠التنوع البيولوجي املسجلة حاليا حبلول عام 
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 الـذي  ،ملعـين باملنـاطق احملميـة    بربنـامج العمـل ا  ،اخلصـوص وجه   على   ،وإذ تذكر أيضا   
 اعتمده املؤمتر السابع ألطراف اتفاقية التنوع البيولوجي،

احلفـظ  تجاوز نطـاق جهـود      يالتنوع البيولوجي جيب أن     حفظ   بأن   وإذ تذكر كذلك   
قع املناطق احملمية، وبأن مثل هذه اجلهود غري كافية وحـدها لوضـع حـد لفقـدان التنـوع                ايف مو 

 البيولوجي،
ــ  ــة ال       إىلوهوإذ تن ــنظم البيئي ــا ال ــيت تتيحه ــىأن الســلع واخلــدمات ال يف الطــرق  تراع

 التقليدية املتبعة يف االقتصاد القياسي،
 ،من خطة التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة        ) ص (٤٤ إىل الفقرة    وإذ تشري  

 التنــوع البيولــوجي والــدعم املتبــادل بــني اتفاقيــة زيــادة التــآزر الــيت ترمــي علــى اخلصــوص إىل  
 والسياسات العامة ملنظمة التجارة العاملية واالتفاقات التجارية الدولية املنبثقة عنها،

 ٢٠٠٢مــايو / أيــار١٦بتــاريخ املعتمــد العامــة  بيــان السياســة وإذ تضــع يف اعتبارهــا 
تنميــة يف  التابعـة ملنظمـة التعـاون وال   لجنـة املسـاعدة اإلمنائيـة   رفيـع املسـتوى ل  الخـالل االجتمـاع   

 ات ريو يف األنشطة التعاونية اإلمنائية،يامليدان االقتصادي واملتعلق بضرورة إدماج اتفاق
ــاذ   إىل وإذ تشــري  ــدء نف ــة بروتوكــول ب ــة   قرطاجن ــة امللحــق باتفاقي للســالمة البيولوجي

 ،التنوع البيولوجي
ل  أن العــدل واإلنصــاف يف تقاســم املنــافع الناشــئة عــن اســتغال وإذ تؤكــد مــن جديــد 

 املوارد الوراثية يشكل أحد األهداف احملورية التفاقية التنوع البيولوجي،
ملا قـد يترتـب عـن االسـتغالل التجـاري للتنـوع البيولـوجي مـن                  وإذ تعرب عن قلقها    

للعالقات غري املنصفة اليت ربطت عرب التاريخ بني البلدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة           إدامة  
ن مــؤمتر أطــراف اتفاقيــة وإدراكــا منــها أ، )اســتوائيةلــيت توجــد فيهــا غابــات مبــا فيهــا الــدول ا(

التنوع البيولوجي هو مبثابة املنتدى الذي ينظر يف هذه القضايا ويسعى إىل إجيـاد حلـول عمليـة            
 ومنصفة،
أن اجلهــات الــيت تــوفر املــوارد الوراثيــة واملعرفــة التقليديــة متلــك وســائل    إىل وإذ تنــوه 

 الســتخدامها، وأنــه يــتعني يف اتتعــددة اجلنســياملن تفــادي إســاءة الشــركات حمــدودة متكــن مــ
ســبيل معاجلــة أوجــه القصــور هــذه تنفيــذ اآلليــات القائمــة وزيــادة تطويرهــا، مبــا يف ذلــك            

 والتقاســم الوراثيــةمبــادئ بــون التوجيهيــة بشــأن احلصــول علــى املــوارد التشــريعات الوطنيــة، و
الـيت اعتمـدها مـؤمتر أطـراف اتفاقيـة التنـوع            (اسـتخدامها   عـن   العادل واملنصف للفوائد الناشئة     

 ،لألغذية والزراعة املعاهدة الدولية املتعلقة باملوارد الوراثية النباتية، و)البيولوجي
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محاية بعـض عناصـر تنوعهـا       يف  لمساعدة  لعدد من الدول    بينما حيتاج    أنه   وإذ تالحظ  
 عــن طريــق تعهــد مصــارف البــذور مــثال،  املوقــع،خــارج البيولــوجي مــن خــالل اختــاذ تــدابري  

االسـتفادة مـن خـدمات املعهـد الـدويل للمـوارد الوراثيـة              ) ١٠(يطلب إال عدد ضـئيل منـها         مل
 النباتية،

على التنوع البيولوجي للميـاه     اإلنسان  الذي خلفه   احلاد  األثر  إىل   وإذ تنوه مع اجلزع    
 ، بعينهااليت ال ختضع لوالية حكوماتواحمليطات الداخلية 
 على ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل ودقيق لألثر قبل القيام بـأي مشـروع               وإذ تشدد  

 قد يؤثر على التنوع البيولوجي،
يف مــن أمهيــة لصــلة الوثيقــة بــني التنــوع البيئــي وقضــايا التنميــة املســتدامة مبــا ل وإذ تقــر 

 ضمان توفري حياة صحية لألجيال احلاضرة واملقبلة،
أولوية سياسـية    ألن قادة العامل مل يولوا مسألة التنوع البيولوجي          قلقهاوإذ تعرب عن     
 ربنامج األمم املتحدة للبيئة،املختصة، كومل يوفروا التمويل الكايف للمنظمات الدولية مناسبة 

العـام بآثـار فقـدان التنـوع البيولـوجي          الـدويل   الـوعي    لقلة   وإذ تعرب عن قلقها أيضا     
 ى البلدان النامية بوجه خاص،على الناس بوجه عام وعل

ــدعو  - ١  ــوجي وبروتوكــول      ت ــوع البيول ــة التن ــى اتفاقي ــيت مل تصــدق عل ــدول ال  ال
فضـال عـن املعاهـدات واالتفاقـات األخـرى املتصـلة            ،  للسـالمة البيولوجيـة امللحـق هبـا       قرطاجنة  

إىل ا بعـد،    أو مل تنضم إليهـ    بالتنوع البيولوجي اليت اعتمدت على الصعيدين الدويل واإلقليمي،         
 القيام بذلك؛

ــة التنــوع     احلكومــات تــدعو - ٢  ــذ اتفاقي ــة يف تنفي ــر فعالي إىل اختــاذ إجــراءات أكث
البيولوجي من أجل حتقيق اهلدف الذي حدده املؤمتر الدويل للتنمية املستدامة املتمثـل يف حتقيـق       

 ؛٢٠١٠ختفيض كبري يف نسبة فقدان التنوع البيولوجي املسجلة حاليا حبلول عام 
احلكومــات علــى تنفيــذ االتفاقــات الدوليــة واإلقليميــة املتصــلة بــالتنوع   حتــض - ٣ 

البيولوجي تنفيذا فعاال وعلى حتسـني مسـتوى التنسـيق مـن أجـل حتقيـق غايـات االتفاقيـة علـى                      
 ؛فضلوجه أ

 بأن تعمـل مجيـع الـدول علـى تعزيـز التعـاون بـني البلـدان الـيت تقـع يف                       توصي - ٤ 
التنـوع البيولـوجي، وذلـك    حفـظ  سم موارد عابرة للحـدود ملـا فيـه مصـلحة     مناطقها واليت تتقا  

 من خالل تقاسم وتبادل املعلومات واملعارف يف جمال احملافظة على هذه املوارد واستبقائها؛
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البلدان املعنية إىل تنسيق ما تتخذه من إجراءات سعيا إىل محايـة املوائـل               تدعو - ٥ 
العابرة للحـدود، وذلـك     احليوي  حلدودية، وال سيما حمميات احمليط      الطبيعية الواقعة يف املناطق ا    

 امللزمة قانونا اليت انضمت إليها؛وفقا لالتفاقات متعددة األطراف والثنائية والصكوك 
تنســق فيمــا بينــها بشــأن  أن  هــذه البلــدان علــى أن تتبــادل املعلومــات و حتــث - ٦ 

وارد الطبيعيـة املشـتركة، وأن تضـمن إجـراء          املشاريع اليت قد تنطوي علـى آثـار سـلبية علـى املـ             
عمليات تقييم شامل لألثر البيئي قبـل تنفيـذ مشـاريع مـن هـذا القبيـل، وفقـا للمعـايري الدوليـة،                       

 إجراء مشاورات عامة مناسبة وتقييم األثر العابر للحدود؛ك
احلكومــات علــى أن تركــز جهودهــا علــى تنفيــذ برنــامج العمــل املعــين    حتــث - ٧ 
 يف املنــاطق الربيــة وحبلــول ٢٠١٠حبلــول عــام تقــيم، احملميــة فــورا حــىت يتســىن هلــا أن باملنــاطق 
ــة ٢٠١٢ ــاطق البحري ــة  شــبكات  ، يف املن ــة وإقليمي ــة تتســم بالشــمولية   مــن اوطني ــاطق احملمي ملن

 البيئية؛والنموذجية وفعالية اإلدارة 
سـتهالك  نمـو السـكاين وأمنـاط اإلنتـاج واال    تدرك أن الاحلكومات بأن   توصي - ٨ 

 األسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي؛املستدامة هي من غري 
 احلكومــات علــى معاجلــة آليــات فقــدان التنــوع البيولــوجي مــن خــالل   حتــث - ٩ 

، ورصـد   اوسائل منها دراسة وتنسيق الطرق الكفيلة بتخفيض درجة فقـدان املوائـل وتـدهوره             
تصدي لتغري املنـاخ عـن طريـق التنفيـذ التـام والفعـال              الغازية والقضاء عليها، وال   الغريبة  األنواع  

 وبروتوكــول اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ  التفاقيــة التنــوع البيولــوجي و 
 كيوتو امللحق هبا، وغري ذلك من االتفاقات الدولية؛

تنوعهــا حفــظ بــأن تقــوم مجيــع الــدول بكــل مــا يف وســعها مــن أجــل  توصــي - ١٠ 
مسـاعدة  تلتمس  يف املوقع وخارجه مىت كان ذلك مناسبا، وأن         أساليب  ، باستعمال   البيولوجي

 املعهد الدويل للموارد الوراثية النباتية؛
 احلكومــات إىل اختــاذ تــدابري أكثــر فعاليــة علــى وجــه العمــوم يف تنفيــذ   تــدعو - ١١ 

ركة بــني وأنشــطة مشــتوعاملــة قائمــة ختصصــية اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، مــن خــالل بــرامج  
 :القطاعات، عن طريق

 الذي وضعته اتفاقية التنوع البيولـوجي باعتبـاره مفهومـا    ةاإليكولوجيالنظم  تعزيز هنج    � 
التنــوع حفــظ أساســيا لــإلدارة املتكاملــة لألراضــي وامليــاه واملــوارد احليــة يشــجع علــى 

 البيولوجي واستغالله املستدام بشكل منصف؛
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ولوجي يف مجيع القطاعات، مبا فيهـا قطاعـات الزراعـة    التنوع البيحفظ إدماج أهداف    � 
 ومصائد األمساك وإدارة الغابات وإدارة املياه والسياحة والنقل؛

ــزم بإقامــة نظــام دويل خــاص باحلصــول علــى      حتــض - ١٢  احلكومــات علــى أن تلت
 املوارد الوراثية وتقاسم املنافع الناشئة عنها بعدل وإنصاف؛

ــات حتــض أيضــا  - ١٣  ــاون يف جمــال    احلكوم ــى التع ــوجي،  حفــظ عل ــوع البيول التن
 املنظمــات الدوليــة والبلــدان املتقدمــة النمــو إىل اختــاذ إجــراءات ملموســة علــى صــعيد    وتــدعو

مســاعدة الــدول الناميــة يف هــذا الصــدد، مــن خــالل تقــدمي املســاعدة املاليــة ونقــل التكنولوجيــا 
 وبناء القدرات؛

اف اتفاقيــــة التنــــوع البيولــــوجي  احلكومــــات علــــى أن تراعــــي أهــــدحتــــث - ١٤ 
هـدف  إدراك  للسالمة البيولوجية مراعاة تامة يف سياساهتا التجاريـة، مـع           قرطاجنة  وبروتوكول  

 الدعم املتبادل بني التجارة واتفاقات محاية البيئة يف حتقيق التنمية املستدامة؛
جـل  على مجيع األصعدة من أ    تعزيز جهودها    األطراف واحلكومات إىل     تدعو - ١٥ 

للسالمة البيولوجية، ال سـيما مـن       قرطاجنة  التنفيذ التام التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول       
خالل زيادة املخصصات من املوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة، يف البلـدان املتقدمـة النمـو         

 والبلدان النامية على حد سواء؛
هود من أجل حتقيق ختفيض كـبري       اجلوتنسيق   احلكومات إىل بذل     تدعو أيضا  - ١٦ 

 اليت ال ختضع للوالية الوطنية؛احمليطات والبحار يف فقدان التنوع البيولوجي يف 
 : الربملانات إىل اختاذ إجراءات هتدف إىل ما يليتدعو كذلك - ١٧ 

اإلدارة السليمة للـنظم اإليكولوجيـة،      على  تقييم املنافع االقتصادية واالجتماعية املترتبة       � 
مراعــاة القيمــة االقتصــادية واالجتماعيــة للســلع واخلــدمات الــيت يتيحهــا التنــوع    غيــة ب

البيولــوجي يف القــرارات املتخــذة بشــأن املاليــة العامــة والسياســات والتخطــيط وإدارة   
 املوارد الطبيعية؛

اقتصادية واجتماعيـة مالئمـة تراعـي االحتياجـات اخلاصـة بكـل بلـد مـن                 حوافز  وضع   � 
التنوع البيولوجي واسـتغالله املسـتدام، مـع مراعـاة العوامـل احملليـة               حفظأجل تشجيع   

 اليت تؤثر على التنوع البيولوجي؛

تؤدي إىل فقدان التنـوع البيولـوجي أو   توجد حوافز لسياسات واملمارسات اليت   إلغاء ا  � 
  أو احلد من اتباعها؛،تدهوره
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ــرب      �  ــوجي يف ال ــوع البيول ــة التن ــداف اتفاقي ــاج أه ــة  ضــمان إدم امج والسياســات الوطني
 القطاعية والشاملة لعدة قطاعات؛

 ،تنوع البيولوجي واسـتغالله املسـتدام     حبفظ ال اإلطار القانوين املتعلق    وتطوير  استكمال   � 
 مىت تطلب األمر ذلك؛

النهوض باآلليـات الالزمـة إلتاحـة مسـامهة منظمـات اجملتمـع املـدين واجلماعـات ذات                   � 
 ملية صنع القرار فيما يتصل بالتنوع البيولوجي؛االهتمامات اخلاصة يف ع

بالصـلة بـني حفـظ       ،اجملتمع املدين وصـانعي القـرار     والفهم والوعي، لدى    زيادة املعرفة    � 
ــوجي واســتغالله املســتدام   ــاه   ، مــن جهــة ،التنــوع البيول  وبــني النمــو االقتصــادي والرف

  من جهة أخرى؛،االجتماعي

 الربملانـات باعتبـاره وسـيلة لتشـجيع الشـراكة           بأن تنهض بالتعـاون بـني      تتعهد - ١٨ 
 التنوع البيولوجي واستغالله املستدام يف مجيع أرجاء العامل؛لفعالية حفظ الدولية دعما 

 بإنشاء جلان خاصة للشؤون البيئية على صعيد الربملانات اليت مل يسـبق             توصي - ١٩ 
ــل تتصــدى لقضــايا      ــا جلــان مــن هــذا القبي ــوحفــظ أن أنشــئ فيه ــوجي واســتغالله  التن ع البيول

 املستدام؛
  احلكومات إىل تعزيز مرفق البيئة العاملية؛تدعو - ٢٠ 
 احلكومات بـأن ترصـد التقـدم احملـرز يف حتقيـق هـدف ختفـيض فقـدان                   توصي - ٢١ 

  وأن تقدم تقارير عن ذلك؛٢٠١٠حبلول عام التنوع البيولوجي 
متجانســة،  بيئيــة دوليــة  احلكومــات إىل تشــجيع األخــذ بأســلوب إدارةتــدعو - ٢٢ 

تفـادي  بغيـة   تشمل تعزيز التعاون والتنسيق بـني املنظمـات والـربامج واالتفاقيـات ذات الصـلة،                
 .التآزرتداخل املهام وحتقيق 

 


