
طبع  ععدد   ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل 
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .محدود من هذه الوثيقة

  الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص
 الستعراض تنفيذ االتفاقية

 رابعاالجتماع ال
 2112 أيار/مايو 11-7، مونتريال

 *المؤقت من جدول األعمال 9البند 
 

 ات للتعاون فيما بين بلدان الجنوبخطة العمل المتعددة السنو

 في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنمية 

 **مذكرة األمين التنفيذي

 موجز تنفيذي

ة المهمة للبلدان النامية، ستراتيجييشكل التنوع البيولوجي أحد األصول االقتصادية والمالية والثقافية واإل

الحد من ووجي عنصرا حاسما للتنمية االقتصادية واالجتماعية ويمثل الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيول

بلدا األعضاء في مجموعة السبعة والسبعين والصين على  131الفقر. وتعمل البلدان النامية األطراف البالغ عددها 

تأثير وم  تزايد بشأن جمي  األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي.  والتجارب والخبراتمراكمة المعارف 

االقتصادات الصاعدة، يمثل التعاون فيما بين بلدان الجنوب عنصرا مكمال للتبادالت بين بلدان الشمال والجنوب في 

                                                      

*  UNEP/CBD/WG-RI/4/1. 
. ووفقا لتوجيهات المكتب، ُنّقحت 2112أبريل/نيسان  5استعرض مكتب مؤتمر األطراف هذه الوثيقة في اجتماعه المعقود في  **

 سابق، وأعيد نشرها كي ينظر فيها الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ في اجتماعه الراب .النسخة المسبقة التي نشرت في وقت 
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على تعزيز  صفة منتظمةاالستخدام الكفؤ للموارد. ويعمل كثير من الوكاالت، مثل مرفق البيئة العالمية، بمجال 

علق باالستثمار المالي وتواتره، ال يزال التعاون فيما بين بلدان التعاون الثالثي. غير أنه من الواضح، فيما يت

وعليه، تمثل زيادة الجنوب والتعاون الثالثي يشكالن االستثناء ال القاعدة إلى حد بعيد في اتفاقية التنوع البيولوجي. 

لتنوع ل ةستراتيجياإل حاسما لنجاح الخطة نصراوالتعاون الثالثي وتعزيزهما ع التعاون فيما بين بلدان الجنوب

  .  2122-2111البيولوجي 

خطة العمل المتعددة ، بX/23ب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، من خالل مقرره ورّح

، التي اعتمدتها مجموعة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنمية

 بلدان الجنوببين فيما المنتدى األول للتعاون  السبعة والسبعين والصين في

(UNEP/CBD/COP/10/18/Add.1/Rev1 )ة للتنوع البيولوجي ستراتيجيباعتبارها مساهمة مهمة في تنفيذ الخطة اإل

 تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه الراب  استعراضالمعني ب، وطلب إلى الفريق العامل 2111-2121

نظر فيها خالل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع كي يلمواصلة إعدادها دراسة الخطة و

، من بين مبادرات بناء القدراتوإطار  التنوع البيولوجي جه التآزر م  مبادرة تكنولوجياالبيولوجي، م  مرعاة أو

 فقر".من أجل "دمج التنوع البيولوجي في جهود التنمية والقضاء على ال أخرى،

من  9على النحو المتوخى في الفقرة  1،بلدان الجنوب للتعاون فيما بينقد اجتماع الخبراء الثالث وُع

مشاركون النسخة ال وأيد. 2111مايو/أيار  21إلى  11ون، بجمهورية كوريا، في الفترة من ، في إنشX/23المقرر 

، بما في ذلك الدعوة الموجهة X/23اردة في المقرر المتعددة السنوات لدمج االقتراحات الوالعمل خطة المنقحة من 

ص الوثيقة الحالية . وتلّخالتعاون فيما بين بلدان الجنوبمرفق البيئة العالمية للنظر في آلية تمويل محددة لدعم إلى 

ص الستعراض تنفيذ االتفاقية، في هذه المساهمات وتقترح أن يوصي الفريق العامل المفتوح العضوية المخّص

                                                      
على الموق  اإللكتروني التالي:  UNEP/CBD/EM-SSC/3/3يمكن االطالع على تقرير اجتماع الخبراء الثالث في الوثيقة  1

03-://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSChttp. 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC-03
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC-03
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في  تعاون فيما بين بلدان الجنوبخطة العمل المتعددة السنوات للمن المنقحة النسخة ماعه الراب ، باعتماد اجت

 وعرضها على مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الحادي عشر.من أجل التنمية  مجال التنوع البيولوجي

 التوصيات المقترحة

تنفيذ االتفاقية في التوصية بأن ينظر  المخصص الستعراض قد يود الفريق العامل المفتوح العضوية

 اجتماعه الحادي عشر في اعتماد مقرر على غرار ما يلي: خاللمؤتمر األطراف 

 إن مؤتمر األطراف،

في  تعاون فيما بين بلدان الجنوبالذي رحب فيه بخطة العمل المتعددة السنوات لل X/23بمقرره  رإذ يذّك

التعاون فيما مجموعة السبعة والسبعين والصين في منتدى  اي اعتمدتهتوال ي من أجل التنميةجالتنوع البيولو مجال

طلب إلى الفريق العامل المفتوح العضوية فقد  2111،2أكتوبر/تشرين األول  11قد في الذي ُع بين بلدان الجنوب

ؤتمر المخصص الستعراض التنفيذ، في اجتماعه الراب ، دراسة الخطة ومواصلة إعدادها لكي ينظر فيها م

بناء نولوجيا التنوع البيولوجي وإطار تك  مراعاة أوجه التآزر م  مبادرة اجتماعه الحادي عشر، م خاللاألطراف 

وشج   ،من أجل دمج التنوع البيولوجي في جهود التنمية والقضاء على الفقر ، من بين مبادرات أخرى،القدرات

اتها والمنظمات الدولية ومنظمات األمم المتحدة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات اإلقليمية وأمان

لنظر في مرفق البيئة العالمية إلى اواالتفاقيات األخرى ومراكز التفوق على مواصلة اإلسهام في إعدادها، ودعا 

يقوم على المساهمات  بلدان الجنوببين فيما إنشاء صندوق استئماني للتعاون في مجال التنوع البيولوجي 

 الطوعية،

                                                      
 .UNEP/CBD/COP/10/18/Add.1/Rev1طال  الوثيقة  2
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، الذي استضافته جمهورية بلدان الجنوب للتعاون فيما بينبنتائج اجتماع الخبراء الثالث  يرحبإذ و

والذي ، 2111مايو/أيار  21إلى  11كوريا، من خالل معهدها الوطني لموارد التنوع البيولوجي، في الفترة من 

 ،X/23المقرر ة في الواردتوجيهات لالمتعددة السنوات المقترحة وفقا لالعمل خطة اضطل  بتنقيح 

 التعاون فيما بين بلدان الجنوببالحاجة الملحة لتعزيز تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي من خالل  مإذ يسلِّو

-2111ة للتنوع البيولوجي ستراتيجيفي ضوء التحديات التي ينطوي عليها تنفيذ الخطة اإل والتعاون الثالثي

2121، 

وات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي خطة العمل المتعددة السن يعتمد  -1

ة للتنوع البيولوجي ستراتيجي، المرفقة بالمذكرة الحالية، باعتبارها مساهمة مهمة في تنفيذ الخطة اإلمن أجل التنمية

اجات األطراف والحكومات األخرى على تنفيذها في سياق األولويات والقدرات واالحتي يشج ، و2111-2121

 المحددة على المستوى الوطني؛ 

المنظمات اإلقليمية وأماناتها والمنظمات الدولية وهيئات األمم المتحدة والجهات المانحة  يدعوو  -2

لمساهمة في تنفيذ خطة العمل المتعددة فوق إلى اوالمنظمات غير الحكومية ومراكز الت منظمات الشعوب األصليةو

 ها الوطنية ومجموعة السبعة والسبعين والصين؛السنوات، بالتنسيق م  حكومات

دعم تنفيذ خطة العمل ل I/2في المرفق الثاني بالمقرر أسماؤها المدرجة المانحة األطراف  يحثو  -3

المنظمات اإلقليمية وهيئات األمم المتحدة والوكاالت اإلنمائية والمنظمات غير الحكومية  يدعوالمتعددة السنوات، و

دعم خطة العمل المتعددة السنوات دعما فنيا وماليا، م  مراعاة احتياجات البلدان إلى  األخرى والجهات المانحة

إلى البلدان التي تمر بمرحلة تحول ، إضافة الدول الصغيرة الجزرية الناميةالنامية، السيما أقل البلدان نموًا و

 ؛اقتصادي
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ري داخل مجلس المرفق بشأن معايير البيئة العالمية، في ضوء النقاش الجامرفق إلى  يطلبو  -4

، في مجال التنوع البيولوجيفيما بين بلدان الجنوب تعاون النظر في إنشاء صندوق استئماني لل 3إنشاء الصناديق،

استنادا  من أجل تنفيذ خطة العمل المتعددة السنوات ،بلدان الجنوب للتعاون فيما بينتوجيهية اللجنة العلى أن تديره 

 ت الطوعية؛ المساهما إلى

إلى توفير الموارد البشرية والمالية  ويدعو األطراف والمانحين والمنظمات الدولية ذات الصلة 5

بدعم تنفيذ خطة العمل هذه دعما فعاال، بعد طرق من بينها إصدار مطبوعات  الالزمة للسماح لألمين التنفيذي

رات لبناء القدرات، وتيسير عمل اللجنة التوجهية مرجعية، ومحتوى محدد في آلية تبادل المعلومات، وإطالق مباد

من أجل التنمية، وتنظيم منتديات منتظمة حول  في مجال التنوع البيولوجيالمعنية بالتعاون فيما بين دول الجنوب 

، على هامش االجتماعات المستقبلية لمؤتمر السبعة والسبعينالتعاون فيما بين دول الجنوب، بالتعاون م  مجموعة 

 طراف بغية استعراض تنفيذ الخطة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.األ

 األساس المنطقي والخلفية

التنمية وما يترتب عليها من مجال تنطوي النهج غير المستدامة إزاء استخدام التنوع البيولوجي في     -1

 ية االقتصادية أو االجتماعية.سواء من الناح على تكاليف ومخاطر مرتفعةالنظم اإليكولوجية  على مستوىتغيرات 

إلى أن الخسائر االقتصادية العالمية الناجمة عن أزمة التنوع البيولوجي يمكن  5وتشير أحدث البيانات االقتصادية4

 51يمكن أن تصل إلى  بل – 2151في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي المجم  بحلول عام  1أن تمثل 

خدمات النظم اإليكولوجية التي  اعتمادها على زيادةشرائح السكان فقرا، نظرا لأشد ب في المائة في حالة احتسا

                                                      
المتاحة على الموق  اإللكتروني التالي:  GEF/C.41/12/Rev.01طال  الوثيقة  3

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.41.12.Rev_.01_Criteria_for_the_Establishment_of_Trust_Funds%2

0CRP%2001,%20November%2009,%202011.pdf. 

  .(2115يكولوجية ورفاهية البشر: موجز عن التنوع البيولوجي لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية )طال  النظم اإل 4
طال  اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي على الموق  اإللكتروني:  5

US/Default.aspx-http://www.teebweb.org/InformationMaterial/TEEBReports/tabid/1278/language/en. 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.41.12.Rev_.01_Criteria_for_the_Establishment_of_Trust_Funds%20CRP%2001,%20November%2009,%202011.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.41.12.Rev_.01_Criteria_for_the_Establishment_of_Trust_Funds%20CRP%2001,%20November%2009,%202011.pdf
http://www.teebweb.org/InformationMaterial/TEEBReports/tabid/1278/language/en-US/Default.aspx
http://www.teebweb.org/InformationMaterial/TEEBReports/tabid/1278/language/en-US/Default.aspx
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تريليون دوالر أمريكي  2بين ما . وتشكل إزالة األحراج وحدها خسائر تتراوح بال مقابليقدمها التنوع البيولوجي 

ماالت النمو الدائم للبلدان إلى تقويض احت نقص التنوع البيولوجي تريليون دوالر أمريكي سنويا. ويؤدي 4.5و

على هذه الفوائد  وتقاسم ،لمستدام للموارد الجينيةمن االستخدام استفادة وتحسين اال ،القضاء على الفقرو، النامية

عواقب إقليمية وعالمية، وإنه لمن مصلحة مجتمعنا  التنوع البيولوجي فقدان رتب علىتتأساس عادل ومنصف. و

 هذه القضية الحيوية.ل من أجل التصدين المتزايد العولمة أن يتعاو

 اجااالتفاقية نتفي إطار  لتعاون فيما بين بلدان الجنوبلوتأتي خطة العمل المتعددة السنوات المقترحة   -2

ما  تضمنتمرفق البيئة العالمية وحكومة جمهورية كوريا، بدعم من موارد ألرب  سنوات،  تمتدلعملية مشاورات ا

 :يلي

قد في نوفمبر/تشرين الثاني ُع بلدان الجنوب للتعاون فيما بين 6األفكار ماع الستثارةاجتتنظيم  )أ( 

ذلك على طلب مجموعة السبعة والسبعين والصين تحت رئاسة جنوب أفريقيا آنذاك، و بناًء 2112

 بالتعاون م  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛

بالتعاون رئيس مجموعة السبعة والسبعين آنذاك،  أنتيغوا وباربودا،إليه دعت اجتماع خبراء عقد  ب( )

وفي هذا 7 في مونتريال. 2111 /تشرين الثانياألمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي في نوفمبر م 

التنوع البيولوجي  في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوباالجتماع، استعرض المشاركون مشروع إطار 

وحددوا  8،التاب  لمجموعة السبعة والسبعين بلدان الجنوبتنمية في منهاج عمل من أجل دمجه دمجا كامال 

لجنة  رح إنشاء، واقُتالتنوع البيولوجي بشأناألنشطة المزم  إدراجها في خطة العمل المتعددة السنوات 

                                                      
على الموق  اإللكتروني التالي:  UNEP/CBD/BM-SSC/1/3األفكار في الوثيقة  ارةيمكن االطالع على تقرير اجتماع استث 6

http://www.cbd.int/cooperation/SouthSouthcooperation.shtml  .    
 على الموق  اإللكتروني التالي: UNEP/CBD/EM-SSC/1/3يمكن االطالع على تقرير اجتماع الخبراء في الوثيقة  7

http://www.cbd.int/cooperation/SouthSouthcooperation.shtml. 
، على الموق  اإللكتروني التالي: G-77/AM(XX)/2008/6يمكن االطالع على الوثيقة  8

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

http://www.cbd.int/cooperation/SouthSouthcooperation.shtml
http://www.cbd.int/cooperation/SouthSouthcooperation.shtml
http://www.cbd.int/cooperation/SouthSouthcooperation.shtml
http://www.cbd.int/cooperation/SouthSouthcooperation.shtml
https://www.cbd.int/doc/meetings/ssc/emssc-01/other/emssc-01-platform-en.doc
https://www.cbd.int/doc/meetings/ssc/emssc-01/other/emssc-01-platform-en.doc
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يغوا لي )جنوب أفريقيا، وأنتتوجيهية تتألف من رؤساء مجموعة السبعة والسبعين السابقين والرئيس الحا

س جلسة استثارة األفكار )ماالوي( ورئيس الهيئة الفرعية إضافة إلى رئيبودا، والسودان، واليمن(، وبار

خطة العمل المتعددة السنوات للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية )غرينادا(، للمساعدة في إعداد وتنفيذ 

الصادر عن مؤتمر األطراف في  IX/25ر في المقر على النحو المحدد لتعاون فيما بين بلدان الجنوبل

 االتفاقية؛

في إطار اتفاقية التنوع  9تعاون فيما بين بلدان الجنوباالجتماع األول للجنة التوجيهية لل اضطل و )ج( 

، والذي استعرض فيه المشاركون 2119 /تشرين األولأكتوبر 29قد في مونتريال في البيولوجي، الذي ُع

، ودعا إلى تحديد خارطة طريق لمواصلة إعداد الخطةنوات التي أعدتها األمانة، بخطة العمل المتعددة الس

 اجتماع رئيسي لالتفاقية؛ عقب االنتهاء منعقد اجتماع خبراء آخر 

 31و 29 يوميفي نيروبي  10بلدان الجنوب للتعاون فيما بينقد اجتماع الخبراء الثاني وُع )د( 

ت دممل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، وُقافريق العللثالث ل، على هامش االجتماع ا2111 /أيارمايو

طائفة متوازنة جغرافيا من األطراف األعضاء بمجموعة السبعة والسبعين، نطاق مساهمات في  فيه

 السنوات؛ ةالعمل المتعدد خطةونتجت عنه الصيغة الحالية ل

التنوع البيولوجي من أجل التنمية  في مجال بلدان الجنوب للتعاون فيما بينقد المنتدى األول وُع (  )ه

لمؤتمر األطراف في ، على هامش االجتماع العاشر 2111أكتوبر/تشرين األول  11في ناغويا في 

                                                      
على الموق  اإللكتروني:  UNEP/CBD/SSC-SC/1/1/3يمكن االطالع على تقرير اللجنة التوجيهية في الوثيقة  9

01-SC-t/doc/?meeting=SSChttp://www.cbd.in . 
على الموق  اإللكتروني:  UNEP/CBD/EM-SSC/2/4يمكن االطالع على تقرير اجتماع الخبراء الثاني في الوثيقة  10

02-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC  . 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC-SC-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC-SC-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC-02
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC-02
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لتعاون لمجموعة السبعة والسبعين والصين باإلجماع خطة العمل المتعددة السنوات  االتفاقية، واعتمدت فيه

 ؛11(UNEP/CBD/COP/10/18/Add.1/Rev.1) فيما بين بلدان الجنوب

ون، قد في إنشالذي ُع 12،بلدان الجنوب للتعاون فيما بينواستعرض اجتماع الخبراء الثالث  )و( 

ونسختها المنقحة التي  لتعاون فيما بين بلدان الجنوبلبجمهورية كوريا، خطة العمل المتعددة السنوات 

أوجه التآزر م  مبادرة تكنولوجيا التنوع  ، وتحديدا بشأنX/23تضمنت االقتراحات الواردة في المقرر 

آلية  باعتباره البيولوجي، والتنوع البيولوجي من أجل التنمية والقضاء على الفقر، ومرفق البيئة العالمية

تمويل، وأرسل إلى جمي  األطراف يطلب إليهم تقديم مساهمات من أجل عرضها لنظر االجتماع الراب  

 ض تنفيذ االتفاقية.مل المعني باستعراافريق العلل

على  عة والسبعين والصينفي مجموعة السب عضوا 131البالغ عددها وتعمل البلدان النامية األطراف   -3

أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي الثالثة. ويتزايد وض  البلدان جمي  الخبرات بشأن التجارب ومراكمة المعارف و

تعاون في ذلك في القطاع الخاص. وم  تنامي التعددية القطبية، يمكن لل بما –به من دراية تقنية تتمت   لماالنامية 

بطرق  الكفؤ للموارد خداماالستمجال الشمال والجنوب في بلدان تكميل التبادالت بين  فيما بين بلدان الجنوب

لتكنولوجيا. صية اإليكولوجية" للخصوا"إلى  بالنسبةثقافيا ومناسبة ، وهو غالبا ما يحدث بطريقة مالئمة عديدة

التعاون الثالثي بصفة منتظمة. غير أنه فيما  ، مثل مرفق البيئة العالمية، على تشجي العديد من الوكاالت ويعمل

 والتعاون الثالثي ال يزاال التعاون فيما بين بلدان الجنوبيتعلق باالستثمار المالي وتواتره، فمن الواضح أن 

التعاون فيما بين . وعليه، تمثل زيادة وتعزيز اتفاقية التنوع البيولوجي فيإلى حد بعيد االستثناء وليس القاعدة 

  .2121-2111ة للتنوع البيولوجي ستراتيجيوالتعاون الثالثي عنصرا حيويا في نجاح الخطة اإل بلدان الجنوب

                                                      
على الموق  اإللكتروني:  UNEP/CBD/SSC-FOR/1/2المنتدى األول في الوثيقة جتماع ايمكن االطالع على تقرير  11

01-FOR-http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC . 
 على الموق  اإللكتروني: UNEP/CBD/EM-SSC/3/3يمكن االطالع على تقرير اجتماع الخبراء الثالث في الوثيقة 12

03-http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC.  

http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC-FOR-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC-FOR-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC-03
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ة يالتجارية التنمفي الكثير من االتفاقيات المتعلقة ب التعاون فيما بين بلدان الجنوبوفي حين جرى دمج   -4

على بالتنوع البيولوجي، المتعلقة واالقتصادية والتكنولوجية، لم يتم تناول القضايا العامة المتعلقة بالبيئة، والسيما 

، الذي أطلقته مجموعة السبعة والسبعين بلدان الجنوب. وتأتي خطة العمل تكميال لمسار عمل التنمية لشامل نحو

رة الثانية عشرة للجنة المتابعة والتنسيق الحكومية الدولية المعنية بالتعاون الدو أثناء 2111في يونيو/حزيران 

( في ياموسوكرو، وتتيح فرصة لحشد أعضاء مجموعة السبعة والسبعين IFCC-XIIاالقتصادي بين البلدان النامية )

اقية التنوع مجموعة السبعة والسبعين على صعيد المساهمة في اتف تحفيزالتنوع البيولوجي، ومسألة  حول

منبرا للتفاوض ينطوي على قيمة مضافة عن طريق تيسير المواقف المشتركة للبلدان  اباعتباره ،البيولوجي

النامية. وتبني الخطة على الكثير من برامج األمم المتحدة األخرى وخططها وإعالناتها، على النحو الوارد في 

دعامة أساسية لجمي  اتفاقيات ريو وتلك المتعلقة بفريق االتصال  المرفق الثاني. ويمثل التعاون بين البلدان النامية

 في مجال التنوع البيولوجي. وم  ذلك، يمثل إعداد خطة عمل متعددة السنوات التنوع البيولوجياتفاقيات المعني ب

عاون فيما بين تلإحدى عمليات اتتصدى فيها التي اتفاقية التنوع البيولوجي المرة األولى  إطارمن أجل التنمية في 

 شواغل تتعلق بالتنوع البيولوجي.لبشكل محدد  بلدان الجنوب

، إذ تنصان التعاون فيما بين بلدان الجنوب مسألة من اتفاقية التنوع البيولوجي 11و 5وتغطي المادتان   -5

ة أو حسب متعاقدة األخرى، بصورة مباشرعلى أن يتعاون األطراف قدر اإلمكان وحسب االقتضاء م  األطراف ال

تشجي  التبادل التقني والعلمي وبناء القدرات على المستوى خالل المنظمات الدولية المختصة، في من  االقتضاء

في جمي  البرامج المواضيعية والقضايا الشاملة التفاقية  التعاون فيما بين بلدان الجنوبوبذلك، يندرج الدولي. 

التعاون فيما بين بلدان مستفيض للمقررات السابقة بما في ذلك التنوع البيولوجي. ويمكن االطالع على تحليل 

رضت في حلقة العمل األولى ، التي ُعUNEP/CBD/BM-SSC/1/2/Rev.2في المرفق الثاني بالوثيقة  الجنوب

الموق  اإللكتروني  طال ) 2112عام في  بلدان الجنوب للتعاون فيما بينالستثارة األفكار 

01-http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSCالمقرر  (. وفي وقت أقرب، أحالIX/2  :التنوع البيولوجي الزراعي(

ة(؛ ستراتيجيمن الخطة اإل 3و 2)استعراض تنفيذ الغايتين  IX/18الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي(؛ والمقرر 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC-01
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على وجه التحديد. ويدعو المقرر  التعاون فيما بين بلدان الجنوبإلى  ،ولوجيا والتعاون()نقل التكن IX/14والمقرر 

IX/11 ( األطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تحديد التعاون البيولوجي 21و 21 ادتين)استعراض تنفيذ الم

التعاون زيادة جل من أ الجنوبالشمال وتعاون بين بلدان  للباعتباره عنصرا مكمال تعزيزهيه ووالمشاركة ف

 التنوع البيولوجي.  ألغراضواالبتكارات في المجال التقني والمالي والعلمي والتكنولوجي 

داد خطة عمل إلعمبادرة البلدان النامية ب IX/25مؤتمر األطراف في مقرره وفضال عن ذلك، أحاط   -2

من أجل التنمية، بالتعاون م  األمانة، لوجي في مجال التنوع البيو لتعاون فيما بين بلدان الجنوبمتعددة السنوات ل

على هامش  تعاون فيما بين بلدان الجنوبودعا األطراف والحكومات والمنظمات األخرى إلى دعم تنظيم منتدى لل

خطة العمل المتعددة السنوات وطلب إلى األمين التنفيذي رف  تقرير عن إعداد  ،االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

التعاون نظر في تم الاالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف. وفي وقت أقرب،  خالل بين بلدان الجنوب لتعاون فيمال

ر إلى اشأ ، الذي2111ة لالتفاقية عن الفترة التالية لعام ستراتيجياستعراض الخطة اإل خالل فيما بين بلدان الجنوب

ي ودون الوطني، وأن "مبادرات وأنشطة على المستويين الوطن في المقام األولأن األنشطة سيجري تنفيذها 

ينبغي دعمها  ،ة على المستوى المحليستراتيجيالمجتمعات األصلية والمحلية، التي تسهم في تنفيذ الخطة اإل

)دمج التنوع البيولوجي في  3/3وتشجيعها". وأشار الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في توصيته 

في دف  الجهود الرامية إلى دمج  التعاون فيما بين بلدان الجنوبعلى الفقر( أيضا إلى أهمية التنمية والقضاء جهود 

لتعاون لالتنوع البيولوجي في عمليات التنمية والقضاء على الفقر، ورحب بمبادرة خطة العمل المتعددة السنوات 

 ت.إطار بناء القدراباعتبارها عملية مالئمة لتنفيذ  فيما بين بلدان الجنوب

 بلدان الجنوب للتعاون فيما بينبخطة العمل المتعددة السنوات  X/23ب مؤتمر األطراف في مقرره ورّح  -1

من أجل التنمية التي اعتمدتها مجموعة السبعة والسبعين والصين في المنتدى األول  في مجال التنوع البيولوجي

، وطلب إلى الفريق العامل 2121-2111البيولوجي  ة للتنوعستراتيجيباعتبارها مساهمة مهمة في تنفيذ الخطة اإل

االجتماع فيها خالل نظر ُيكي لالمعني باستعراض التنفيذ، في اجتماعه الراب ، دراسة الخطة ومواصلة إعدادها 
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مبادرة تكنولوجيا التنوع الحادي عشر لمؤتمر األطراف باتفاقية التنوع البيولوجي، م  مراعاة أوجه التآزر م  

ي وإطار بناء القدرات، من بين مبادرات أخرى، من أجل "دمج التنوع البيولوجي في جهود التنمية البيولوج

والقضاء على الفقر". وشج  مؤتمر األطراف الحكومات والمنظمات اإلقليمية وأماناتها والمنظمات الدولية وهيئات 

واتفاقيات ريو والجهات  لتنوع البيولوجيفريق االتصال المعني باتفاقيات ااألمم المتحدة واألعضاء اآلخرين في 

والمنظمات غير الحكومية ومراكز التفوق للمساهمة في مواصلة إعداد خطة  منظمات الشعوب األصليةالمانحة و

العمل المتعددة السنوات ووض  اللمسات األخيرة عليها، بالتنسيق م  حكوماتها الوطنية ومجموعة السبعة والسبعين 

ألولويات والقدرات واالحتياجات المحددة على المستوى الوطني، ومن خالل إرساء شراكات والصين، في سياق ا

 تعاونية ألصحاب المصلحة المتعددين.

في مجال تعاون دعا مؤتمر األطراف كذلك مرفق البيئة العالمية للنظر في إنشاء صندوق استئماني للو  -1

يقوم على  2121-2111ة للتنوع البيولوجي ستراتيجيلخطة اإللتنفيذ ا فيما بين بلدان الجنوبالتنوع البيولوجي 

دعم تنظيم اجتماعات ى لإالمساهمات الطوعية، ودعا األطراف والمنظمات األخرى ووكاالت األمم المتحدة 

التنوع البيولوجي من أجل التنمية، بالتعاون م  مجموعة  في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوبمنتظمة لمنتدى 

عة والسبعين والصين، على هامش االجتماعات المستقبلية لمؤتمر األطراف من أجل تبادل الخبرات وأفضل السب

المداوالت التي ستجري خالل االجتماع الراب  للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص  سهمالممارسات. وست

التعاون فيما بين بلدان بشأن تنوع البيولوجي ة القادمة التفاقية الستراتيجياإلفي تحديد الستعراض تنفيذ االتفاقية 

 التنوع البيولوجي من أجل التنمية. في مجالوالتعاون الثالثي  الجنوب
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 المرفق

التنوع البيولوجي من أجل التنمية في مجال  في بلدان الجنوب للتعاون فيما بينخطة العمل المتعددة السنوات 

 13إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

 ؤيةالر  -ألف

اتفاقية التنوع  بشأنوالتعاون الثالثي  بلدان الجنوببين فيما ستخدم التعاون الفعال ، سُي2121بحلول عام   -1

 ،الشمال والجنوببلدان حيائية، باعتباره عنصرا مكمال للتعاون بين للسالمة األالبيولوجي وبروتوكول قرطاجنة 

أللفية، بغية تعزيز واألهداف اإلنمائية ل 2121-2111وجي ة التفاقية التنوع البيولستراتيجيودعما للخطة اإل

 التنمية والقضاء على الفقر. ب النهوضو رفاهية البشر

 ةستراتيجياإل  -باء

 هذه الرؤية الشاملة، إلى ما يلي: إطارتدعو رسالة خطة العمل، في   -2

التفاقية التنوع  2121-2111ة للتنوع البيولوجي ستراتيجيتوثيق التعاون م  الخطة اإل )أ( 

، في سياق الرؤية الطويلة األجل لعام 2121ة ستراتيجيالبيولوجي، بما في ذلك الغايات واألهداف اإل

 ة لالتفاقية،ستراتيجيم  الخطة اإل التعاون فيما بين بلدان الجنوبستتزامن مدة خطة  ،. ومن ثم2151

تهم على المستويين الوطني الحصول على دعم أعضاء مجموعة السبعة والسبعين ومشارك )ب( 

واتفاقات التعاون اإلقليمية  ج اإلقليميادمنشواغل التنوع البيولوجي في عمليات اال تعميمواإلقليمي، وفي 

 ؛أيضا بلدان الجنوب، وبرامج التنمية، والبرامج األقاليمية ل14ودون اإلقليمية

                                                      
 الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. X/23المقرر  دمججرى تنقيح هذا القسم ل 13
 .IX/25من المقرر  2فقرة وهو األمر الذي شجعه مؤتمر األطراف في ال 14
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ذات التنوع البيولوجي لبلدان ، ومجموعة ا1515ع توثيق التعاون م  منتديات مثل مجموعة ال )ج( 

بغية تعزيز  17الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ومنتدى الحوار لمجموعة بلدان 16ريفكتال الشديد المتقاربة

 بين الدول النامية؛ عتماد المتبادلاالالتعاون والتضامن و

الخاص،  اعتماد نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة يشمل المؤسسات األكاديمية، والقطاع )د( 

وشركاء التنمية، والمنظمات اإلقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتم  المحلي، ومنظمات الشعوب 

 األصلية.

 األهداف واألنشطة اإلرشادية  -جيم

خطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي من أجل تتضمن   -3

 ف التالية المتصلة بأنشطة إرشادية عامة، على النحو التالي:األهدا التنمية

 األنشطة اإلرشادية 0202األهداف المرجوة بحلول 

التعاون تشجي  وتعزيز وزيادة   -1

األطراف  بين فيما بين بلدان الجنوب

ة للتنوع ستراتيجيدعما للخطة اإل

واألهداف  2121-2111البيولوجي 

ه التوفيق المثلى بين التكنولوجيات المتاحة واالحتياجات المقدرة تحديد أوج

 في البلدان النامية وتشجي  ودعم تبادل المعارف والخبرات العلمية والتقنية

تشجي  وتعزيز البحوث التعاونية وتبادل الدراية العلمية والتقنية 

ين مراكز المستدام ب هاستخدامية بشأن حفظ التنوع البيولوجي ووالتكنولوج

التفوق في البلدان النامية، بما في ذلك تحليل الفجوات المشترك والتقييمات 

                                                      
من الجزائر واألرجنتين والبرازيل وشيلي ومصر والهند وإندونيسيا وجاميكا وكينيا ونيجيريا وماليزيا  15ع تتألف مجموعة ال 15

 والمكسيك وبيرو والسنغال وسري النكا وفنزويال وزيمبابوي.
بلدا وهي  11بمبادرة من المكسيك. وتشمل  2112في عام التفكير  البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربةتشكلت مجموعة  16

بوليفيا والبرازيل والصين وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإكوادور والهند وإندونيسيا وكينيا وماليزيا 
 ومدغشقر والمكسيك وبيرو والفلبين وجنوب أفريقيا وفنزويال.

مات عن منتدى الحوار لمجموعة بلدان الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا على الموق  اإللكتروني التالي: يمكن االطالع على معلو 17
operation.htm-http://www.indianembassy.org.br/port/relations/ForumForCo. 

http://www.indianembassy.org.br/port/relations/ForumForCo-operation.htm
http://www.indianembassy.org.br/port/relations/ForumForCo-operation.htm
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ة، م  الوض  في االعتبار أوجه التآزر م  مبادرة تكنولوجيا ستراتيجياإل اإلنمائية لأللفية

 من أجلالتنوع البيولوجي وإطار بناء القدرات، من بين مبادرات أخرى، 

 ء على الفقر"التنمية والقضا جهود"دمج التنوع البيولوجي في 

 ات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيستراتيجياإل تنقيح

ة ستراتيجيفي ضوء الخطة اإلاإلقليمية ات وخطط العمل ستراتيجيواإل

التعاون فيما بين بلدان ، م  مراعاة 2121-2111للتنوع البيولوجي 

 سة.التقدم المحرز من خالل التقارير الوطنية الخاماإلبالغ ب، والجنوب

مجال تحديد آليات السوق واآلليات التجارية ألغراض االبتكارات في 

التكنولوجيا تعزيزا للتنوع البيولوجي )الشراكات بين القطاعين العام 

التنوع البيولوجي في اتفاقات التجارة والخاص(، بما في ذلك دمج اعتبارات 

الطبيعية  اإلقليمية ذات الصلة وتعميم التنوع البيولوجي في المناظر

 األرضية والبحرية والقطاعات اإلنتاجية.

لحدود ل العابرةتيسير المشاري  والبرامج الهادفة إلى حفظ النظم اإليكولوجية 

لمواصلة المساهمة في وض  حد  المستدام على أساس مشتركواستخدامها 

 IX/25من المقرر  5، على النحو المبين في الفقرة التنوع البيولوجي فقدانل

 ن مؤتمر األطراف.م

التعاون فيما بين بلدان دعم   -2

  والتعاون الثالثي الجنوب

مواصلة إشراك اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة `

ومعاهداتها ووكاالتها ذات الصلة في ميدان التعاون بين دول الجنوب في 

 مجال التنوع البيولوجي.

البلدان النامية والوكاالت اإلقليمية في إشراك تعزيز التنسيق والتعاون بين 
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 االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى

إشراك القطاع الخاص والمصارف اإلنمائية اإلقليمية والمنظمات غير 

الحكومية والوكاالت المنفذة ومراكز التفوق والبحوث من البلدان النامية في 

التنوع البيولوجي من أجل  في مجال بالتعاون فيما بين بلدان الجنويدان م

 التنمية

حشد الموارد وتعزيزها    -3

التعاون ألغراض  ةكبير بصورة

والتعاون  فيما بين بلدان الجنوب

الثالثي في االتفاقية، بما في ذلك من 

خالل إعداد مقترحات مشتركة 

وجم  التمويل إضافة إلى الترتيبات 

 الثالثية.

 

 ،تعاون فيما بين بلدان الجنوبمحددة المخصصة للتعزيز وزيادة األموال ال

مثل صندوق بيريز غيريرو االستئماني الذي تديره مجموعة السبعة 

 والسبعين

لموارد المطلوبة لتنفيذ عن ا ادوريما تقيياألطراف المانحون  سيجري

االتفاقية من جانب مجموعة السبعة والسبعين وجمي  الموارد المالية 

خطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين تنفيذ  اإلضافية ألغراض

على النحو الوارد  بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنمية

  من االتفاقية 21من المادة  2في الفقرة 

مواصلة دعم على ن الجهات المانحة م البيئة العالمية وغيره مرفق تشجي 

بين البلدان النامية  ونقل التكنولوجيا بالتعاون فيما بين بلدان الجنو

تعاون فيما بين بلدان لغراض اوتخصيص نسب مئوية محددة من األموال أل

 والتعاون الثالثي.  الجنوب
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 التنفيذ  -دال

وف قليمية والعالمية. وساألطراف بتنفيذ خطة العمل على المستويات دون اإلقليمية واإل قيام ُيتوخى  -4

مراعاة ، م  2121-2111ة للتنوع البيولوجي ستراتيجيالزمني للخطة اإل جدولم  ال طة العملتتزامن مدة خ

  لخطة.لتنفيذ ا المراحل الرئيسية

دعم تنفيذ خطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان على سبعة والسبعين مجموعة ال عملست  -5

اون فيما بين ة من خالل رئيسها وأمانتها، والوحدة الخاصة للتعيالجنوب في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنم

ستضيفها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين يبلدان الجنوب التي 

ا في إطار خطة بالي بلدان الجنوب التابعة لألمم المتحدة، وأنشطة برنامج األمم المتحدة للبئية، التي يجري تنفيذه

ومن المأمول أن تسهم الشراكة م  المبادرات التي ينسقها برنامج 18 ة لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات.ستراتيجياإل

ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم المتحدة البيئي في تعزيز اليونسكو األمم المتحدة اإلنمائي و

 على األرض.الجارية البيولوجي في األنشطة العملية اعتبارات التنوع  تعميم

ات و/أو خطط عمل إستراتيجيوعلى مدار السنوات األخيرة، دعم عدد من المنظمات اإلقليمية إعداد   -2

 من خاللخطة العمل المتعددة السنوات  على دعمهذه ات والخطط ستراتيجياإل عملوت19 إقليمية للتنوع البيولوجي.

على المستوى  لمعلوماتاتبادل فرص ل شاءللتعاون فيما بين بلدان الجنوب عن طريق إن وحقيقير منبر مهم يتوف

، وتعزيز االتصال بين البلدان المجاورة بشأن القضايا المتعلقة بالتنوع ، وتنسيق المشاري  العابرة للحدوداألقاليمي

 جداول أعمال التجارة والتنمية.البيولوجي، وحفز العمل على تعميم التنوع البيولوجي في 

                                                      
 .UNEP/GC.23/6/Add.1مرفق الوثيقة  18
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 منبثقة عنحيائية المعلومات السالمة األ غرفة تبادلالمعلومات التابعة لالتفاقية و غرفة تبادلآلية  مثلوت  -1

، ومن ثم بلدان الجنوبتماما لتيسير التعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات بين  داتين مناسبتينأ للبروتوكول

تحديد، سيجري دمج بوابة على وجه التنفيذ خطة العمل المتعددة السنوات. ونجاح يا لعنصرا محور نمثالي

لالتفاقية لتوفير قاعدة بيانات عن  ةالمعلومات التابع غرفة تبادلاإلنترنت في آلية شبكة إلكترونية قائمة على 

 مراج الوجي من أجل التنمية، والتنوع البيول في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوبدراسات الحالة المتعلقة ب

، ووض  جداول متعددة التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك قائمة بخبرات المهمة  لكترونيةاإلروابط الو

مبادرة متاحة إلجراء مزيد من البحوث. وسيجري ربط وإدراج الخبرات والمصادر الالمداخل الحتياجات البلدان 

تبادل المعلومات ذات الصلة األخرى، مثل شبكة المعلومات والتنمية  ي بآليات غرفولوجيا التنوع البيولوجتكن

البيئي والمتعلقة  تبادل المعلومات التابعة لبرنامج األمم المتحدة غرفالتابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وآليات 

المعلومات من خالل مؤتمرات وندوات  بادل. وسيجري تالتعاون فيما بين بلدان الجنوبة وستراتيجيبخطة بالي اإل

 وحلقات عمل فعلية أو افتراضية. 

إمكانية المساهمة في تعزيز ودعم وع البيولوجي التابعة لالتفاقية على مبادرة تكنولوجيا التن نطويوت  -1

العمل  الحصول الفعال على التكنولوجيا المالئمة ونقلها بين أطراف االتفاقية. وستراعى أوجه التآزر بين خطة

أنشطة  من أجل إجراء ومبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي بلدان الجنوب للتعاون فيما بينالمتعددة السنوات 

مراكز التفوق في الجنوب؛ وتعزيز ل، أو حفز أو تيسير إنشاء شبكة تنفيذها، بما في ذلك عملية إبرام االتفاقات

، إلى الناميةالصغيرة الدول الجزرية نموا و البلدانأقل ال سيما درات والتدريب للبلدان النامية، وزيادة بناء الق

البلدان التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي، بشأن قضايا ذات صلة تتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي جانب 

    االتفاقية. إطار والتكنولوجي في

                                                                                                                                                                           
لبيئة لمريكا الوسطى لجنة أ إطار أمريكا الوسطى، التي أعدت فية إستراتيجي :ةات التنوع البيولوجي اإلقليميإستراتيجيتشمل األمثلة  19

منظمة معاهدة التعاون ي أعدتها تاإلنديز؛ وحوض األمازون، البلدان والتنمية؛ ومنطقة اإلنديز االستوائية، التي أعدتها جماعة 
األمازونية؛ ومنطقة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي؛ ومنطقة الجنوب األفريقي، التي أعدتها الجماعة اإلنمائية للجنوب 

 األفريقي؛
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التعاون فيما بين ددة السنوات إلى تعزيز وتهدف أنشطة بناء القدرات المشار إليها في خطة العمل المتع  -9

التنمية والحد من  ولوجي في عملياتبالتآزر م  إطار دمج التنوع البي ،والتعاون الثالثي والتبادالت بلدان الجنوب

 الفقر في إطار االتفاقية.

في برنامج األمم  األعضاءفي بلدان بخالف  لتعاون فيما بين بلدان الجنوبلالدراية التقنية  وتنتشر مصادر  -11

أو البلدان ذات التنوع البيولوجي  20البلدان "المحورية" عليهايطلق التي بلدا و 23 مالمتحدة اإلنمائي البالغ عدده

مقارنة  في إجراء تنوع البيولوجيللبالنسبة  األفضل خياريتمثل الفي مجموعة السبعة والسبعين. و 21الشديد

 يحتمل أن تكون قد حيثما، أو فيها بعض البلدان تتميزل االتفاقية التي معيارية لمجاالت محددة داخل برامج عم

شهدت تقدما جوهريا. وقد تكون البلدان أكثر تطورا في بعض جوانب االتفاقية )التي يمكن المقارنة المرجعية 

تشير الدروس ومجاالت أخرى يمكن أن تفيد األولى. في لتبادل ا عمليةؤهم المختارين لركاش بينما قد يتميزبها(، 

لق ر ما يطييتطلب توف بلدان الجنوبالتعاون الناجح بين  أنإلى  ،العديد من المطبوعات المستفادة، حسبما يرد في

في البلدان التي تتمت  فيها  على أفضل وجه التعاون فيما بين بلدان الجنوب نجحقد عليه البعض "بيئة تمكينية". و

 الحكومات المتعاونة بما يلي:

                                                      
ل قدراتها وخبراتها بفض بلدان نامية كانت كانت "البلدان المحورية" في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حتى تسعينات القرن الماضي، 20

التعاون التقني بين البلدان الع بدور ريادي في تعزيز وتطبيق سمح لها باالضطعاون فيما بين بلدان الجنوب في وض  في تعزيز الت
بادئ اعتمدت السياسات واآلليات والموقد النامية. وتتمت  هذه البلدان بسجل أعمال في تعزيز وتمويل التعاون فيما بين بلدان الجنوب، 

: الصين والهند برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمجموعة البلدان المحورية ل تشملوالتوجيهية التي تعمل على تيسير هذه التبادالت. 
وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وجمهورية كوريا وسنغافورة وتايلند وغانا وموريشيوس ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا واألرجنتين 

هذا  لم يعدصر ومالطة وتونس وتركيا. ووشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباغو وموالبرازيل 
 .إلى هذه المسألة تقومالتصنيف يستخدم بصورة منتظمة، حيث يمتلك عدد مفرط من البلدان األخرى أيضا خبرات حيوية 

ا وكوستاريكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإكوادور والهند وإندونيسيا وكينيا تمتلك كل من بوليفيا والبرازيل والصين وكولومبي 21
في المائة من األنواع التي تعيش في العالم.  11إلى  21ومدغشقر وماليزيا والمكسيك وبيرو والفلبين وجنوب أفريقيا وفنزويال من 

 ذات تنوع بيولوجي شديد.مصاف البلدان  تأتي فيمثل الواليات المتحدة وأستراليا أخرى بلدان متقدمة ثمة و
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وأفضل  لمراكز التفوق مثلى بين التكنولوجيا المتاحة )المقارنة المعياريةالتوفيق الأوجه حديد ت  )أ(

 22 الممارسات( وتقييم االحتياجات في البلدان المتلقية )أهمية التكنولوجيا أو التجارب المقرر نقلها(.

التعاون )أي أن  للتبادلت ن تكنولوجياايمتلك كال الشريك حيانوتجدر اإلشارة إلى أنه في العديد من األ

المعرفة أيضا في تكتسب مراكز التفوق فليس بالضرورة طريق من اتجاه واحد،  فيما بين بلدان الجنوب

 23 عملية نقل التكنولوجيا(؛ أثناء

على  لتنميةلتخطيط لترتبط بعملية  بلدان الجنوب للتعاون فيما بينتطبيق سياسات صريحة  )ب( 

 24؛المستوى الوطني

المعنية، تتمت   طرافلجمي  األ تعاون فيما بين بلدان الجنوبللقائمة قوية  جهات تنسيق وجود )ج( 

   25بهيكل الدعم الالزم؛تتمت  و ،ة لدعم عمليات النقل و/أو الشراءبقدرات إداري

وسائل من أجل االستخدام االبتكاري ابتكار تجنيب مخصصات في الميزانية الوطنية أو  د( )

 26 ارجية، بما في ذك التعاون الثالثي.للمساعدات الخ

ن في برنامج العمل على هامش اجتماعات يتنظيم اجتماعات ومؤتمرات دولية للشركاء الرئيسي ومن شأن  -11

م ّظالتنوع البيولوجي من أجل التنمية الذي ُن في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوبمؤتمر األطراف، مثل منتدى 

أن ، 2111 /تشرين األولر لمؤتمر األطراف المعقود في أيشي/ناغويا، اليابان، في أكتوبرخالل االجتماع العاش

لتنفيذ خطة العمل ودمج األهداف واألولويات الجديدة. وفضال عن ذلك، تتيح حلقات الالزم زخم التكوين  يسهم في

                                                      
 2115جنوب، اليوم العالمي لألمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وحدة بين بلدان التشكيل  22
 .2112، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نوافذ على الجنوبالرسالة اإلخبارية  23
 .2113، /الوحدة الخاصة للتعاون التقني بين البلدان الناميةقة مسائل"، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"البلدان المحورية، ور 24
جوما س. جيتا، وس. ديسنسو أ.، وبروس  – 2112الجنوب"، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  بلدان "الرسالة اإلخبارية "التعاون بين 25

 ر التعاون فيما بين بلدان الجنوب"أ.، "تشكيل تحالفات تكنولوجية جديدة: دو
تحقيق  من أجلالشراكة بين البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة/اليابان لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، التعاون الثالثي االبتكاري  26

 بلدان الجنوب.  ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الوحدة الخاصة للتعاون بين2114-1999األهداف اإلنمائية لأللفية، 
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مها بشأن برامج عمل محددة )مثلما هو العمل اإلقليمية عن تنمية القدرات التي تتولى اتفاقية التنوع البيولوجي تنظي

خيلة التوسيعية، وتغير المناخ، حلقات العمل اإلقليمية حول المناطق المحمية، والغابات، واألنواع الد فيالحال 

وتبادل أفضل الممارسات والدروس  تعاون فيما بين بلدان الجنوبفرصا ملموسة للاألصلية(  المناطقسياحة و

   المستفادة.

 التنسيق ةشراكات وآليال  -هاء

على األقل بين اجتماعات مرتين برنامج العمل على أن تجتم  عملية تنفيذ ستتولى لجنة توجيهية تنسيق   -12

االتفاقية. وستتألف هذه اللجنة من األطراف  في إطارمؤتمر األطراف، على هامش االجتماعات ذات الصلة 

 التالية:

 التعاون الرؤساء السابقين ذوي الخبرة الكبيرة في مجال ربما عين والرئيس الحالي لمجموعة السبعة والسب

 ؛فيما بين بلدان الجنوب

 األمين التنفيذي لمجموعة السبعة والسبعين؛ 

 األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي؛ 

 مؤتمر األطراف؛ ممثل عن البلدان النامية في مكتب 

 27االتفاقية، حسب االقتضاء؛ هيئاترى في ممثلين عن البلدان النامية ذات الصلة األخ 

للمساهمة حسب دعى الوكاالت المنفذة والشركاء راعى التوازن الجغرافي في تحديد الممثلين، وقد ُتسُيو

اللجنة بلدان وجهات مانحة  جوز أن تدعوجدول أعمال اجتماعات اللجنة التوجيهية، ي فياالقتضاء. وبالنظر 

للمساهمة  أصحاب مصلحة واختصاصيينو ن والتنمية في الميدان االقتصاديرئيسية في إطار منظمة التعاو

                                                      
جنوب ممثلي اليمن باعتباره رئيسا لمجموعة السبعة والسبعين، وكل من ممثل من  األول، اجتماعهافي  ،تتألف اللجنة التوجيهية 27

ة سابقين، واألمينين التنفيذيين التفاقية التنوع البيولوجي ومجموعة السبعالرؤساء ال من وأنيتغوا وباربودا باعتبارهأفريقيا والسودا
في اجتماعها  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةرئيس  غرينادا باعتبارهممثل مندوبا وماالوي ممثل والسبعين، و

 (.=EMSSChttp://www.cbd.int/doc/?meeting-02الراب  عشر )يرجى مطالعة الموق  اإللكتروني: 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC-02
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بنود محددة من جدول األعمال. وفضال عن ذلك، يمكن تنظيم اجتماع تنسيقي لمجموعة السبعة  في إطار

 .ةتفاقيااللهيئات والسبعين قبل االجتماعات الرسمية 

تعاون فيما لالنعقاد، بما في ذلك الوحدة الخاصة للدعوة الفريق العامل المشترك بين الوكاالت  جوزوي  -13

، األونكتاد، واليونسكو، وبرنامج األم المتحدة للبيئة، والتابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بين بلدان الجنوب

   ومرفق البيئة العالمية، واللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم المتحدة، وكيانات األمم المتحدة ذات الصلة.

التي ستتولى مسؤولية  جهات التنسيقويجوز للجنة التوجيهية، بغية تنسيق المهام بكفاءة، أن تقرر تحديد   -14

 ورصد التقدم المحرز واإلبالغ به.   الشركاء المانحين وتنسيق آليات التنفيذم تنسيقالقضايا مثل 

بغية استيعاب الخاصة بها لتنفيذ اة إستراتيجيالحفاظ على المرونة في  ضرورةوتقر خطة العمل ب  -15

  لمؤتمر األطراف. األولويات الوطنية واإلقليمية المتغيرة إضافة إلى المقررات المستقبلية

 الرصد والتقييم  -واو

. وسيطلب إلى في كل مؤتمر لألطراف، وذلك سيطلب إلى اللجنة التوجيهية اإلبالغ بتنفيذ خطة العمل  -12

لجنة يمكن أن ترف  اليم مساهمات. وفضال عن ذلك، ت األمم المتحدة المشاركة تقدوكاالوالوكاالت اإلقليمية 

واللجنة الرفيعة المستوى المعنية  السبعة والسبعين مجموعةالتوجيهية تقارير منتظمة لالجتماعات الرئيسية ل

   التابعة الجمعية العامة لألمم المتحدة. بلدان الجنوببالتعاون فيما بين 

المرجعية لقياس النجاح  معاييرالل اللجنة التوجيهية، بالتشاور م  شركائها الرئيسيين، على تحديد وستعم  -11

 استخدامها ما يلي: زم غ. ويمكن أن تشمل المؤشرات الممن أجل إرشاد عمليات التقييم واإلبال

 عدد الفعاليات؛ )أ( 

 عدد المشاري ؛ )ب( 
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 طاق التغطية المواضيعية والقطرية؛زة ونعدد الشراكات والشبكات المحفَّ  )ج(

 والمخصصة لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي؛ المجمعةمبلغ األموال  )د( 

  الطرائق؛بند عدد األشخاص المدربين على المجاالت المذكورة أعاله تحت  (  )ه

ت لتحقيق هدف أيشي للتنوع البيولوجي تنفيذ خطة العمل المتعددة السنوا مقدمة منال اتالمساهم )و( 

(http://www.cbd.int/sp/targets/.) 

دمج  بغيةوفضال عن ذلك، ينبغي أن تتضمن عملية التقييم هذه استعراضا دوريا لألولويات واألهداف   -11

    ليات الناشئة لمجموعة السبعة والسبعين.المقررات الجديدة لمؤتمر األطراف إلى جانب األو

 التمويل -زاي

خطة العمل، على النحو الوارد تحت األهداف ل ادعم الموارد المالية ةيمكن تطبيق التدابير التالية لزياد  -19

  واألنشطة اإلرشادية:

الموارد المالية جمي  لية من االتفاق 21من المادة  2في الفقرة  مدرجة أسماؤهام األطراف اليقدت )أ( 

التنوع  في مجالتنفيذ خطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل  ةاإلضافي

 البيولوجي من أجل التنمية؛

قائم على إنشاء صندوق استئماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي  )ب( 

-2111للتنوع البيولوجي ة ستراتيجيبيئة العالمية لتنفيذ الخطة اإلمن خالل مرفق الالمساهمات الطوعية 

بلدان  للتعاون فيما بين، بما في ذلك تغطية تكاليف اجتماعات التنسيق لمجموعة السبعة والسبعين 2121

 لهئيات االتفاقية؛قبل االجتماعات الرئيسية  هاميتنظيجري ي الجنوب الت

http://www.cbd.int/sp/targets/
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شراكات م  القطاع إقامة الخارجية، من خالل  اتتكاري للمساعديلة لالستخدام االبوس ستحداثا )ج( 

 ؛على سبيل المثال الخاص والمنظمات غير الحكومية

الوصول بها إلى المستوى األمثل، بما في ذلك من خالل االعتماد على أشكال التمويل التقليدية و )د( 

المتعددة األطراف والوكاالت المنفذة ية والثنائالتعاون الثالثي م  الوكاالت اإلنمائية والجهات المانحة 

 لمرفق البيئة العالمية؛التابعة 

 تجنيب مخصصات من الميزانية الوطنية؛ (  )ه

ريرو االستئماني للتعاون االقتصادي والتقني يالتمويل مثل صندوق بيريز غ صادرمالنهوض ب )و( 

 بين بلدان الجنوب. فيما بين البلدان النامية وصندوق األمم المتحدة للتعاون فيما
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 التذييل

 لتعاون فيما بين بلدان الجنوبعلى اأنشطة إرشادية وأمثلة أخرى 

سعة بأنشطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب المذكورة في المقررات السابقة ايمكن االطالع على قائمة و  -1

ة العمل األولى الستثارة في حلق التي ُطرحت UNEP/CBD/BM-SSC/1/2/Rev.2في المرفق الثاني بالوثيقة 

الموق  اإللكتروني طال  ) 2112عام بلدان الجنوب في  لتعاون فيما بينبشأن ااألفكار 

01-http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC وخالل االجتماعات التحضيرية، اقترحت األطراف والخبراء .)

 لة والحاالت التالية:األمث

بين التنوع  ربطإشراك الجامعات ومراكز التفوق والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في ال )أ( 

عامال حاسما لنجاح تنفيذ خطة العمل المتعددة السنوات. وتشمل يمثل البيولوجي والتنمية والحد من الفقر 

الدولية والفريق االستشاري للبحوث الزراعية مركز البحوث الحرجية  في إطاراألمثلة المراكز المدرجة 

وشبكة  لعلومل لعالم النامياأكاديمية إلى جانب مركز الجنوب. ومن الجهات ذات الصلة أيضا  الدولية

شركاء ضمن ال في مجال التنوع البيولوجي المؤسسات المتخصصة أتيالعالم الثالث للمنظمات العلمية. وت

. مقره في الفلبينللتنوع البيولوجي التي يق   أمم جنوب شرق آسيا، مثل مركز رابطة مهمين أيضاال

للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن العلوم والتكنولوجيا  ُخّصصتوأخيرا، تشمل المراكز الجديدة التي 

 .كوااللمبوربلدان الجنوب التاب  لليونسكو في  للتعاون فيما بينومركز العلم والتكنولوجيا واالبتكار 

لبلدان الجنوب:  (REDD) خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات"مبادرة   )ب(

موزامبيق" التي تقدم فيها المنظمات غير الحكومية البرازيلية الخبرة التقنية -مشروع مبادرة البرازيل

اجمة عن إزالة األحراج لخفض االنبعاثات النالوطنية ة ستراتيجياإلالالزمة لمساعدة موزامبيق في إعداد 

بالتعاون م  وزارة البيئة إدارة ودعم هذا المشروع يتولى المعهد الدولي للبيئة والتنمية . ووتدهور الغابات

 Eduardoجامعة وTerra Viva  ووزارة الزراعة ومنظمات غير حكومية محلية في موزامبيق )مركز

http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC-01
http://www.cbd.int/doc/?meeting=SSC-01
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Mondlane ن االطالع على مزيد من المعلومات على الموق  (. ويمكألمازونلالتنمية المستدامة ، مؤسسة

brazil-redd-south-issues/forestry/south-resources/key-http://www.iied.org/natural-اإللكتروني: 

initiative-mozambiqueالتالي ، أو االتصال بالسيد دانكان ماكوين على البريد اإللكتروني 

duncan.macqueen@iied.org؛)   

 12إلى  11"مساعدة الجزر على التكيف" في الفترة من  المعنونة قدت حلقة العملوُع ( ج)

استضافتها الحكومة النيوزيلندية بدعم من الشراكة الجزرية ، في أوكالند، نيوزيلندا، و2111 أبريل/نيسان

مبادرة العالمية وعدد من المنظمات والبلدان الشريكة. ويبني االجتماع على الجهود المبذولة في إطار 

مؤتمر ل ماع السادسالقمة العالمية للتنمية المستدامة واالجت خاللطلقت ية، وهي شراكة ُأونعاتال الجزر

، ومبادرة بلدان المحيط الهادئ بشأن األنواع التوسعية 2112 عام في تقدُع تياألطراف في االتفاقية، ال

من  عدد استشهد، 2111قد في نيروبي في مايو/أيار . وخالل اجتماع الخبراء الذي ُع(PII) الدخيلة

 الفيهاألنشطة القائمة والجارية، وتديد افي تح دقةال وخيهانظرا لت نموذجكحلقة العمل بالمشاركين 

، هاتنسيقواألنشطة تكرار على بالغة  ةمشاركين يتمتعون بقدر اواختيارهعلى نحو فعال، ازدواجية الجهود 

 في المراكز الجزرية في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وأوروبا/مكرونيزيا ستراتيجياإل اولموقعه

الع على مزيد من التفاصيل على الموق  اإللكتروني . ويمكن االطالمحيط الهنديغرب و

www.helpingislandsadapt.org.nz.  

بين وزارة البيئة اإلندونيسية ووزارة البيئة والموارد الطبيعية المبرمة وتهدف مذكرة التفاهم  )د( 

جال البيئة والموارد الطبيعية على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة، مفي المكسيكية إلى تعزيز التعاون 

في مجاالت مثل األراضي والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية الحرجية، وإدارة المناطق المحمية 

ركة قر بأهمية تشجي  التعاون فيما بين بلدان الجنوب بين البلدان المشاوالسياحة المستدامة. وُت الطبيعية

الجنوب، والسيما دوره كأداة لحفز وتقوية بلدان ه عملية مستمرة لمواجهة التحديات التي تواجه باعتبار

http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/forestry/south-south-redd-brazil-mozambique-initiative
http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/forestry/south-south-redd-brazil-mozambique-initiative
http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/forestry/south-south-redd-brazil-mozambique-initiative
mailto:duncan.macqueen@iied.org
mailto:duncan.macqueen@iied.org
http://www.helpingislandsadapt.org.nz/
http://www.helpingislandsadapt.org.nz/
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التنمية المستدامة في البلدان النامية، ويحيل إلى االتفاقات المبرمة بين الحكومتين اإلندونيسية والمكسيكية 

في جاكرتا. وتدعو مذكرة  1992يوليو/تموز  2في  كانت قد وقعتفيما يتعلق بالتعاون التقني والعلمي، و

التفاهم إلى عقد مشاري  واجتماعات عمل وتبادل االختصاصيين وتنمية العاملين وبناء القدرات وإجراء 

قترح تالترابط بين البلدان المشاركة، والبحوث المشتركة وتبادل المعلومات والوثائق وغيرها من أشكال 

للحصول على الدعم المالي و/أو االقتصادي  جهات مانحةف ثالثة أو إعداد مبادرات مشتركة م  أطرا

 الثالثي والمتعدد األطراف.و/أو التقني، إلى جانب تشجي  اعتماد آليات للتعاون 

 فيما بين بلدان الجنوب: التعاون اإلقليميالقائمة في مجال وكاالت الوالسارية دات معاهالوثمة العديد من   -2

الدول األعضاء  التي تجم  في إطارها بين (ACTO) التعاون في منطقة األمازون منظمة معاهدة )أ( 

التي تشج  التنمية المستدامة في منطقة األمازون في مجاالت مثل البيئة والصحة والعلوم والتكنولوجيا 

ة مشتركة للتنوع إستراتيجيتمدت واالتصاالت والسياحة والنقل وشؤون الشعوب األصلية. وقد اُع

 الموق  اإللكتروني طال االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف.  خالليولوجي الب

http://www.otca.org.br/en/. 

على تيسير التعاون والتنسيق الذي يعمل  آسيا شرق مركز التنوع البيولوجي لرابطة أمم جنوب )ب( 

الحكومات الوطنية والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بشأن حفظ بين العشرة و ءعضااألدوله بين 

الناشئة عن استخدام التنوع  فوائدالتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتقاسم العادل والمنصف لل

 ./http://www.aseanbiodiversity.orgالموق  اإللكتروني  طال البيولوجي في منطقة الرابطة. 

السياسية والتقنية وعمليات التوجيهات التي توفر  (COMIFAC) لجنة غابات أفريقيا الوسطى  )ج( 

على وإدارتها وغابات السافا  الحرجيةحفظ النظم اإليكولوجية بغية التنسيق والمواءمة وصن  القرارات 

 ./http://www.comifac.orgرجى الرجوع إلى الموق  اإللكتروني نحو مستدام لدولها األعضاء العشرة. ي

http://www.otca.org.br/en/
http://www.otca.org.br/en/
http://www.aseanbiodiversity.org/
http://www.comifac.org/
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االندماج بين بلدان التي تشج   (MERCOSUR)السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي   )د( 

أوروغواي وباراغواي أمريكا الجنوبية وتعمل على تعزيز التعاون اإلقليمي بين األرجنتين والبرازيل و

الموق  اإللكتروني طال  ة بشأن التنوع البيولوجي )إستراتيجيوفنزويال، بما في ذلك إعداد 

www.mercosur.int بوجه عام، والرابط -do-biodiversidade-de-http://www.cdb.gov.br/estrategia 

mercosul/declaracao.pdfة المشتركة(.ستراتيجيلالطالع على اإل 

التعاون التي تعمل على تنسيق  (SPREP) أمانة برنامج البيئة اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ (  )ه

يط الهادئ وبلدان متقدمة مثل أستراليا ونيوزيلندا والواليات المتحدة. الثالثي بين البلدان الجزرية في المح

لالطالع كثير من برامج العمل. البيولوجي في تنفيذ األنشطة في التفاقية التنوع  األهلية شريكا كامل عدوت

 .ttp://www.sprep.org/hالموق  اإللكتروني  زيارةيرجى ، على مزيد من المعلومات

ويرد مزيد من األمثلة على التعاون الناجح فيما بين بلدان الجنوب في تقرير اجتماع الخبراء  )و( 

، الذي يمكن االطالع 2111مايو/أيار  31و 29 يوميبلدان الجنوب المعقود في نيروبي  للتعاون فيما بين

     .http://www.cbd.int/doc/?meeting=EMSSC-02عليه على الموق  اإللكتروني 
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