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  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  االجتماع الثالث عشر

  ٢٠٠٨شباط / فبراير٢٢-١٨منظمة األغذية والزراعة، روما، 
  ∗ من جدول األعمال المؤقت٤-٤البند 

   التنوع البيولوجي وتغير المناخ
أمام  والخيارات ،ألمانات اتفاقيات ريولداعمة لبعضها البعض اقتراح من األمين التنفيذي بشأن خيارات األنشطة ا

  ةاألطراف والمنظمات ذات الصل
  مذكرة من األمين التنفيذي
  الملخص التنفيذي

بيولوجي في اجتماعه الثامن من فريق االتصال المشترك التفاقيات طلب مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع ال
عالوة على ذلك، أشار مؤتمر األطراف إلى أن فريق         . ريو أن يدرس اقتراحات بشأن خيارات تعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو          

 التي يمكن أن تقوم بهـا   البعضلبعضهاة داعماالتصال المشترك يمكن أن يقوم، عند دراسته لهذه الخيارات، بتحديد األنشطة ال           
وأكدت الهيئة الفرعية للمشورة العملية والتقنية والتكنولوجية من جديد في . ةذات الصلأمانات اتفاقيات ريو واألطراف والمنظمات 

  .اجتماعها الثاني عشر على دراسة طلب مؤتمر األطراف في االجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية
داعمـة   عرض األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مشاريع خيارات األنشطة ال     واستجابة لهذا الطلب،  

لينظر فيها فريق االتصال المشترك في اجتماعه       األخرى ذات الصلة     ألمانات االتفاقيات واألطراف والمنظمات      لبعضها البعض 
مين التنفيذي لالقتراحات، قرر فريق االتصال المشترك أن ينظر وفي أعقاب تقديم األ. ٢٠٠٧ حزيران/ يونيو٧السابع المعقود في 

 أربعة  ٢٠٠٧ أيلول/ سبتمبر ١٢وحدد الفريق عند قيامه بذلك في االجتماع الثامن في          . أمانات االتفاقيات فقط  أمام  في الخيارات   
األدوات المستخدمة إلبـالغ  ) ٢(ريو، ة إخبارية عن أوجه التآزر بين اتفاقيات      نشر) ١(أنشطة ذات أولوية لتنفيذها فورا، وهي       

أدوات اتصال مـشتركة    ) ٤(إعداد المواد التعليمية،  ) ٣(األطراف باألنشطة المالئمة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ،         
وذلك للبت فيها وتمت الموافقة أيضا على قائمة أخرى تضم األنشطة التي يمكن أن تقوم بها أمانات االتفاقيات .  على الشبكةوقائمة

  .ومناقشتها بشكل أكبر في المستقبل
، ٠٨٥-٢٠٠٧ أنشطة أمانات االتفاقيات، ووفقا لطلب االجتماع الثاني عـشر للهيئـة الفرعيـة والـبالغ                 إلى جانب 

 استعراض وسلط. األخرى والمنظمات المعنيةاستعرضت األطراف أيضا خيارات أنشطة التآزر التي تخص األطراف والحكومات 
 أهمية األنشطة الوطنية في تنفيذ أنشطة التآزر، السيما ما يخص التعميم، وأحاط علما بضرورة استناد الضوء على الخيارات هذه

  .أي أنشطة تعتمدها األطراف على الظروف الوطنية

                                                        
∗ UNEP/CBD/SBSTTA/13/1.  
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) ٢(ة، ود القيمة المضافكفالة وج) ١: (شددت اآلراء األخرى التي أعربت عنها األطراف على ضرورة القيام بما يليو
كفالة التعاون والتشاور ) ٤(احترام والية كل اتفاقية من االتفاقيات ووضعها القانوني،   ) ٣(زدواجية وتحسين الكفاءة،    تخفيض اال 

 اإلضـافية أو  تفادي العراقيل) ٦. (ت االتفاقيات فقطالحفاظ على الدور الداعم ألمانا ) ٥(ة،  ذات الصل مع األطراف والمنظمات    
ذ أحكام كل اتفاقية مع إعداد أنشطة داعمة لكل من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمـم المتحـدة          التأخير في تنفي  

  .اإلطارية بشأن تغير المناخ
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  التوصيات المقترحة
ة المتعلقة قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في أن توصي مؤتمر األطراف في االتفاقي                -ألف 

  :بالتنوع البيولوجي في اجتماعه التاسع بما يلي

  الداعمة لبعضها البعضبتقرير فريق االتصال المشترك الذي يتضمن االقتراحات بشأن األنشطة أن يرحب  -١
  .ألمانات اتفاقيات ريو

 :من أمانات اتفاقيات ريو أن تتعاون على ما يليأن يطلب  -٢

  . بين اتفاقيات ريو إخبارية عن أوجه التآزر\نشرةنشر   )أ (

إيجاد أدوات لتبليغ األطراف باألنشطة المناسبة في مجال التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ويشمل ذلـك                 )ب (
 .تحديث األدوات والمطبوعات الراهنة

 .مواد تعليميةإعداد   )ج (

 .نترنتإعداد أدوات اتصال مشتركة قائمة على شبكة اال  )د (

قشات في إطار فريق االتصال المشترك بشأن األنشطة المقترحة  مواصلة المناي من األمين التنفيذأن يطلب -٣
  .من الوثيقة الراهنة) ج (٩الواردة في الفقرة 

 أن الجهود المبذولة على المستوى الوطني تتسم بأهمية كبيرة في تحقيق التآزر بـين التنـوع           وإذ يالحظ  -٤
لـى الظـروف   إ و استنادا ،ت األخرى، عند االقتضاء األطراف والحكوماأن يدعوالبيولوجي وتدهور األراضي وتغير المناخ،    

بواسطة األطراف المذكورة في الملحق األول بهذه  الداعمة لبعضها البعضالوطنية، إلى تنفيذ االقتراحات بشأن خيارات األنشطة 
 .المذكرة

بين  الداعمة لبعضها البعض  األنشطة   األطراف والحكومات األخرى، عند تخطيط أو تنفيذ         أن يدعو كذلك   -٥
 .اتفاقيات ريو، إلى تطبيق نهج النظام االيكولوجي و االستفادة من الوحدات المواضيعية التي أصدرها برنامج األمم المتحدة للبيئة

 المنظمات المعنية إلى اتخاذ خطوات أخرى لتشجيع التآزر بين اتفاقيات ريو، ويشمل ذلك األنشطة أن يدعو -٦
كرة وأن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز إلى األمين التنفيـذي لالتفاقيـة المتعلقـة بـالتنوع      الواردة في الملحق الثاني بهذه المذ     

 .البيولوجي

 األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أن يجمع دراسات حالة وأمثلة على أفضل من أن يطلب -٧
تآزر بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ على المستوى ة من األنشطة وأدوات وطرائق تشجيع التخلصالممارسات والدروس المس

ى والمنظمات ألمانات االتفاقيات واألطراف والحكومات األخر الداعمة لبعضها البعضاألنشطة الوطني وأن يقدم تقريرا عن تنفيذ 
 .لمؤتمر األطرافنشطة تغير المناخ في االجتماع العاشر ة في أثناء االستعراض المتعمق ألذات الصل

 البيئة العالمية أن يدعم اآلزر بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ عن طريق مبادرات مرفق من أن يطلب -٨
 .بناء القدرات

 وإذ تضع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اعتبارها أن هذا النص لم يـصدق عليـه فـي         -اء ب
  :توصي مؤتمر األطراف بما يلياجتماعها الثاني عشر، فقد ترغب في أن 

 من األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أن يعزز التعاون بشأن المخاطر الجديدة أن يطلب  -٩
على التنوع البيولوجي التي تنشأ من تأثيرات تغير المناخ على اآلفات النباتية، مع اإلشارة إلى مذكرة التعاون الموقعة مع أمانة            

  .قية الدولية لحماية النباتاتاالتفا

 . المسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة عند تحديد أوجه التآزربمبدأ أن يحيط علما -١٠

 . ببيان اتفاقية لندن عن المخاطر المحتملة من إخصاب المحيطاتأيضا أن يحيط علما -١١
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 بشأن تغير المناخ واالتفاقية  بين الهيئات الفرعية التفاقية األمم المتحدة اإلطاريةالتعاون فرص أن يستكشف -١٢
المتعلقة بالتنوع البيولوجي على إنشاء آلية لتخفيض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان النامية كي يتسنى ضـمان                   

 . مراعاة مسائل حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته على النحو الواجب
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  المقدمة
 في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، في اجتماعه الثامن، من فريق االتصال المشترك التابع طلب مؤتمر األطراف -١

التفاقيات ريو أن يدرس االقتراحات الواردة في مذكرة األمين التنفيذي بشأن خيارات تعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث التي 
فتوح باب العضوية المعنـي بتنفيـذ االتفاقيـة المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي               تم إعدادها لالجتماع األول للفريق العامل الم      

(UNEP/CBD/WGRI/1/7/Add.1) .     واقترح مؤتمر األطراف كذلك، أن يقوم فريق االتصال المشترك، عند دراسـة هـذه
  .منظمات المعنية تنفيذهاالخيارات، بتحديد األنشطة المتبادلة التداعم التي يتعين على أمانات اتفاقيات ريو واألطراف وال

ألمانات االتفاقيات   الداعمة لبعضها البعض  األنشطة  استجابة لهذا الطلب، قدم األمين التنفيذي مشاريع خيارات بشأن           -٢
 .٢٠٠٧ حزيران/ يونيو٧ في بون في عقودواألطراف والمنظمات المعنية ليدرسها فريق االتصال المشترك في اجتماعه السابع الم

تصال المشترك في اجتماعه السابع بالمذكرة التي قدمها األمين التنفيذي ووافق على دراسة خيـارات               رحب فريق اال   -٣
. الجدوى التقنية واللوجستية  ) ١: (ألمانات االتفاقيات في اجتماعه الثامن، تأسيسا على ما يلي         الداعمة لبعضها البعض  األنشطة  

 .ظفينالجدوى المالية وقدرة المو) ٣. (القبول السياسي )٢(

استجابة لقرار فريق االتصال المشترك، طلبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الثاني  -٤
 VIII/30 وفقا لما طلبته الفقرة التاسعة من المقـرر   الداعمة لبعضها البعض  األنشطة  عشر من األمين التنفيذي أن يعد خيارات        

 اآلراء التي ناقشتها الهيئة الفرعية في اجتماعها الثاني عشر          مراعاةع الثالث عشر للهيئة الفرعية، مع       وذلك لينظر فيها االجتما   
ومع مراعاة أن هذه اآلراء لم تصدق عليها األطراف في تلك الدورة بسبب عدم توفر تقرير اجتماع فريق االتصال المـشترك                     

 .وعدم مناقشتها له لهذا السبب

 الفرعية ومؤتمر األطراف، عقد االجتماع الثامن لفريق االتصال المشترك لالتفاقيـة المتعلقـة   استجابة لطلبات الهيئة  -٥
 أيلول/ سبتمبر١٢بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في 

وشهد االجتماع إعداد   .  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في مدريد        على هامش الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف في       ٢٠٠٧
 من األطراف فـي اتفاقيـة التنـوع         مساهماتقائمة محددة األولويات لألنشطة تعتمد على أهداف وغايات االتفاقيات الثالث و          

 .البيولوجي

حتوي على اقتراحات من فريق االتصال المشترك أعد األمين التنفيذي المذكرة الراهنة استجابة للطلبات الواردة أعاله وت -٦
) القـسم األول ( ألمانات اتفاقيات ريو، بما في ذلك تأثير األنشطة المقترحة على الموارد الداعمة لبعضها البعض األنشطة  بشأن  

 واألطـراف   لألمانـات الداعمة لبعضها البعضاألنشطة ونظرة عامة على اآلراء التي أدلت بها األطراف في مشاريع خيارات  
 ).القسم الثاني(والمنظمات المعنية على النحو الذي اقترحه األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 وهي الفترة التي ٢٠٠٧ تشرين األول// أكتوبر٩ إلى   ٥وتراعي المذكرة الراهنة التعليقات التي قدمتها الحكومات من          -٧
 . ليستعرضها النظراءنترنتاقية على شبكة االشهدت وضع المذكرة على موقع االتف

  اقتراحات بشأن خيارات األنشطة المتبادلة التداعم ألمانات اتفاقيات ريو   -أوال 

 على هامش مؤتمر األطراف في ٢٠٠٧ أيلول/ سبتمبر١٢د في وقام فريق االتصال المشترك في اجتماعه الثامن المعق -٨
. ألمانات اتفاقيات ريواألنشطة الداعمة لبعضها البعض في مدريد، بإعداد اقتراحات بشأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
 .UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/18ويتاح تقرير االجتماع في شكل الوثيقة 
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القبول السياسي، ) ٢(الجدوى التقنية واللوجستية، ) ١: ( ضوء التعليقات التي وردت من أمانات اتفاقيات ريو بشأن في -٩
 الجدوى المالية وقدرات الموظفين، درس فريق االتصال المشترك األنشطة التي اقترحها األمين التنفيذي لالتفاقية المتعلقة                 )٣(

  :بالتنوع البيولوجي في الفئات الثالث على النحو التالي

  :األنشطة الجارية بالفعل  ) أ(

تي تتخذ بصدد أنشطة أو برامج  في األمانات األخرى على علم بالمناقشات والمقررات النإبقاء الموظفي )١(
  .التآزر  ذات الصلة

مواصلة تبادل الخبرات بين موظفي األمانات في منتديات مثل فريـق الخبـراء المخـصص لنقـل                  )٢(
التكنولوجية التابع لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفريق خبراء نقل التكنولوجية التابع التفاقية األمم 

 .غير المناخ أو ما يخلفهالمتحدة اإلطارية بشأن ت

ها ووجهات نظرها في مسائل الغابات والتكيف وفقـا لطلـب           مساهماتمواصلة قيام األمانات بإعطاء      )٣(
 .الهيئات الفرعية لالتفاقيات

 .تبادل الخبرات التي تبلغ عنها األطراف في مجال االتصال والتعليم ومناسبات التوعية العامة )٤(

  :أن يبدأ تنفيذها في األجل القريباألنشطة ذات األولوية التي يمكن   ) ب(

  . إخبارية، ولو مرة واحدة سنويا على األقل، بشأن أوجه التآزر بين اتفاقيات ريونشرةصياغة وتوزيع  )١(

ضمان إبقاء األطراف على علم باألنشطة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ عن طريق وضع  )٢(
 ).الغابات والتكيف والمواضيع األخرى(ر  مثال عن أوجه التآزنترنتصفحة على شبكة اال

البدء بتجميع المواد التعليمية التي تعد في إطار كل اتفاقيـة           : التعاون في مجال إعداد المواد التعليمية      )٣(
 .وإعداد اقتراح لمناقشته في االجتماع المقبل لفريق االتصال المشترك

التشاور بشأن : االنترنتة القائمة على شبكة إقامة اتصاالت وتوفير التعليم وأدوات ومواد التوعية العام )٤(
  .احتياجات المعلومات

األنشطة التي ليست لها أولوية عالية أو تحتاج إلى دراسة أكثر قبل تنفيذها وبالتالي ينبغي أن تنـاقش فـي                      )ج(
  :االجتماعات المقبلة لفريق االتصال المشترك

  .نترنتلى شبكة االجدول ريو المشترك على صفحات االتفاقيات الثالث عنشر  )١(

 .نترنت التنسيق التابعة لالتفاقيات األخرى على شبكة اإلمراكز ذات الصلة لشعاراتاإلإتاحة  )٢(

 . التنسيقمراكزة وحاالت الدراسة، أينما وجدت، بشأن آليات التنسيق بين تخلصتجميع الدروس المس )٣(

، وتسليط الضوء على الدروس      لعمليات التخطيط الوطنية، أينما وجدت     اتتبادل التقارير واالستعراض   )٤(
 .ة لالتفاقيات جميعهاهمة التي قد تكون متخلصالمس

التآزر بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف في سياق برامج : "إدالء األمانات بتعليقاتها على الورقات )٥(
،  \٢"كيـف  المشروحة إلعداد برامج العمل الوطنيـة للت       ةمبادئ التوجيهي ال"و \١"العمل الوطنية للتكيف  

 .بقصد تحديد فرص التعاون) ١٧أيضا الفقرة  انظر(

                                                        
1\   http://unfccc.int/resource/docs/2005/tp/eng/03.PDF. 

\2   http://unfccc.int/files/cooperation_and_support.Idc/application/pdf/annguide.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2005/tp/eng/03.PDF
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support.Idc/application/pdf/annguide.pdf
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 .مواصلة تسهيل عقد االجتماعات المشتركة بين رؤساء الهيئات العلمية لالتفاقيات )٦(

 .ة بشأن طريقة عمل هيئات االتفاقياتتخلصتبادل عمليات االستعراض والدروس المس )٧(

 المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واالتفاقيـة        تعزيز العمل التبادلي بين قاعدتي بيانات اتفاقية األمم        )٨(
   .\٣المتعلقة بالتنوع البيولوجي بحيث تعطي عملية البحث الواحدة نتائج من كال المصدرين 

تعزيز التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة الستكشاف طبيعة ونطاق خطة بالي االستراتيجية لدعم               )٩(
 .ديد األنشطة التعاونية المحتملة وخيارات التآزر بقصد تحات وبناء القدرةالتكنولوجي

ة في دمج مسائل التنوع البيولوجي و التصحر في خطـط           تخلصتوفير دراسات الحالة والدروس المس     )١٠(
  .\٤العمل الوطنية للتكيف في نطاق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 .ذات الصلة حسب االقتضاءدعم المناسبات الجانبية المشتركة واالجتماعات  )١١(

 مثل اتحاد الجامعات التابع لالتفاقية المتعلقة بـالتنوع   وثالبحفي مجال   تحديد خيارات عقد الشراكات      )١٢(
مثـل البرنـامج اإلطـاري      (البيولوجي، بما في ذلك تحديد المصادر المحتملة لتمويل هذه الشراكات           

 ).األوروبي للبحث والتطوير التكنولوجي

 .إبالغ الدوائر العلمية باحتياجات االتفاقيات من البحوثن من تمكّتوفير آلية  )١٣(

ة على التقييمات وبرامج البحوث وأدوات الرصد حديث التنسيق التابعة لالتفاقيات بمعلومات مراكزتزويد  )١٤(
 .ذات الصلة

ف في إطـار    وافق فريق االتصال المشترك على أن يقترح مواصلة تلك األنشطة الجارية أو التي دعت إليها األطرا                -١٠
  .أعاله) أ (٩اتفاقيات ريو على النحو الوارد في الفقرة 

 فيما يتعلق باألنشطة التي يمكن أن تنفذ قريبا، ومن خالل الرد على اآلراء التي أعربت عنها األطراف من خالل البالغ -١١
) ب (٩ فـي الفقـرة   ةلواردوافق فريق االتصال المشترك على إعطاء أولوية التنفيذ الفوري لمجموعة األنشطة ا            ٠٨٥-٢٠٠٧

  .بالنسبة لإلجراءات المقترحة في المستقبل القريب

التغلب على ) ١: (مطلوب إجراء مناقشات أخرى بشأنها تحقيق أي مما يلي) ج (٩بالنسبة لألنشطة الواردة تحت الفقرة  -١٢
  .تحديد األنشطة وطرق أو عمليات التعاون بشكل أفضل) ٢(متطلبات الموارد، 

تمت مراعاة شواغل األطراف بشأن األعباء المتزايدة على الوقت األنشطة الداعمة لبعضها البعض خيارات عند اقتراح  -١٣
وعلى هذا، يمكن تنفيذ معظم األنشطة المقترحة في إطار حدود الموارد المالية الموجودة على الرغم           . والموارد المالية المحدودة  

  .لضرورة وقتا إضافيا لتنفيذهامن ضرورة مالحظة أن أي أنشطة إضافية تستلزم با

ولكن بالنسبة لجميع األنشطة المقترحة، من المتوقع أن تسفر االستثمارات المقدمة في شكل وقت أو موارد مالية ستسفر  -١٤
  . أدناه ١وترد معلومات إضافية في الجدول رقم . عن وفورات على األجل المتوسط إلى الطويل

                                                        
 .نظرا لوجود تحفظات على هذا النشاط، وافق الفريق على مناقشة فحواه وتداعياته التقنية   3\
 .ذا النشاط عمليا ويحتاج إلى التشاور مع األطرافقد يصعب تنفيذ ه   \4
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 األنشطة المقترحة فيما يخص الموارد المالية تطلباتية لألنشطة المقترحة وم واللوجيستتقنيةالجدوى ال: ١الجدول 
  .وقت الموظفينالو

 الموارد المالية ووقت الموظفين  واللوجيستيةتقنيةالجدوى ال الخيار

  بالفعلاألنشطة التي يجري تنفيذها
 بشأن الغابات    ووجهات نظر  مساهماتمواصلة تقديم   

لب الهيئـات الفرعيـة     وقضايا التكيف بناء على ط    
 .لالتفاقيات

 )حسب مستوى الطلب وجدوله الزمني(مجدية 
 قد تتطلب موارد إضـافية      أنهامتاحة رغم   

 )ساهمةممستوى طلب الحسب (

المناقـشات  علـى   الموظفين فـي األمانـات     طالعإ
والقرارات بشأن األنشطة أو البرامج التآزريـة ذات        

  .الصلة
 

 متاحة مجدية

مانة لتقاسم الخبرات فيما يخـص  مواصلة موظفي األ  
ي التفاقية التنـوع    تقن مثل فريق الخبراء ال    منتدياتال

البيولوجي المخصص لموضوع نقل التكنولوجيـا أو       
فريق الخبراء التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية       
بشأن تغير المناخ في مجال نقل التكنولوجيا أو الجهة    

  . التي ستخلفها
 

  .مجدية وجارية
  
 األمانة التابعة التفاقية األمم المتحدة      مشاركة،  المث

اإلطارية بشأن تغير المناخ في اجتماعات فريـق        
ي التفاقية التنوع البيولوجي المخصص تقنالخبراء ال

 .لموضوع نقل التكنولوجيا

لتكاليف على تبادل المعلومات    لأثر  ال يوجد   
وآثار تكاليف الـسفر   . بالوسائل اإللكترونية 

 .مشاركة في االجتماعاتعلى ال

تقاسم الخبرات التي أوردتهـا األطـراف المعنيـة         
  .المنتديات بشأن االتصاالت والتعليم والتوعية العامة

 
 مجدية

ية القائمة والمـوارد الكافيـة      تقنالقدرات ال 
للمواد القائمة رغم أنها تتطلب موارد إضافية 

 .ة جديدوضع مضامينل
 األجل القصيرتنفيذها في مانات في األنشطة التي يمكن أن تبدأ األ

 
إنشاء أدوات اتصاالت قائمة على الموقع على شبكة        

 .اإلنترنت

نظرا ألن كل أمانة من األمانات تتوافر على أدوات 
بنية تحتية متينة للمواقع على شبكة االنترنت، فالبد 
أن يراعي أي عمل يرمي إلى إنشاء أدوات مشتركة 

علـى شـبكة االنترنـت    جديدة قائمة على الموقع   
بما في ذلك قضايا التوافق بين (العناصر الموجودة  

 ).  مواقع األمانات الثالث على شبكة االنترنت

إذا لم يتم الوفاء باالحتياجات الجديدة مـن        
البنى التحتيـة   ) أو إعادة استخدام  (استخدام  

الخصائص الوظيفية، سيتطلب األمر زيادة     و
 .االستثمارات

المبادرات ذات الـصلة  على  طراف   األ طالعضمان إ 
 .باالتفاقيات األخرى

 محدودة مجدية

 
صياغة نشرة وتوزيعها، مرة كل سنة على األقل، 

 .بشأن أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو
 مجدية مجدية

 .التعاون بشأن وضع المواد التعليمية
 

مجدية ألن المواد التعليمية تضعها فـي الغالـب         
 .وإشراف أمانة االتفاقية/أطراف أخرى مع مساهمة

الحاجة إلى تحديد ماهية المـواد التعليميـة     
والجهة التي تتولى إعدادها، حـسب عـدد        
المواد التي يجري أو يزمع إعدادها، ويرجح 
استيعاب هذا التنسيق للموارد الموجودة من      

 .الموظفين في األمانة
  مزيد من النظر قبل تنفيذها إلىاألنشطة التي تحتاج 

سير االجتماعات المشتركة المعقودة بـين      يلة ت مواص
 .رؤساء الهيئات العلمية لالتفاقيات

 متاحة مجدية
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 الموارد المالية ووقت الموظفين  واللوجيستيةتقنيةالجدوى ال الخيار

إيجاد تآزر بين : الورقات التاليةعن تقديم التعليقات 
االتفاقات متعددة األطراف بشأن البيئة في سياق برامج 

 \٥" العمل الوطنية المعنية بالتكيف
)FCCC/TP/2005/3 (جيهية المبادئ التو"و

المشروحة إلعداد برامج العمل الوطنية المعنية 
 \٦" بالتكيف

 متاحة مجدية

  
تقاسم االستعراضات والدروس المستخلصة المتعلقـة      

 .بأداء هيئات االتفاقيات
 متاحة  مجدية

تبادل التقارير واالستعراضات لعمليـات التخطـيط       
الوطنية، أينما وجدت، وتسليط الضوء على الدروس       

  .ة التي قد تكون مهمة لالتفاقيات جميعهاالمستخلص
 

 محدودة مجدية

جمع الدروس المستخلصة ودراسات الحالة بشأن 
  . الوطنية الخاصة بالتنسيق بين مراكز التنسيقاآلليات

 

مجدية على األقل للبحث في الدروس المستخلصة       
 .ودراسات الحالة

 متاحة

يات شعارات المتصلة بمراكز تنسيق االتفاقتوزيع اإل
 .ألخرى

الوصالت أو نظام (تتوقف على المنهجية المتبعة 
الطالع بشكل قابل للتشغيل التحديث اليدوي مقابل ا

  ). شعارات وقاعدة بيانات مراكز التنسيقعلى اإل
  

ية المحتملة المرتبطة تقنهناك بعض القضايا ال
 .باالزداوجية واإلرسال بالفاكس

د يجاد وصالت مالئمة على أدنى حإينطوي 
من اآلثار على القدرة شريطة تحديد مراكز 

يجاد نظام للتحديث  إالتنسيق، وقد ينطوي 
  .  على آثار على الموارد

  
ولوجي تتوافر االتفاقية المتعلقة بالتنوع البي

طارية بشأن تغير واتفاقية األمم المتحدة اإل
ية لكن تنقصها تقنالمناخ على قدرات 
حدة لمكافحة مم المتالموارد؛ أما اتفاقية األ
 .التصحر فتفتقر لكليهما

تعزيز العمل التبادلي بين قاعدتي بيانات اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واالتفاقية المتعلقة 
بالتنوع البيولوجي بحيث تعطي عملية البحث الواحدة 

  .٧نتائج من كال المصدرين
 

يون تقنلة الموظفون الأحث في هذه المسب. مجدية
ة بالتنوع البيولوجي التابعون ألمانتي االتفاقية المتعلق

  .طارية بشأن تغير المناخواتفاقية األمم المتحدة اإل
  

ية إلنشاء آلية متقدمة تقنلى الخبرة الإيحتاج الشركاء 
اقية المتعلقة بالتنوع لتبادل المعلومات مع أمانة االتف

  .البيولوجي

سط إلى في األجل المتوالموظفون حتاج سي
على النظام  للحفاظالتحلي ببعض القدرات 

 .وتحديثه

  
نشر جدول ريو المشترك على صفحات االتفاقيـات        

  .الثالث على شبكة االنترنت
 

إيجاد وصالت أو (تتوقف على المنهجية المتبعة 
نظام التحديث اليدوي مقابل جدول ريو قابل 

 ).للتشغيل

ولوجي تتوافر االتفاقية المتعلقة بالتنوع البي
طارية بشأن تغير واتفاقية األمم المتحدة اإل
 تنقصها ية لكنتقنالمناخ على قدرات 
مم المتحدة لمكافحة الموارد؛ أما اتفاقية األ
 . التصحر فتفتقر لكليهما

تعزيز التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة للبحث        
 مجديةخطة بـالي االسـتراتيجية لـدعم       في طبيعة ونطاق    

ظر في هـذه المـسألة فريـق        نسي. مجدية
ي المخصص لموضـوع نقـل      تقنالخبراء ال 

                                                        
5\   http://unfccc.int/resource/docs/2005/tp/eng/03.pdf 
6\\   http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/pdf/annguide.pdf 
 .تداعياته التقنيةافق الفريق على مناقشة فحواه وو،  على هذا النشاطتحفظاتلوجود نظرا    \7

http://unfccc.int/resource/docs/2005/tp/eng/03.pdf
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/pdf/annguide.pdf
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 الموارد المالية ووقت الموظفين  واللوجيستيةتقنيةالجدوى ال الخيار

 تحديد األنـشطة    بناء القدرات، بغرض  والتكنولوجيا  
 .رات الممكنة لتحقيق التآزراالتعاونية والخي

ال توجد أثار التكـاليف علـى      . التكنولوجيا
إجراء مزيد من البحـث والتـشاور عبـر         

  .  الطرق اإللكتروني
  

اليف السفر في حالة الحاجة قد تظهر آثار تك
  .إلى عقد اجتماعات في المستقبل

 
توفير دراسات الحالة والدروس المستخلصة في دمج       
قضايا التنوع البيولوجي و التصحر في خطط العمل        
الوطنية للتكيف في نطاق اتفاقيـة األمـم المتحـدة          

 ٨اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 مجدية
يانـات  جود قاعـدة ب   ومحدودة ألنه، رغم    
 حاليـا مـوارد   تـنقص لدراسات الحالـة،   

 .مخصصة لتحديد الدروس المستخلصة

تحديد خيارات وضع شراكات البحوث مثـل اتحـاد         
الجامعات، بما في ذلك تحديد المصادر الممكنة لتمويل 

مثل برنـامج االتحـاد األوروبـي       (هذه الشراكات   
 ).اإلطاري للبحوث والتطور التكنولوجي

 محدودة مجدية
 

وفير آلية تمكّن من إبالغ الدوائر العلمية باحتياجات       ت
 .االتفاقيات من البحوث

 محدودة مجدية

تزويد مراكز التنسيق التابعة لالتفاقيات بمعلومات 
حديثة على التقييمات وبرامج البحوث وأدوات الرصد 

 .ذات الصلة

 مجدية
 

المعلومات سيتعين البدء بجمع ن ألمحدودة 
 . رهانشالتفكير في قبل 

داعمة لبعضها البعض نشطة اللمحة عن وجهات نظر األطراف بشأن مشروع خيارات األ   –ثانيا 
 لالتفاقية يالمنظمات األخرى ذات الصلة كما اقترحه األمين التنفيذواألطراف لألمانات و
  . البيولوجيتنوعالمتعلقة بال

 تدعو األطراف ٢٠٠٧تموز /يوليو ١١ الموزع في ٠٨٥-٢٠٠٧ بلدا على اإلشعار ٣٠ أطراف تمثل \٩ردت أربع دول  - ١٥
  .ألمانات، واألطراف والمنظمات األخرى ذات الصلةداعمة لبعضها البعض لخيارات األنشطة التقدي وجهات نظرها بشأن لى إ

ي  أضرورة استنادتؤيد تعزيز التعاون غير أنها تشدد على على اإلشعار  جميع األطراف التي ردت إنوعموما، ف  - ١٦
هداف والمبادئ التوجيهية غراض واألإجراء يرمي لتنفيذ األنشطة الواردة في المرفق األول والمرفق الثاني بهذه المذكرة إلى األ

  :داعمة لبعضها البعضالتالية المتعلقة باألنشطة ال

  .زدواجية وتحسين الكفاءةتخفيض اال  )أ(  
  .ضمان القيمة المضافة  )ب(  
  .حمل التكاليف اإلضافيةتحقيق الوفورات أو ت  )ج(  
  . ة لتحقيق أوجه التآزرناجعة وفعالوسيلة هي في الغالب اإلقرار بأن األنشطة المنفذة على المستوى الوطني   )د(
  .احترام والية كل اتفاقية من االتفاقيات ووضعها القانوني  )ھ(  
  . االحتياجات المتشابهة بين االتفاقيات فيما يخص تعميمهاإلقرار با  )و(  
  . الوطنيةساس الظروف واألولويات اتخاذ اإلجراءات المناسبة على أإتاحة المرونة لفرادى البلدان للبت في  )ز(
  .ضمان التعاون والتشاور مع األطراف والمنظمات ذات الصلة  )ح(

                                                        
 .قد يصعب تنفيذ هذا النشاط عمليا ويحتاج إلى التشاور مع األطراف   \8
 . وتركيا) بالنيابة عن الجماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(أستراليا وكندا والبرتغال    \9
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  .فقطاالتفاقيات داعم ألمانات الدور الالحفاظ على   )ط(

   .ةفيذ أحكام كل اتفاقي في تنفادي العراقيل اإلضافية أو التأخيرت  )ي(
 األنشطة المتعلقة ببناء القدرات؛ ؤيدتعلى اإلشعار المذكور  بالنسبة للمواضيع المتعلقة بالتعاون، فإن األطراف التي ردت – ١٧

بحوث واالتصاالت؛ والتعليم والتوعية العامة؛ والتكيف مع تغير المناخ؛ والغابات وتغير المناخ؛ ونقل التكنولوجيا؛ وإجراء ال
ويرد كل موضوع من هذه المواضيع في األنشطة المقترحة في المرفق األول . والرصد؛ وتبادل المعلومات؛ وتنسيق اإلبالغ

  .   والمرفق الثاني أدناه
ت االجتماعات التي عقدها على اإلشعار المذكور أيدبالنسبة لألدوات الالزمة لتعزيز التعاون، فإن األطراف التي ردت   - ١٨

إيجاد "رار فريق االتصال المشترك وأوصت بوضع خطط عمل أو توسيع نطاق األدوات الموجودة حاليا أو تحديثها مثل باستم
) FCCC/TP/2005/3(" تآزر بين االتفاقات متعددة األطراف بشأن البيئة في سياق برامج العمل الوطنية المعنية بالتكيف

قل البلدان نموا، اتفاقية األمم فريق الخبراء التابع أل" (التكييفمل الوطنية المعنية بالمبادئ التوجيهية المشروحة إلعداد برامج الع"و
  ).المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

  
ألنها لم ينظر فيها غير أن فريق االتصال المشترك إضافية داعمة لبعضها البعض واقترحت األطراف تنفيذ أنشطة   - ١٩

  : من هذه األنشطة ما يليوتض. ليست أنشطة موجهة لألمانات
  .دارة األراضي الرطبة للحفاظ على خدمات النظام اإليكولوحيدعوة األطراف إلى إ  )أ(  
من االتفاقات بشأن جدول داعمة لبعضها البعض ضدعوة الشراكات الدولية ذات الصلة لوضع األنشطة ال  )ب(

  .أعمالها
  .وجية؛ ليم االحتياجات التكنوتقيإجراء  بدعم من األمانات، إلى دعوة األطراف،  )ج(  
رس األشجار وإعادة التشجير في إطار آلية التنمية النظيفة ت ذات الصلة إلى استعراض مشاريع غدعوة المنظما  )د(

  .لى الحد األقصىإالموافق عليها لتحديد خيارات زيادة الفوائد المتبادلة للتنوع البيولوجي 
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  المرفق األول

  ات ريويتفاق األنشطة الداعمة لبعضها البعض االتعزيزبشأن   األطرافمنحات بشأن اتراق

  .مراكز التنسيق وأفرقتهاعقد اجتماعات دورية بين   -١

اإلنمائية المالئمة، وفـي األهـداف   وضع لجنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريو بما في ذلك دمجها في االستراتيجيات      - ٢
  .خرى ذات الصلةيات األفية والقطاعات واالستراتيجنمائية لأللاإل

  .إقامة صالت مؤسسية بين الوزارات المسؤولة عن تنفيذ كل اتفاقية  - ٣

  .إشراك، عند االقتضاء، مراكز التنسيق من االتفاقيات األخرى عند اتخاذ موقف من المفاوضات  - ٤

  .استعراض الخطط الوطنية القائمة لتحديد الثغرات التي تشوب أوجه التآزر  - ٥

التنوع البيولـوجي، والتـصحر   ن تستفيد من التعاون بشأن     القطاعات ذات الصلة التي يمكن أ     د خطط وسياسات    تحدي  - ٦
  .المناخ وتغير

  .مراجعة الخطط والسياسات ذات الصلة، لتعزيز التعاون عند االقتضاء  - ٧

  .توفير المساهمات، حسب الطلب، إلى فريق االتصال المشترك  - ٨

  .بل دعم تحسين أوجه التآزرـلى الهيئات الفرعية واألمانات عن سإضح إسداء التوجيه الوا  - ٩

  .توفير المساهمات إلى قواعد بيانات نقل التكنولوجيا الخاصة باالتفاقيات الثالث  - ١٠

تقييمات شفافة لألثر وتحليل المخاطر لضمان أن التكنولوجيات المنقولـة مجديـة اقتـصاديا              إعداد، حسب االقتضاء،      - ١١
  .  اجتماعيا ومالئمة بيئيا بولةمقو

ن نقل التكنولوجيا بموجب االتفاقية المتعلقة بالتنوع        الوطنية لتنفيذ برنامج العمل بشأ     تعزيز التعاون بين مراكز التنسيق      - ١٢
  .البيولوجي من خالل مثال تحديد المؤسسات المناسبة التي تعمل كمراكز استشارية مركزية لنقل التكنولوجيا

  .دى أهميتهاد تكنولوجيات المصالح المشتركة وميتحد  - ١٣

  .نظر في قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر فيما يخص التخطيط لقطاع الغاباتالتعزيز   - ١٤

إشراك مراكز التنسيق من مختلف االتفاقيات في المناقشات بشأن الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابـات فـي                     - ١٥
وجي للغابـات والقـضايا األخـرى       النامية، وإجراء استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيول          انلدالب

  .الصلة ذات

  . قضايا التنوع البيولوجي والتصحر في خطط التكيف مع تغير المناخدمجتعزيز   - ١٦

  .ر في الخطط القائمة للتكيف مع تغير المناخ قضايا التنوع البيولوجي والتصحدمجمدى لتقييم، عند االقتضاء، إجراء   - ١٧

تنطوي على مستويات عالية من التنوع البيولوجي أو التنوع         التي  عواقب تغير المناخ، و   سريعة التأثر ب  تحديد المجاالت     - ١٨
  .البيولوجي المعرض للخطر، والمعرضة لتدهور التربة والتصحر

  .ماناتاحتياجات بناء القدرات بالنسبة لألإبراز   - ١٩
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  .، عند االقتضاء، تقييمات وطنية ومحلية آلثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي والتصحرإجراء   - ٢٠

  .  ن تسهم في أوجه التآزرعات المحلية واألصلية التي يمكن أ تحديد، عند االقتضاء، مصادر معارف المجتم– ٢١

  .أو عمليات تساعد على تلبية هذه االحتياجاتأو الرصد  ووضع آليات /تحديد احتياجات  البحوث و  - ٢٢

  .أوجه التآزر اإلبالغ ب الخبرات والدروس المستخلصة بشأنبادلت   - ٢٣

  .ومصادر المعلوماتالتقارير  تتضمن بيانات ي تقاسم مراكز التنسيق الوطنية، قدر اإلمكان، وقواعد البيانات الت– ٢٤

  . االقتضاء، بشأن صياغة التقارير الوطنية المتعلقة بكل اتفاقيةتتعاون مراكز التنسيق فيما بينها، عند  - ٢٥
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  مرفق الثانيال

  اقتراحات بشأن من األطراف بشأن تعزيز األنشطة الداعمة لبعضها البعض االتفاقيات ريو
  .دعم بناء القدرات المؤسسية تيسيرا ألوجه التآزر  -١

 بشأن نتائج تحيل دراسة الحالة والدروس المستخلصة بشأن اآلليات دعم التدريب المتزامن مع االجتماعات ذات الصلة    - ٢
  .الوطنية للتنسيق بين مراكز التنسيق

ية والمؤسسية تقنيمكن للمنظمات التي تقدم دعما للعمليات التخطيط الوطنية إلقران هذا الدعم ببناء القدرات البشرية وال  - ٣
  .لتعزيز أوجه التآزر

  .وجه التآزر في التخطيط على المستوى الوطنيليمية الخبرات بشأن إدراج أنشطة أقا اإلقليمية واألير عمليات التبادلتيس  - ٤

  .دعم تنفيذ برنامج العمل المشترك بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر  - ٥

  .لوجيا ذات الصلةولكترونية للتكندعم إنشاء شبكات فعالة تتعلق بقواعد البيانات اإل  - ٦

دعم تعزيز نظم البحوث واالبتكار للبلدان النامية، بما في ذلك من خالل تدريب الموظفين على جميع المستويات وتعزيز   - ٧
     .     ية والمؤسسيةتقنالقدرات ال

ن تقييم االحتياجات التكنولوجية لمية بشألمتحدة ومرفق البيئة العاالمساعدة على إيجاد نطاق تطبيق كتيب برنامج األمم ا  - ٨
يجاد الخيارات الكفيلة بتحقيق أوجه التآزر في تقييمات االحتياجات التكنولوجية لتحقيـق أغـراض مختلـف                إوعلى  

  .االتفاقات

ة للتعاون جراءات ذات الصلة، في تنفيذ األنشطة المساندة لتهيئة بيئاون مع المنظمات واالتفاقيات واإلواصر التعطيد أتو  - ٩
  .ونقل التكنولوجيات وتكييفها ونشرها

دعم بناء القدرات من اجل الرصد الوطني للغابات بما في ذلك معايير التنوع البيولوجي واحتجاز الكربون والمنـافع                   - ١٠
  .األخرى

  .  دعم بناء القدرات لمشاركة جهات معنية واسعة النطاق في التخطيط للتكيف مع تغير المناخ  - ١١

  .تعزيز المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق نهج النظام االيكولوجي تيسيرا استخدامها كأداة للتخطيط للتكيف  - ١٢

  .دعم الجهود المبذولة لبناء القدرات  - ١٣

  .دعم بناء القدرات للبحوث وعمليات الرصد على المستوى الوطني  - ١٤

  .ج التقييمات الجاريةتعزيز االتصاالت وإذكاء التوعية العامة إزاء نتائ  - ١٥

  .قليمي والعالميت البحوث والرصد على الصعيدين اإلالسعي لسد ثغرا  - ١٦

  .دعم برامج االتصاالت الوطنية والتوعية العامة بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر  - ١٧

  .تطوير مواد االتصاالت وتعزيز التوعية بأوجه التآزر  - ١٨

برنامج األمم المتحدة (لمركز العالمي لرصد عملية المحافظة ة اإلبالغ المنسق خالل الحلقة التطبيقية لمواصلة دعم أنشط  - ١٩
  .المعقودة بشأن اإلبالغ) للبيئة

  .توفير الدعم لألطراف في االتفاقية لوضع نظم إدارة المعارف لتسيير تقاسم بيانات اإلبالغ بين مراكز التنسيق   - ٢٠
----- 


