
 

طبع عدد محدود من ، محايدة مناخيا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 . نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

  **مؤقت المن جدول األعمال) د( 9-4البند 
  

  خطة عمل متعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب 
    التنوع البيولوجي من أجل التنميةفي مجال

  يالتنفيذمذكرة من األمين 
   المقدمة واألساس المنطقي-أوال

 الحفاظ علـى     بالنسبة للبلدان النامية، أما    أساسيةينطوي التنوع البيولوجي على ميزة اقتصادية ومالية واستراتيجية           -1
ويـشير  . التنوع البيولوجي واستخدامه باستدامة فيعتبر أداة حاسمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية وكذلك مكافحة الفقـر              

 لالتفاقيـة  2010حقق هدف عام إلى أن األطراف لم ت )GBO-3(لتوقعات في مجال التنوع البيولوجي العالمي أحدث تقرير ل
ـ  هدفا، لم يستوف هدف واحد بالكامل، ولـم تتح 21فمن أصل األهداف الفرعية البالغ عددها    : وجيقة بالتنوع البيول  لعالمت ق ق

ج غيـر  لتكاليف والمخاطر المتعلقـة بـالنُه  وتعتبر ا. إال تقدما طفيفا أربعة أهداف على اإلطالق، ولم تحرز معظم األهداف
فيذ تغييرات النظم اإليكولوجية عالية من النـاحيتين االقتـصادية          المستدامة المتعلقة باستخدام التنوع البيولوجي في إعداد وتن       

، فإن الخسارات االقتصادية العالمية الناجمة عن أزمة التنوع البيولوجي يمكن أن تمثـل              2ووفقا آلخر البيانات  . 1واالجتماعية
 في المائة إذا ما أخـذنا    57 نسبة    ولكن بلغت  – 2050ل العالمي بحلول عام     ماكالناتج المحلي اإلجمالي المت    في المائة من     7

في االعتبار أفقر شريحة من السكان، نظرا لزيادة اعتمادهم على خدمات النظم اإليكولوجية التي يقـدما بالمجـان التنـوع                    
فـي   تريليون دوالر أمريكي     4.5وتمثل عملية إزالة الغابات وحدها خسارات تبلغ بين بليوني دوالر أمريكي و             . البيولوجي

 ويعرقل فقدان التنوع البيولوجي إمكانيات التنمية المطردة للبلدان النامية، مع تحقيق إزالة شأفة الفقر وتحسين مستوى                 .السنة
ويترتب عـن فقـدان التنـوع       . الحصول على المنافع من االستخدام المستدام للموارد الوراثية وتقاسمها بشكل نزيه وعادل           

                                                             
 من المقدمـة واألسـاس المنطقـي؛        7 و 4 و 1أعيد إصدارها مع تنقيحات على مشروع المقرر وتعديالت فنية في الفقرات              *

من الجدول، والفقرة    3في الجدول تحت الفقرة     ) 1(2، و )4(و) 2(1 من مشروع المقرر في القسم الثاني؛ واألنشطة اإلشارية          1والفقرة  
ـ     )) ج ( وحذف الفقرة السابقة   جديدة،ال) أ(( 17  والصين في أول منتدى للتعاون فيمـا بـين    77من المرفق، حسبما اعتمدتها مجموعة ال

  .2010تشرين األول / أكتوبر16بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية، المنعقد في ناغويا، أيشي، باليابان، في 
** UNEP/CBD/COP/10/1  
 ).2005(لنظم اإليكولوجية أللفية لملخص تقييم ا: انظر النظم اإليكولوجية ورفاهية البشر   1
  اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، انظر   2

aspx.Default/US-en/language/1278/tabid/TEEBReport/InformationMaterial/org.teebweb.www://http   
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من مصلحتنا الذاتية أن نتعاون بشأن هذه المسألة الحـساسة لتعزيـز   ي والعالمي، و  البيولوجي عواقب على المستويين اإلقليم    
  .عولمة مجتمعنا

، نظمت الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤتمرا رفيع المستوى بشأن التعاون فيمـا             2009أكتوبر  /وفي تشرين األول    -2
 أن  (A/64/504)وتوضح الوثيقـة األساسـية      .  نيويورك بين بلدان الجنوب بالتزامن مع دورتها الرابعة والستين المنعقدة في         

البلدان النامية بوصفها مجوعة قامت بتطوير طائفة من القدرات الفنية الحديثة، مع مراكز التفوق في المناطق الرئيسية التـي              
م بـدور محـوري   ما برح عدد متزايد من هذه البلدان التي تقوو. عززت اعتمادها الذاتي على المستويين الوطني والجماعي  

حيـث  (ووفقا لهذه الوثيقة، فإن التعاون الثالثـي        . في التعاون فيما بين بلدان الجنوب يعزز صوته في مجال اإلدارة العالمية           
يؤدي إلى تعزيز ملكية المـشاريع مـن جانـب    ) هناك دعم البلدان المتقدمة، الشريكة مع، عمليات التبادل بين بلدان الجنوب    

شار التقريـر أيـضا إلـى دور    أو. يسر الحلول الفعالة من حيث التكاليف، وذات البعد الثقافي واالجتماعي        البلدان النامية، وي  
األنشطة اإلقليمية واألقاليمية، وشدد من جديد على دور األمم المتحدة كأداة تحفيز على التعاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب       

  .وتيسره
التعاون فيما بين بلدان الجنوب نتيجة لعمليـة استـشارية تـدوم أربـع     متعددة السنوات بشأن الوتعتبر خطة العمل     -3

   :ويشمل ذلك ما يليمدعمة بموارد من مرفق البيئة العالمي، سنوات، 
 2006نوفمبر / بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب المنعقد في تشرين الثاني       3عقد اجتماع لتداول اآلراء       )أ(  

  ؛تفاقية التنوع البيولوجي وبالشراكة مع األمين التنفيذي ال والصين برئاسة جنوب إفريقيا77 الـبناء على طلب من مجموعة
، 77مجموعـة الــ    في مونتريال، عقده رئيس ال2008نوفمبر /في تشرين الثاني 4تنظيم اجتماع خبراء    )ب(  

وفي هذا االجتماع، استعرض المـشاركون  . جيوأنتغوا وباربودا، بالشراكة مع األمين التنفيذ لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولو    
مجموعـة  مشروع إطار عمل التعاون فيما بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي لتحقيق التكامل الكامل لمنهاج إنمائي من ال                

ح إنشاء  للتنمية، واقتُر متعددة السنوات بشأن التنوع البيولوجي      ال للجنوب، وحددوا األنشطة إلدراجها في خطة العمل         77الـ  
ـ     لجنة توجيهية تتألف     ـ جنوب إفريق  (77من الرؤساء السابقين والحاليين لمجموعة ال ا، وأنتغـوا وبـاربودا، والـسودان،       ي

ورئيس الهيئـة الرعيـة للمـشورة العلميـة     ) ماالوي (2006، وكذلك رئيس الدورة المخصصة لتداول اآلراء لعام        )واليمن
متعددة السنوات بشأن التعاون فيما بـين       الل المساعدة على إعداد وتنفيذ خطة العمل        ، من أج  )غرينادا(والتقنية والتكنولوجية   

  ؛ من مؤتمر األطراف في االتفاقية9/25بلدان الجنوب على النحو المنصوص عليه في المقرر 
تعلقـة  بموجب االتفاقيـة الم    5 بلدان الجنوب  نانعقاد االجتماع األول للجنة التوجيهية بشأن التعاون فيما بي          )ج(

، في مونتريال أيضا، حيث استعرض المشاركون مـشروع خطـة           2009أكتوبر  / تشرين األول  29 بالتنوع البيولوجي، في  
العمل متعددة السنوات التي أعدتها األمانة العامة، وعرضوا خريطة طريق لزيادة تطويرها، ودعوا إلى عقد اجتماع خبـراء           

  آخر عقب عقد اجتماع رئيسي لالتفاقية؛
 30 و 29المنعقد في نيروبي، يومي      6بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب     نعقاد االجتماع الثاني للخبراء     ا  )د(

، على هامش االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، الذي قدم مـساهمة ضـمن                 2010مايو  /أيار
                                                             

  : التاليالموقععلى  UNEP/CBD/BM-SSC/1/3 يمكن االطالع على اجتماع تبادل األفكار في الوثيقة   3
shtml.SouthSouthcooperation/cooperation/int.cbd.www://http.  

  : التاليموقع على الUNEP/CBD/EM-SSC/1/3مكن االطالع على اجتماع الخبراء في الوثيقة ي  4
shtml.SouthSouthcooperation/ooperationc/int.cbd.www://http. 

  :  التاليموقع على الUNEP/CBD/EM-SSC/1/3يمكن االطالع على تقرير اللجنة التوجيهية في الوثيقة    5
01-SC-SSC=meeting?/doc/int.cbd.www://http.  

  : التاليموقع على الUNEP/CBD/EM-SSC/2/4ى االجتماع الثاني للخبراء في الوثيقة يمكن االطالع عل   6
02-EMSSC=meeting?/doc/int.cbd.www://http. 
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ـ نطاق متوازن لألطراف في ال     سخة الحالية لخطة العمل متعددة السنوات بشأن التعاون فيمـا          ، وأسفر عن الن   77مجموعة ال
  .بين بلدان الجنوب

ـ  من األطراف المنتمين إلى البلدان النامية وأعضاء في          130قوم  تو  -4  وكذلك الصين بجمع المعارف،     77مجموعة ال
تتميـز البلـدان الناميـة الناشـئة        و. والخبرات والدراية بشأن جميع األهداف الثالثة لالتفاقية المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي           
ومع تزايد التعددية القطبيـة، يمكـن   . والمحورية بطريقة متزايدة فيما يخص درايتها العملية، بما في ذلك في القطاع الخاص          

للتعاون فيما بين بلدان الجنوب أن يكمل علميات التبادل فيما بين بلدان الشمال والجنوب مع استخدام المـوارد علـى نحـو                      
  . التـي تميـز التكنولوجيـا   " الخاصية اإليكولوجية"مناسبة وكافية من الناحية الثقافية فيما يتعلق بمسألة اف، وأحيانا بطريقة    ك

غير أنه فيما يخص االستثمار المالي وتكراره،       . وهناك هيئات عديدة من مرفق البيئة العالمي، تروج بانتظام للتعاون الثالثي          
ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ال تزال تشكل االستثناء وليس القاعدة في االتفاقية المتعلقـة                من الواضح أن التعاون في    

وبناء عليه، يعتبر تعزيز وتوطيد التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون عنصرا حاسـما فـي نجـاح             . بالتنوع البيولوجي 
  .2020-2011وجي للفترة الخطة االستراتيجية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيول

وفي حين ُأدرج التعاون فيما بيم بلدان الجنوب في اتفاقـات عديـدة تتعلـق بالتعـاون التجـاري، واالقتـصادي                        -5
وتكمـل خطـة   . والتكنولوجي، إال أن قضايا عامة ترتبط بالبيئة، وال سيما بالتنوع البيولوجي، ينبغي تناولها بطريقة شـاملة     

ـ  7ي للجنوب العمل المنهاج اإلنمائ   يونيه خالل الدورة الثانية عشرة للجنـة الحكوميـة   / في تموز77، الذي أطلقته مجموعة ال
الدولية للمتابعة والتنسيق بشأن التعاون االقتصادي بين البلدان النامية المنعقدة في ياموسوكرو وتتيح فرصة سـانحة لتعبئـة                  

ـ    ـ  بشأن التنوع البيولوجي، وإعا    77األعضاء في مجموعة ال  للمساهمة في االتفاقية المتعلقة بـالتنوع  77دة حشد مجموعة ال
وتستند هذه الخطوة إلى بـرامج     . البيولوجي كمنهاج للتفاوض يضيف قيمة من خالل تيسير المواقف المشتركة للبلدان النامية           

ما بين البلدان النامية دعامـة      ويشكل التعاون في  . ة لألمم المتحدة، على النحو الوارد في المرفق الثاني        عديدإعالنات  وخطط و 
غير أن إعداد خطة عمل متعددة الـسنوات       . أساسية لجميع اتفاقيات ريو وتلك المتعلقة بمجموعة االتصال بالتنوع البيولوجي         

بشأن التنوع البيولوجي في مجال التنمية بموجب االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ترمز للمـرة األولـى إلـى أ، عمليـة           
  .اون فيما بين بلدان الجنوب تناولت بكل كبير الشواغل المرتبطة بالتنوع البيولوجيالتع

 من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، اللتـان ينـصان      18 و 5ويرد التعاون فيما بين بلدان الجنوب في المادتين            -6
 مباشرة أو، عند الضرورة، بواسـطة منظمـات   على أن تتعاون األطراف، قدر اإلمكان، مع األطراف المتعاقدة األخرى إما    

وعلى هذا النحو، فإن التعاون فيمـا  . دولية متخصصة، من أجل الترويج لعمليات التبادل الفنية والعلمية الدولية وبناء القدرات 
. التنوع البيولـوجي بين بلدان الجنوب يتغلغل في جميع البرامج المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات لالتفاقية المتعلقة ب  

يمكن االطالع على تحليل مفصل للقرارات السابقة التي تشمل التعاون فيما بلدان الجنوب في المرفق الثاني مـن الوثيقـة                    و
UNEP/CBD/BM-SSC/1/2/Rev.2               المقدمة في حلقة العمل بشأن تداول اآلراء بشأن التعاون فيما بلدان الجنوب المنعقدة في ،

 9/2في اآلونة األخيرة، أشـار المقـرر        و. )http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC-01:  التالي وقعمانظر ال ( 2006عام  
 من  3 و 2استعراض تنفيذ الهدفين     (9/8والمقرر  ) أنواع الوقود البيولوجي والتنوع البيولوجي    : التنوع البيولوجي الزراعي  (

ويدعو المقـرر   . إلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب تحديدا      ) اوننقل التكنولوجيا والتع   (9/14والمقرر  ) الخطة االستراتيجية 
األطراف والمنظمات المعنية إلى تحديد التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب               ) 21 و 20استعراض تنفيذ المادتين     (9/11

الفنـي والمـالي   والمشاركة فيه وتوطيده كعنصر مكمل للتعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب من أجل توطيـد التعـاون         
  .التنوع البيولوجيوالعلمي والتكنولوجي وكذلك االبتكارات، وذلك لتحقيق 

                                                             
  : التاليموقع للتنمية في بلدان الجنوب على ال77ـيمكن االطالع على منهاج مجموعة ال   7

doc.en-platform-01-emssc/other/01-emssc/ssc/meetings/doc/int.cbd.www://https.   

http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC-01
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، بمبادرة البلدان النامية للقيام، بالتعـاون مـع األمانـة         9/25أخذ مؤتمر األطراف، في مقرره      باإلضافة إلى ذلك،      -7
لجنوب بشأن التنوع البيولوجي لتحقيق التنمية، ودعا       العامة، بإعداد خطة عمل متعددة السنوات بشأن التعاون فيما بين بلدان ا           

األطراف والحكومات والمنظمات األخرى إلى دعم تنظيم منتدى بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب على هامش االجتمـاع     
ن فيما بـين    متعددة السنوات بشأن التعاو   الالعاشر لمؤتمر األطراف وطلب من األمين التنفيذي أن يبلغ عن إعداد خطة عمل              

وفي اآلونة األخيرة، جرى النظر في التعاون فيما بين بلدان الجنـوب            . بلدان الجنوب في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف      
 للفريق العامل المعني باسـتعراض التنفيـذ،        3/5التوصية   (2020-2011في ضوء استعراض الخطة االستراتيجية للفترة       

، التي تذكر بأن األنشطة ستنفذ فـي المقـام األول علـى         )2010تيجية لفترة ما بعد عام      بشأن تحديث وتنقيح الخطة االسترا    
 التي تـساهم فـي تنفيـذ الخطـة          المجتمعات األصلية والمحلية  أنشطة  مبادرات و "ين الوطني أو دون الوطني، وأن       المستوي

االتفاقية، في  تنفيذ  استعراض  عامل المعني ب  الحظ الفريق ال  كما  ". هاى المستوى المحلي ينبغي دعمها وتشجيع     االستراتيجية عل 
أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب ضمن الجهـود         ) إدراج التنوع البيولوجي في القضاء على الفقر والتنمية        (3/3توصيته  

ة السنوات  متعددالالرامية إلى إدراج التنوع البيولوجي في عمليات القضاء على الفقر والتنمية، ورحب بمبادرات خطة العمل                
  . بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب باعتبارها عملية ذات أهمية بالنسبة لتنفيذ إطار العمل المتعلق ببناء القدرات

  مسار العمل المقترح  -ثانيا
على غرار قد يرغب مؤتمر األطراف، في ضوء النظر في هذا البند من جدول األعمال، في أن يعتمد مقررا   - 8
  :يلي  ما

  ،تمر األطرافإن مؤ
األطراف من البلدان النامية على االشتراك في التعاون فيما فيه  شجع، الذي 9/25 مقرره شير إلىإذ ي

الشمال بلدان بين فيما  ويسانده التعاون على أن يكمـل ذلكبين بلدان الجنوب بشأن مسألة التنوع البيولوجي، 
، اإلقليمية واألنشطة المرتبطة بهات التعاون اإلقليمية ودون والجنوب، وإدماج شواغل التنوع البيولوجي في اتفاقا

متعددين بين المصلحة الشراكات تعاونية ألصحاب بإنشاء ، حسب الحالة، القياموشجع فيه األطراف على 
  ،ةودون الوطني ة والوطنيةاإلقليمي ودون ة اإلقليمي لمعالجة شواغل التنوع البيولوجي على المستويات،األطراف

 التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خاللتفاقية التنوع البيولوجي بالحاجة الملحة لتعزيز تنفيذ ا عترفيوإذ 
  للفترةةـالخطة االستراتيجي وتحديات تنفيذ 2010 تحقيق هدف عام الفشل في، بالنظر إلى والتعاون الثالثي

2011-2020،  
لتعاون فيما ل إعداد خطة عمل متعددة السنوات  والصين في77لذي أحرزته مجموعة الـا بالتقدم وإذ يقر

 التنمية كأداة مكملة للمنهاج اإلنمائي للجنوب الذي ُأطلق في بشأن التنوع البيولوجي من أجلبين بلدان الجنوب 
ية عشرة للجنة الحكومية الدولية للمتابعة والتنسيق بشأن التعاون االقتصادي ثان الدورة الفي 2008 حزيران/يونيو
  ، كوت ديفوار،المنعقدة في ياموسوكرو (IFCC-XII)بين البلدان النامية  فيما

تنوع  البشأنلتعاون فيما بين بلدان الجنوب لتقارير االجتماع األول للجنة التوجيهية ب حيط علماوإذ ي
ري ، واالجتماع االستشا2009 تشرين األول/ أكتوبر29المنعقد في مونتريال في البيولوجي من أجل التنمية، 

 يومي التنوع البيولوجي من أجل التنمية، المنعقد في نيروبي بشأنلتعاون فيما بين بلدان الجنوب لالثاني للخبراء 
 التنوع بشأنلتعاون فيما بين بلدان الجنوب ل، والذي أعد خطة عمل متعددة السنوات 2010 أيار/ مايو29-30

  ،البيولوجي من أجل التنمية
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 التنوع البيولوجي من أجل التنمية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب تدىمنمساهمة ب حيط علماوإذ ي
امش االجتماع العاشر لمؤتمر و على ه2010 تشرين األول/ أكتوبر17 والصين في 77 مجموعة الـذي عقدتهال

  ،األطراف
ولوجي من  التنوع البيبشأنلتعاون فيما بين بلدان الجنوب لمتعددة السنوات العمل الخطة  عتمدي  -1

-2011  للفترةالخطة االستراتيجية لالتفاقيةتنفيذ مة في مهأجل التنمية، المرفقة بهذا المقرر، بوصفها مساهمة 
  ؛2020

متعددة السنوات في سياق العمل الاألطراف والحكومات األخرى على تنفيذ خطة  شجعي  -2
تشمل  إقامة شراكات تعاونية من خالل، و على المستوى الوطنيالمحددةحتياجات االقدرات والولويات واأل

  ؛متعددينأصحاب مصلحة 
هيئات األمم المتحدة، والجهات المانحة، المنظمات الدولية، و، والمنظمات اإلقليمية وأماناتها يدعو  -3

عمل ال إلى المساهمة في تنفيذ خطة متيازصلية، والمنظمات غير الحكومية، ومراكز اإلات الشعوب األنظموم
  ؛ والصين77السنوات، بالتنسيق مع حكوماتها الوطنية ومجموعة الـ متعددة ال

هبات لدعم لى تقديم ع من االتفاقية 20 من المادة 2األطراف المانحة المذكورة في الفقرة يحث    -4
األمم المتحدة والوكاالت اإلنمائية، وكاالت المنظمات اإلقليمية، و يدعووتنفيذ خطة العمل المتعددة السنوات 

متعددة العمل التنفيذ خطة التقني والمالي لدعم تقديم اللمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة األخرى إلى وا
فضال ، النامية ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرةواحتياجات البلدان النامية،  مراعاة، مع السنوات

  ؛االنتقالي االقتصاد ذاتالبلدان عن 
ها الوطنية المقبلة بمعلومات عن كيفية قيامها بتنفيذ أو دعم يرراقتراف إلى تضمين األط يدعو  -5

  ؛التعاون فيما بين بلدان الجنوب
 إلى ويطلبتنفيذ خطة العمل المتعددة السنوات، للى تقديم دعم مالي ع مرفق البيئة العالمي حثي  -6

  التنوع البيولوجيبشأنعاون فيما بين بلدان الجنوب لتلأن ينظر في إنشاء صندوق استئماني مرفق البيئة العالمية 
 على خطة العمل المتعددة السنوات لتنفيذ  تتولى إدارته اللجنة التوجيهية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب،على أن
  طوعية؛ات مساهمأساس 

ة والمالية ريلمعنية إلى تقديم الموارد البشالمانحة والمنظمات الدولية ا األطراف، والجهات يدعو  -7
 نتاج إمثل، بما في ذلك القيام بعدة أمور  هذهالالزمة لتمكين األمين التنفيذي من دعم التنفيذ الفعال لخطة العمل

بناء القدرات، لمبادرات تنفيذ ، وتبادل المعلوماتغرفة محتويات محددة في آلية إضافة ات مرجعية، وطبوعم
   التنوع البيولوجي من أجل التنمية؛بشأنن بلدان الجنوب لتعاون فيما بيلوتنسيق اللجنة التوجيهية 

منتظمة  األمم المتحدة إلى دعم تنظيم اجتماعات لمنظمات األخرى ووكاالتااألطراف و يدعو  -8
، 77 التنوع البيولوجي من أجل التنمية، بالشراكة مع مجموعة الـبشأنلمنتدى التعاون فيما بين بلدان الجنوب 

ستعراض تنفيذ الخطة وتبادل الخبرات وأفضل عات المقبلة لمؤتمر األطراف، وذلك الجتماامش االوعلى ه
  الممارسات؛
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لتعاون فيما بين لمتعددة السنوات العمل ال عن تنفيذ خطة تقديم تقارير األمين التنفيذي يطلب إلى  -9
اتفاقية التنوع تمر األطراف في  في االجتماعات المقبلة لمؤ، التنوع البيولوجي من أجل التنميةبشأنبلدان الجنوب 

  .البيولوجي
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  مرفق

  متعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب العمل الخطة 
   في إطار اتفاقية التنوع البيولوجيبشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية

   الرؤية   –ألف 
تفاقية التنوع البيولوجي في اوالتعاون الثالثي فيما بين بلدان الجنوب الفعال سيستخدم التعاون ، 2020بحلول عام   - 1

 فيما بين بلدان الشمال والجنوب ولدعم الخطة  السائد، كعنصر مكمل للتعاونللسالمة األحيائيةوبروتوكول قرطاجنة 
ية والقضاء  البشر، والترويج للتنممائية لأللفية، بغية تعزيز رفاه واألهداف اإلن2020-2011 للفترة  لالتفاقيةاالستراتيجية

  .على الفقر
  المهمة    - باء

  : الشاملة، تدعو مهمة خطة العمل إلى القيام بما يليفي إطار هذه الرؤية   - 2
، بما في ذلك 2020-2011تفاقية التنوع البيولوجي للفترة التنسيق مع الخطة االستراتيجية التوطيد   ) أ(
وهكذا، ستتزامن مدة خطة . 2050عام يلة األمد حتى طو، في سياق رؤية 2020األهداف االستراتجية لعام الغايات و

 ؛الخطة االستراتيجية لالتفاقيةمدة التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع 

 تعميمأيضا لوذلك  على المستويين الوطني واإلقليمي، 77أعضاء مجموعة الـمن مشاركة الدعم وال  )ب(
 والبرامج اإلنمائية، 8،واتفاقيات التعاون اإلقليمية ودون اإلقليمية، التكامل اإلقليميشواغل التنوع البيولوجي في عمليات 

  والبرامج األقاليمية فيما بين بلدان الجنوب؛
مجموعة البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد  و15،9توطيد التعاون مع المنتديات مثل مجموعة الـ  )ج(

من أجل توطيد أواصر 11 (IBSA) فريقياأ وجنوب رازيلوالب  الهندبين الحوار منتدىو 10(LMMC) المتقاربة التفكير
  ؛البلدان الناميةبين تكامل التضامن والالتعاون وتعزيز 

 المؤسسات األكاديمية، والقطاع الخاص، والشركاء الذي يشملأصحاب المصلحة المتعددين اتباع نهج   )د(
  .ت المجتمعات المحلية والشعوب األصليةمنظمامية، والمنظمات غير الحكومية، واإلنمائيين، والمنظمات اإلقلي

  هداف واألنشطة اإلرشاديةاأل    –جيم 
إلى   التنوع البيولوجي من أجل التنميةبشأنتعاون فيما بين بلدان الجنوب للمتعددة السنوات الترمي خطة العمل   - 3

  : مبينة قرين كل منهاعامةذات الصلة  بأنشطة إرشادية تحقيق األهداف التالية، 

                                                             
 .2، الفقرة 9/25 مؤتمر األطراف في المقرر ككما حث على ذل   8
تألف من الجزائر، واألرجنتين، والبرازيل، وشيلي، ومصر، والهند، وأندونيسيا، وجاميكا، وكينيـا،           مجموعة الخمسة عشرة ت      9

 .السنغال، وسري النكا، وفنزويال وزمبابويوونيجيريا، وماليزيا، والمكسيك، وبيرو، 
 بلـدا هـي بوليفيـا،    17وتضم .  بمبادرة من المكسيكمجموعة البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكيرتشكلت     10

ريكا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإكوادور، والهنـد، وأندونيـسيا، وكينيـا، وماليزيـا،             ازيل، والصين، وكولومبيا، وكوستا   والبر
  .الفلبين، وجنوب إفريقيا وفنزويالوومدغشقر، والمكسيك، وبيرو، 

  : التاليموقع الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا على اليمكن االطالع على المعلومات عن منتدى الحوار بين   11
htm.operation-ForumForCo/relations/port/br.org.indianembassy.www://http 
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 األنشطة اإلرشادية 2020هداف بحلول عام األ

ا تحديد أوجه التطابق المثلى بين التكنولوجيات المتاحة واالحتياجات التي جرى تقييمه
 .نيةتقفي البلدان النامية وتعزيز ودعم تبادل المعارف والخبرات العلمية وال

ظ  بشأن حفنية والتكنولوجيةتقة العملية المعرفتعزيز البحث التعاوني وتبادل التشجيع و
 في البلدان النامية، بما في متياز بين مراكز اإلالمستدامالتنوع البيولوجي واستخدامه 

 .رك للفجوات والتقييمات االستراتيجيةلمشتتحليل االذلك 

لتنوع البيولوجي واالستراتيجيات لمراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
مع ، 2020- 2011وخطط العمل اإلقليمية بالنظر إلى الخطة االستراتيجية للفترة 

من  األخذ في االعتبار التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتقرير عن التقدم المحرز
  . التقارير الوطنية الخامسةخالل

 نحو األسواق والتجارة لالبتكارات في مجال التكنولوجيا ذات التوجهتحديد اآلليات 
، بما في ذلك )القطاع العام والقطاع الخاص  بينشراكات(لتعزيز التنوع البيولوجي 

 تعميمولصلة ذات اة اإلقليمية نوع البيولوجي في اتفاقات التجاراج اعتبارات التمإد
األرضية والمناظر الطبيعية البحرية التنوع البيولوجي في المناظر الطبيعية 

  .والقطاعات المثمرة

للتعاون فيما بين األطراف الترويج  - 1
بين بلدان الجنوب وتعزيزه وتوطيده 

ة االستراتيجية للفترة ـلدعم الخط
 واألهداف اإلنمائية 2020- 2011
 .لأللفية

لنظم اإليكولوجية عبر الحدود اظ لحفالرامية المشتركة المشاريع والبرامج   تنفيذتيسير
  12. من أجل زيادة المساهمة في وقف فقدان التنوع البيولوجيالمستدامستخدامها او
والمعاهدات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة اللجان االقتصادية اإلقليمية ادة مشاركة زي

 .المتصلة بها في التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي

الوكاالت اإلقليمية على المـشاركة فـي       تعزيز التنسيق والتعاون في البلدان النامية و      
 . األخرىمتعددة األطرافالاالتفاقات البيئية 

دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب  - 2
 .والتعاون الثالثي

إشراك القطاع الخاص، ومصارف التنمية اإلقليمية، والمنظمـات غيـر الحكوميـة،            
ث من البلدان النامية في التعاون فيما بـين   و والبح متيازوالوكاالت المنفذة، ومراكز اإل   

 . البيولوجي من أجل التنميةبلدان الجنوب بشأن التنوع

دوق  فيما بين بلدان الجنوب، مثل الصنرسة للتعاونتعزيز وتوسيع األموال المك
 .77 مجموعة الـتديرهبيريز غيريرو الذي االستئماني 

على أن  ،77مجموعة الـاالتفاقية من جانب لتنفيذ  الزمةلموارد الالتقييم الدوري ل
 من االتفاقية جميع الموارد 20 من المادة 2تقدم األطراف المانحة المذكورة في الفقرة 

المالية اإلضافية لتنفيذ خطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب 
 .بشأن التنوع البيولوجي والتنمية

إطار في تعبئة الموارد الالزمة  - 3
للتعاون فيما بين بلدان الجنوب االتفاقية 

  هذه المواردوالتعاون الثالثي وتعزيز
 من خاللإلى حد كبير، بما في ذلك 

إعداد اقتراحات مشتركة وجمع األموال 
 .واتخاذ الترتيبات الثالثية

 دعم التعاون فيما على مواصلة مرفق البيئة العالمي والجهات المانحة األخرى تشجيع
نسب معينة من تخصيص مع ونقل التكنولوجيا بين البلدان النامية، بين بلدان الجنوب 

  .األموال إلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
  

                                                             
 .9/25 من مقرر مؤتمر األطراف 5لفقرة ا   12
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  التنفيذ    -دال 
وستتزامن مدتها مع . ة والعالمية، واإلقليمية أن تنفذ األطراف خطة العمل على المستويات دون اإلقليميمن المزمع  - 4

  .، مع مراعاة المعالم البارزة للخطة2050- 2011لخطة االستراتيجية لالتفاقية للفترة الخط الزمني ل
 من أجل  التنوع البيولوجيبشأنلتعاون فيما بين بلدان الجنوب لمتعددة السنوات العمل الخطة وسيحظى تنفيذ   - 5

التي يستضيفها ، والوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب من خالل رئيسها وأمانتها 77التنمية بدعم مجموعة الـ
األمم المتحدة اإلنمائي، ولجنة األمم المتحدة رفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وأنشطة برنامج برنامج 

إقامة أن تروج واألمل معقود على . األمم المتحدة للبيئة في إطار خطة بالي االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات
لتعزيز  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واليونسكو، واألونكتاد وبرنامج األمم المتحدة للبيئة شراكة مع المبادرات التي ينسقها

  .يةإدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في أنشطة ميدان
ل اإلقليمية أو خطط العم/إعداد االستراتيجيات ووعلى مدى السنوات األخيرة دعم عدد من المنظمات اإلقليمية   - 6

من خالل تقديم منهاج مهم ل خطة العمل متعددة السنوات العمجات وخطط  وتدعم هذه االستراتي13.للتنوع البيولوجي
، وتنسيق بين األقاليمفرص تبادل المعلومات بتوفير ني فيما بين بلدان الجنوب تق لتيسير التعاون العلمي والوملموس

 ودعم العملت بين البلدان المجاورة بشأن القضايا المرتبطة بالتنوع البيولوجي، المشاريع عبر الحدود، وتعزيز االتصاال
  .دراج التنوع البيولوجي في جداول األعمال التجارية واإلنمائيةإلالالزم 

كول لبروتوالتابعة ل السالمة األحيائيةتبادل معلومات غرفة آلية تفاقية والتابعة لالتبادل المعلومات غرفة  آلية تمثلو  - 7
بالتالي يكتسبان ني فيما بين بلدان الجنوب وتبادل المعلومات، وتقلتيسير التعاون العلمي والالمناسبة بوجه خاص دوات من األ
آلية غرفة تبادل  في سوف يتم بالتحديد إدماج بوابة إلكترونيةو. إلنجاح تنفيذ خطة العمل متعددة السنواتحيوية أهمية 

لتقديم قاعدة بيانات لدراسة الحاالت المرتبطة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع ة التابعة لالتفاقي المعلومات
فيما بين بلدان الجنوب، بشأن خبرات التعاون  جدولمة، بما في ذلك مهالبيولوجي من أجل التنمية، ومراجع وروابط شبكية 

وستقام روابط مع آليات . ضتفيةث اإلومتاحة ومصادر البح الخبرة البالعالقة إلى احتياجات البلدات لشرح بصورة مقارنة
تبادل غرفة  ذات الصلة مثل موقع المعلومات التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وآليات تبادل المعلوماتغرف 

وسيجري تبادل . باالستراتيجية والتعاون فيما بين بلدان الجنوبالي خطة األمم المتحدة للبيئة فيما يخص  لبرنامج المعلومات
  .المعلومات أيضا بواسطة المؤتمرات الفعلية أو الشبكية عند بعد، والحلقات الدراسية وحلقات العمل

يسميها والتي  بلدا 23  البلدان البالغ عددهاة العملية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب نطاقمعرفوتتجاوز مصادر ال  - 8
وبالنسبة . 77 داخل مجموعة الـ15 تتنسم بالتنوع البيولوجي الشديدا أو بلدان14وريةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بلدان مح

                                                             
لجنة أمريكا الوسطى للبيئة والتنميـة   التي أعدت في إطار ات اإلقليمية للتنوع البيولوجي ألمريكا الوسطىمل األمثلة االستراتيجي   تش - 13

(CCAD)  ؛ وإلقليم األنديز المداري، التي أعدتها جماعة دول األنديز(CAN)  ؛ ولحوض األمازون، التي أعدتها منظمة معاهدة التعـاون
إلقليم الجنوب األفريقي، التي أعـدتها الجماعـة اإلنمائيـة للجنـوب األفريقـي      ؛ وإلقليم ميركوسور؛ و (ACTO) في منطقة األمازون  

(SADC). 
إلى غاية فترة التسعينيات، كانت البلدان المحورية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تتكون من البلدان النامية، التـي، بحكـم قـدرتها      - 14

لتعاون فيما بين بلدان الجنوب، يمكن لها أداء دور ريادي في تعزيز وتطبيق التعاون الفنـي بـين البلـدان                    ي مجال توطيد ا   فوخبرتها  
وهذه البلدان لديها سجل متابعة في تعزيز وتمويل التعاون فيما بين بلدان الجنوب، واعتمدت سياسات، وآليات ومبادئ توجيهيـة    . النامية

ندونيـسيا، وماليزيـا، وباكـستان،      إ، والهنـد، و   الـصين : رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، شملت    وبالنسبة لب . تسهل عمليات التبادل هذه   
لي، وجمهورية كوريا، وسنغافورة وتايلند، وغانا، وموريشوس، نيجيريا، والسنغال وجنوب إفريقيا، واألرجنتـين، والبرازيـل، وشـي               

ولم تعد هذه الفئة تُستخدم بعـد،       . ، وتونس وتركيا  ةباغو، مصر، ومالط  ريكا، وكوبا، والمكسيك، وبيرو ترينيداد وتو     وكولومبيا، وكوستا 
 .ألن بلدان كثيرة أخرى لديها أيضا خبرة حاسمة حسب المسألة
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مناطق محددة في إطار برامج عمل االتفاقية التي تتفوق فيها بعض وضع أسس مرجعية لللتنوع البيولوجي، من األفضل 
التي يمكن أن تضع لها أسسا (االتفاقية وقد تحرز البلدان تقدما كبيرا في بعض جوانب . تقدما مهمافيها البلدان، أو تحرز 

 للتبادل مجاالت أخرى للتفوق التي يمكن أن تبادر باالستفادة ينختارم، بينما قد يكون لدى الشركاء ال)مرجعية للرجوع إليها
يوحي إليه أن إنجاح التعاون فيما بين بلدان الجنوب يتطلب ما بوكما ورد في منشورات عديدة، تفيد الدروس المستفادة . منها

وقد حقق التعاون فيما بين بلدان الجنوب نجاحا أكثر في البلدان التي تقوم فيها الحكومات ". بيئة تمكينية"البعض باسم 
  :المتعاونة بما يلي

 وأفـضل  متيـاز لمراكـز اإل  وضع أسس مرجعيـة (تحديد أوجه التطابق المثلى بين التكنولوجيا المتاحة          )أ(
 وتجـدر  16.) والخبرة التي ينبغـي نقلهـا  اأهمية التكنولوجي(لتي جرى تقييمها في البلدان المتلقية    واالحتياجات ا ) الممارسات

 مثال، ال يعتبر التعاون فيما بين بلدان الجنوب       (كال الطرفين تكنولوجيات للتبادل     لدى   ه في حاالت كثيرة يكون    اإلشارة إلى أن  
 17؛) تستفيد من عملية نقل التكنولوجيامتيازبالضرورة مجاال ذا تجاه واحد، كما أن مراكز اإل

 18؛ بوضع عملية وطنية لتخطيط التنميةترتبط للتعاون فيما بين بلدان الجنوب صريحة سياسات وضع  )ب(

 للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بالنسبة لجميع األطراف المعينة، مع وجود قـدرة               قوية  اتصال نقاطإنشاء    )ج(
 19؛، ومع وضع هيكل الدعم الالزمحيازات الأو/ية لدعم عمليات النقل وإدار

لمـساعدة  ااالسـتخدام   إبتكاريـة    وسـائل    تـصميم تخصيص االعتمادات المتعلقة بالميزانية الوطنية أو         )د(
  20.الخارجية، بما في ذلك التعاون الثالثي

ـ                -9 مـؤتمر  امش اجتماعـات    وإن تنظيم اجتماعات ومؤتمرات دولية للشركاء الرئيسيين في خطة العمـل علـى ه
 خالل االجتماع العاشر    لبيولوجي من أجل التنمية المنعقد     التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع ا        منتدى مثل   ،األطراف

 زخما لتنفيذ خطة العمـل  ولد، سي2010 تشرين األول/ناغويا في اليابان في أكتوبر    /لمؤتمر األطراف المزمع عقده في أيشي     
 هاعقـد تـنظم   القـدرات التـي   تنميةن حلقات العمل اإلقليمية بشأن وباإلضافة إلى ذلك، فإ. ةوإدراج أهداف وأولويات جديد 

مثل حلقات العمل اإلقليمية بشأن المناطق المحمية، والغابات، واألنـواع          (اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن برامج عمل محددة        
وتبـادل   تتيح فرصا للتعاون فيما بين بلدان الجنـوب       ) صلية، وتغير المناخ، والسياحة في مناطق الشعوب األ       غازيةالغريبة ال 

  .أفضل الممارسات والدروس المستفادة
  الشراكات وآلية التنسيق    -هاء

ستنسق اللجنة التوجيهية تنفيذ خطة العمل التي ستجتمع مرتين على األقل بين اجتماعات مؤتمر األطراف، علـى                    -10
 :وستتشكل هذه اللجنة مما يلي.  التنوع البيولوجياتفاقيةوامش االجتماعات ذات الصلة به

 ؛الجنوببلدان والرؤساء السابقين من ذوي الخبرة في التعاون فيما بين  77الـالرئيس الحالي لمجموعة  •

                                                                                                                                                                                                    
نغو الديمقراطية، إكـوادور، الهنـد، إندونيـسيا، كينيـا،     جمهورية الكووستاريكا، كلدى بوليفيا، البرازيل، الصين، كولومبيا،     15

وتعتبر . ئة من األنواع الحية في العالم    في الم  70 في المئة و   60ا، وفنزويال بين    يفريقأجنوب  مكسيك، بيرو، الفلين،    مدغشقر، ماليزيا، ال  
 .يضا بتنوع بيولوجي شديدلتي تتسم أستراليا من البلدان اأالبلدان المتقدمة مثل الواليات المتحدة و

16    Forging a Global South, United Nations Day for South-South Cooperation, UNDP, 2005. 
17    Windows on the South newsletter, UNDP, 2006. 
18    “Pivotal Countries, an issue paper”, UNDP/Special Unit for Technical Cooperation among developing Countries, 2003 
19    Cooperation South newsletter, UNDP 2006 - Juma, C., Gitta, C., DiSenso, A. and Bruce, A., “Forging new 

Technology Alliances: the role of South-South Cooperation”.  
 الجنوب، والتعاون الثالثي االبتكـاري نحـو       بلدان الشراكة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليابان لدعم التعاون فيما بين            20

 .الجنوببلدان ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين 2004-1999ية، لف لأليةنمائهداف اإلاألتحقيق 
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 ؛77الـاألمين التنفيذي لمجموعة  •

 ؛التفاقية التنوع البيولوجياألمين التنفيذي  •

  ؛ؤتمر األطرافممثل عن البلدان النامية الممثلة في مكتب م •
 21.حسب اإلقتضاءية، ق في هيئات االتفااألخرى ممثلين عن البلدان النامية المعنية •

إلـى  ممثلين، ويمكن توجيه الدعوة إلى الوكـاالت المنفـذة والـشركاء            ال التوازن الجغرافي في سياق تحديد       يتم مراعاة وس
د تدعو اللجنة التوجيهيـة البلـدان الرئيـسية والجهـات     ، قهاجتماعاتوبالنظر إلى جدول أعمال ا   . حسب اإلقتضاء لمساهمة  ا

 في إطار  إلى المساهمة    ين والمتخصص أصحاب المصلحة ، و منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي     المانحة في إطار    
ـ       عالوة ع و. بنود محددة من جدول األعمال     عات الرسمية   قبل انعقاد االجتما   77لى ذلك، قد ينظم اجتماع تنسيقي لمجموعة ال

  .لهيئات االتفاقية
مشتركة بين الوكاالت، بما في ذلك الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنـوب           وقد يعقد اجتماع لفرقة العمل ال       -11

 واللجـان  ،ةسكو، واألونكتاد، ومرفق البيئة العالميمج األمم المتحدة للبيئة، واليون    لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنا    التابعة  
  .األخرى التابعة لألمم المتحدةالمعنية ات هيئاالقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة وال

 التنـسيق مـع الـشركاء        مثل قضايانقاط اتصال تضطلع ب   ولتنسيق المهام بفعالية، قد تقرر اللجنة التوجيهية تحديد           -12
  .واإلبالغ عنهالمانحين، وتنسيق آليات التنفيذ، ورصد التقدم المحرز 

ـ اتوتقر خطة العمل بالحاجة إلى توخي المرونة في استراتيجيتها للتنفيذ بغية استيعاب األولوي       -13  واإلقليميـة  ة الوطني
  .القرارات التي يتخذها مؤتمر األطراف في المستقبلفضال عن / المتغيرة

  الرصد والتقييم    -واو
.  عن تنفيذ خطة العملترفع تقريرانعقد فيها مؤتمر األطراف أن في كل مرة يجنة التوجيهية وسيطلب من الل  - 14

وباإلضافة إلى ذلك، قد  . المشاركةات من الوكاالت اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدةمساهموستُبذل جهود للحصول على 
ى للجمعية العامة  المستوالرفيع الجزءإلى  و77االجتماعات الرئيسية لمجموعة الـ فيم تقريرا منتظ اللجنة التوجيهية ترفع

  .التعاون فيما بين بلدان الجنوببشأن األمم المتحدة 
رئيسيين، بوضع أسس مرجعية لقياس التقدم المحرز من أجل توجيه للجنة التوجيهية، بالتنسيق مع شركاء اوستقوم   - 15

  :ويمكن أن تشمل المؤشرات المستخدمة ما يلي. التقاريرإعداد عمليات التقييم و
 ؛مناسباتالعدد   ) أ(

 ؛عدد المشاريع  ) ب(

 ؛عدد الشراكات والشبكات المحفزة ونطاق التغطية المواضيعية واإلقليمية  ) ج(

 ؛الجنوب بشأن التنوع البيولوجيبلدان  األموال المحققة والمكرسة لدعم التعاون فيما بين مبالغ  )  د(

 .تبعة الطرائق المفي إطارعدد األشخاص المدربين في المجاالت المشار إليها أعاله   )ھ(

                                                             
، وجنوب إفريقيا، والسودان وأنتغوا وباربودا 77الـتشكلت اللجنة التوجيهية في جولتها األولى من اليمن التي تترأس مجموعة  - 21

نادا بوصفها ي وغرنائب الرئيسمالوي بوصفها ، و77الـقية التنوع البيولوجي ومجموعة تفاكرؤساء سابقين، واألمانات التنفيذية ال
 ).CEMSS=meeting?/doc/int.cbd.www://http-02 انظر(. لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللهيئة الفرعية الجتماع الرابع عشر لرئيسا ل
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 دوريا لألولويات واألهداف بغية إدراج القرارات       اباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتضمن عملية التقييم هذه استعراض           -16
  .77 األولويات الناشئة لمجموعة الـفضال عنالجديدة لمؤتمر األطراف 

  التمويل    -زاي
ر التالية لتوسيع نطاق الموارد المالية دعماً لخطة ما ورد في األهداف واألنشطة اإلرشادية، يمكن وضع التدابيحسب  - 17

  :العمل
 من االتفاقية جميع الموارد الماليـة اإلضـافية لتنفيـذ    20 من المادة 2تقدم األطراف المذكورة في الفقرة       )أ(

  خطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية؛
ـ  طوعي لتغطية تكاليف اجتماعات التنسيق    استئماني  صندوق  إنشاء    )ب( لتعاون فيمـا بـين     ل 77 لمجموعة ال

 ؛هيئات االتفاقيةرئيسية ل قبل اجتماعات التي ينظم عقدهابلدان الجنوب 

 الـشراكات مـع القطـاع الخـاص       من خالل لمساعدة الخارجية، مثال    االستخدام  وسيلة ابتكارية    تصميم  )ج(
 ؛غير الحكوميةوالمنظمات 

األشكال التقليدية للتمويل واستخدامها على النحو األمثل بما في ذلك األموال التي تتحقق مـن     االستناد إلى     )د(
متعددة األطـراف، والوكـاالت المنفـذة لمرفـق البيئـة      الالتعاون الثالثي مع الوكاالت اإلنمائية، والجهات المانحة الثنائية و 

 ؛ةالعالمي

  تمادات الوطنية المتعلقة بالميزانية؛تخصيص االع  )ھ(
فيمـا بـين    للتعاون االقتصادي والتقنـي     غريرو  -بيريزالتمويل مثل الصندوق االستئماني     تعزيز موارد     )و(

  .الجنوبالبلدان النامية وصندوق األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان 
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  التذييل

  الجنوببلدان األنشطة اإلرشادية األخرى وأمثلة التعاون فيما بين 
يمكن االطالع على قائمة مفصلة لألنشطة المقترحة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب المذكورة في المقررات السابقة                  -1

ء فيمـا  ، المقدمة في حلقة العمل األولى بـشأن تـداول اآلرا   UNEP/CBD/BM-SSC/1/2/Rev.2في المرفق الثاني من الوثيقة      
 وخـالل  .)SSC=meeting?/doc/int.cbd.www://http-01انظر الرابط    (2006في عام   لجنوب  يخص التعاون فيما بين بلدان ا     

  :االجتماعات التمهيدية، اقترحت األطراف والخبراء األمثلة والحاالت التالية
مات غير الحكومية التي تتخصص في أوجه الترابط        من المهم إشراك الجامعات، ومراكز التفوق، والمنظ        )أ(

وتشمل األمثلة المراكـز فـي      . بين التنوع البيولوجي، والتنمية، والحد من الفقر في إنجاح تنفيذ خطة العمل متعددة السنوات             
 له صـلة    ومما. ، وكذلك مركز الجنوب   الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية     و مركز البحوث الحرجية الدولية   إطار  

وأما المؤسسات التي تتخـصص     . بالموضوع أكاديمية العلوم لبلدان العالم الثالث، وشبكة بلدان العالم الثالث للمنظمات العلمية           
 للتنوع البيولوجي ومقره الرئيسي الفلين، فتعتبر شريكة هامة  مركز رابطة أمم جنوب شرق آسيافي التنوع البيولوجي، مثل 

مراكز الجديدة المكرسة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن العلـوم والتكنولوجيـا فتـشمل مركـز                 وأخيرا، فإن ال  . أيضا
 ؛اليونيسكو الدولي للعلوم والتنكنولوجيا واالبتكار للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في كواال المبور

ـ  " موزامبيـق مشروع مبادرة بين البرازيـل و : South-South REDDبرنامج "  )ب( دم المنظمـات  حيـث تق
ويتـولى المعهـد    .  الوطنيـة  REDDالحكومية البرازيلية الخبرة الفنية لمساعدة موزامبيق على تطـوير اسـتراتجية             غير

مبيق للبيئة والزراعة والمنظمات غير الحكوميـة       اللبيئة والتنمية تسيير ودعم هذا المشروع بالشراكة مع وزارة موز          الدولي
)Centro Terra Viva  ، على الرابط لومات ويمكن االطالع على مزيد من المع. )معهد استدامة األمازون  واردو موندالن، و  وجامعة إد

أو .  (http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/forestry/south-south-redd-brazil-mozambique-intiative) التـالي 
 ؛Duncan.macqueen@iied.org: االتصال بالدكتور دانكن ماكوين على الرابط التالي

 2010أبريل / نيسان 16 إلى   11في الفترة من    " مساعدة الجزر على التكيف   "وانعقدت حلقة العمل بعنوان       )ج(
. الشراكة العالمية للجزر وعدد من المنظمات الشريكة والبلـدان في أوكالند في نيوزيلندا، ونظمتها حكومة نيوزيلدا بدعم من       

 الجهود المبذولة في إطار المبادرة التعاونية للجزر، وهي شراكة أطلقـت خـالل مـؤتمر القمـة           وقد استندت االجتماع إلى   
العالمي للتنمية المستدامة واالجتماع السادس لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لمؤتمر األطراف المنعقد في نيروبـي فـي                 

ل مثاال ألنها تتعامـل بعنايـة مـع األنـشطة القائمـة             ، وقد أوضح بعض المشاركين أن حلقة العمل تشك        2010مايو  /أيار
إعـادة  والمتواصلة، وتعمل بفعالية على تفادي ازدواجية الجهود واختيارها للمشاركين ممن لديهم حد أقصى من القدرة على                 

. محيط الهندي ماقارونيزيا، وغرب ال  /وروبا في الكاريبي، والمحيط الهادئ، وأ     التطبيق والتنسيق، والواقعة في محاور الجزر     
   . www.helpingislandsadapt.org.nz:للحصول على مزيد من المعلومات يرجى االطالع على الرابط التاليو

وترمي مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة في أندونيسيا ووزارة البيئة والموارد الطبيعية في المكـسيك إلـى            )د(
بشأن مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، فـي مجـاالت مثـل األراضـي،     توطيد التعاون في مجال البيئة والموارد الطبيعية  

وتقر بأهميـة توطيـد   . والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية للغابات، وإدارة المناطق الطبيعية المحمية والسياحة المستدامة   
تحديات الجنوبية، ال سيما دورها كأداة فـي        باعتبارها عملية لمواجهة ال   التعاون فيما بين بلدان الجنوب بين البلدان المشاركة         

تحفيز وتفعيل التنمية المستدامة في البلدان النامية، وتشير إلى االتفاق بين حكومتي أندونيسيا والمكسيك بشأن التعاون الفنـي                  
ـ      .  في جاكارتا بأندونيسيا  1996تموز  / يوليه 2والعلمي، الموقع عليه في      شاريع، وتـدعو مـذكرة التفـاهم إلـى القيـام بم

 واجتماعات العمل، وتبادل المتخصصين، والنهوض بالموظفين، وبناء القدرات، والبحث المـشترك، وتبـادل المعلومـات،              
والوثائق واألشكال األخرى من  ترابط البلدان المشاركة، وتقترح إعداد مبادرات مشتركة مع األطراف الثالثـة أو الجهـات               

http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/forestry/south-south-redd-brazil-mozambique-intiative
mailto:Duncan.macqueen@iied.org
http://www.helpingislandsadapt.org.nz
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ومن المزمـع   . أو الفني، وكذل الترويج آلليات التعاون الثنائي ومتعدد األطراف        /ادي و المانحة لتقديم الدعم المالي، واالقتص    
أن يوقع وزيرا البيئة في أندونيسيا والمكسيك باعتبارها حدثا ثنائيا خالل االجتماع السادس عشر لمـؤتمر األطـراف فـي                    

 2010ديسمبر  /نوفمبر وكانون األول  /شرين األول اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ المزمع عقده في شهري ت           
  .في كانكون بالمكسيك

   :تعمل العديد من المعاهدات والوكاالت اإلقليمية بشأن التعاون بالفعل في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب  -2
امة لمنطقـة    الدول األعضاء التي تروج للتنمية المـستد       منظمة معاهدة التعاون في منطقة األمازون     تضم    )أ(

األمازون في مجاالت مثل البيئة، والصحة، والعلوم، والتكنولوجيا واالتـصاالت، والـسياحة، والنقـل وشـؤون الـشعوب       
انظــر . واعتُمـدت اسـتراتيجية موحــدة للتنـوع البيولـوجي فـي االجتمــاع الثـامن لمـؤتمر األطـراف        . األصـلية 

http://www.otca.org.br/en/؛ 

سيق بين الدول األعـضاء فيـه       ن للتنوع البيولوجي التعاون والت    م جنوب شرق آسيا   رابطة أم ييسر مركز     )ب(
 دول أعضاء ومع الحكومات الوطنية المعنية، والمنظمات اإلقليمية والدولية، بشأن الحفاظ علـى التنـوع                10لبالغ عددها   او

رابطة أمم جنوب شـرق   لبيولوجي في منطقة    البيولوجي واستخدامه باستدامة وتقاسم المنافع التي تتحقق من استخدام التنوع ا          
  ؛/http://www.aseanbiodiversity.org :رابط التالييرجى االطالع على ال.  واستخدام التنوع البيولوجي هذا باستدامةآسيا

تـساق، واتخـاذ    اللجنة المعنية بالغابات في وسط إفريقيا المشورة السياسية والفنية، والتنسيق، واال          وتقدم    )ج(
 دول وإدارتهـا  10عـددها  لسفانا والغابات للدول األعضاء فيها والبـالغ  حشائش اارات للحفاظ على النظم اإليكولوجية ل القر

  ؛/http://www.comicaf.org انظر .باستدامة
وتروج السوق المشتركة ألمريكا الجنوبية لتكامل بلدان أمريكا الجنوبية وتعزيز التعاون اإلقليمـي بـين                 )د(
انظـر  ( والبرازيل، وأوروغواي، وباراغواي وفنزويال، بما في ذلك االستراتيجية المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي          األرجنتين،

www.mercosur.int     بشكل عام، و http://cbd.gov.br/estrategia-de-biodiversidade-do-mercosul/declaracao.pdf   المتعلـق 
  ؛)باالستراتيجية المشتركة

 مع التعاون الثالثي بين بلدان جـزر المحـيط          مج البيئة اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ     برناوتنسق أمانة     )ه(
وتعتبر شريكا كامال فـي االتفاقيـة المتعلقـة بـالتنوع     . الهادئ والبلدان المتقدمة مثل أستراليا، ونيوزيلندا والواليات المتحدة 

  ؛للحصول على مزيد من المعلومات org.sprep://http/انظر . البيولوجي في تنفيذ األنشطة في برامج عمل عديد
فيما بين بلدان الجنوب في تقرير اجتماع الخبراء بـشأن التعـاون            الناجح  أخرى عن التعاون    وترد أمثلة     )و(

: علــى الموقــع التــالي 2010 أيــار/ مــايو30 و29فيمــا بــين بلــدان الجنــوب المنعقــد فــي نيروبــي يــومي 
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC-02. 
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