
 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 

  االتفاقيةذالمعني باستعراض تنفي

 ولاالجتماع األ

 ٢٠٠٥أيلول /بر سبتم٩-٥مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت٥البند 
 

 

 التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات األخرى

 وإشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية

 مذكرة من األمين التنفيذي

 موجز تنفيذي

 بين نطاق واسع من      تعاونا وتنسيقا  ٢٠١٠يتطلب تحقيق األهداف العريضة التفاقية التنوع البيولوجي وهدف عام          
تعزز :  ٢-١الهدف  )  ١:  (وينعكس ذلك في األهداف التالية للخطة االستراتيجية      .    االتفاقيات والمؤسسات والعمليات األخرى   

) ٢(االتفاقية التعاون بين جميع الصكوك والعمليات الدولية ذات الصلة في سبيل تحقيق مزيد من االتساق بين السياسات؛                   
: ٤-٤الهدف  )  ٣(؛ و   ليات دولية أخرى تساند بنشاط تنفيذ االتفاقية بطريقة تتمشى وإطار كل منها           هناك عم :  ٣-١الهدف  

تنضم الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، بما فيهم القطاع الخاص، إلى شراكات لتنفيذ االتفاقية، عاملين على دمج شواغل                 
 .تركة بين عدة قطاعاتالتنوع البيولوجي في خططهم وبرامجهم وسياستهم القطاعية والمش

مقررات مؤتمر األطراف الموجهة إلى هيئات أخرى؛ ومذكرات التعاون؛ وبرامج           :  تشمل آليات التعاون ما يلي    
وتتعاون اتفاقية التنوع البيولوجي مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة           .    العمل المشتركة وأفرقة االتصال المشتركة    

األمم المتحدة لمكافحة التصحر من خالل فريق االتصال المشترك التفاقيات ريو، ومع االتفاقيات               واتفاقية  بتغير المناخ   
وتنعكس معلومات إضافية عن هذا     .  األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خالل فريق االتصال بشأن التنوع البيولوجي           

وباإلضافة إلى ذلك، هناك عدد من      .    (UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1 and 2)التعاون في الضميمتين للمذكرة الحالية       
فبعض .    ويبدو أنه ال يوجد نموذج واحد للتعاون الناجح       .    المبادرات والشراكات الطوعية التي تساند تنفيذ أهداف االتفاقية       

ركز على  غير أن األخيرة ت   .    آليات التعاون منشأة رسميا، بينما البعض اآلخر يعتمد على شراكات مرنة ذاتية التنظيم              
وقد .    الغايات المتفق عليها رسميا، سواء كان يعبر عنها في صورة برامج عمل معتمدة أو استراتيجيات أو غايات معتمدة                  

 .يبدو بالتالي أنه من المفيد الحفاظ على المرونة ومجال لالبتكار في الشراكات والترتيبات التعاونية المستقبلية
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 التعاون الناجح بين االتفاقية والمنظمات والمبادرات واالتفاقيات األخرى، فهي          بالرغم من وجود أمثلة متنوعة عن     

ونظرا التساع نطاق االتفاقية والحاجة إلى إشراك أصحاب األدوار من قطاعات           .    ال تمثل إال جزءا من اإلمكانات المتاحة      
، هناك ضرورة إليجاد    ) والتعدين، والتجارة  مثل الزراعة، ومصايد األسماك، والطاقة،    (متعددة تؤثر على التنوع البيولوجي      

وقد يشمل ذلك إنشاء الشراكة العالمية بشأن التنوع         .    نهج أكثر اتساقا لتحديد الشركاء التعاونيين المحتملين وإشراكهم        
 وينعكس هذا االقتراح واقتراحات أخرى في مشاريع التوصيات        .    البيولوجي استنادا إلى المبادرات والشراكات القائمة      

 .التالية

 توصيات مقترحة

 :قد يرغب الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في القيام بما يلي

المنظمة الدولية :  ٢٠٠٣كانون األول   /بتوقيع مذكرات التعاون مع المنظمات التالية منذ ديسمبر        يرحب   -١
BioNET  المعاهدة الدولية   واالتفاقية الدولية لحماية النباتات؛ و     ؛البيولوجية والتكنولوجيا الوراثية للهندسة الدولي المركز؛ و

؛ ومنظمة األمم   االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة؛ و بشأن الموارد الجينية النباتية من أجل األغذية والزراعة        
بع لمنظمة األمم المتحدة    المتحدة لألغذية والزراعة واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة؛ ومركز التراث العالمي التا             

 وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية الذي ينفذه برنامج األمم المتحدة              ،(UNESCO)للتربية والعلم والثقافة    
 ؛(UNDP)اإلنمائي 

 في   بأن مساهمة البحوث والتقييمات العلمية إلى عمل االتفاقية، بما في ذلك تقييم النظم اإليكولوجية               يقر -٢
 لرصد العالمية الشبكة، و الجافة يضااألر في التربة تدهورمنظمة األغذية والزراعة ل    تقييم، و DIVERSITASاأللفية، و   

، والمركز  )جامعة كولومبيا البريطانية  "  (البحر من حولنا  "، والتقييم العالمي للمياه الداخلية، ومشروع        المرجانية الشعب
 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وجامعة األمم المتحدة، والبرنامج العالمي لتقييم المياه؛ التابع العالمي لرصد حفظ الطبيعة

اتفاقية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ و        بالوثيقة المشتركة المعدة من أمانات       يرحب -٣
خيارات لتعزيز التعاون بين اتفاقيـات ريو الثالث       األمم المتحدة لمكافحـة التصحـر واتفاقيـة التنوع البيولوجي بشأن ال        

(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1) ،؛ فريق االتصال المشترك على العمل وفقا للخيارات المحددة في هذه الوثيقةويشجع 

فريق (" بتقرير االجتماع الثالث لفريق االتصال بشأن االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي             يحيط علما  -٤
، ويعرب عن امتنانه للرؤساء التنفيذيين ألمانات اتفاقية        (UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/7)")  ال بشأن التنوع البيولوجي   االتص

، نواع الحيوانات البرية المهاجرة   أاتفاقية حفظ   ، و نقراضوالنباتات البرية المعرضة لال    االتجار الدولي بأنواع الحيوانات   
 ؛قية التراث العالمي على مساندتها لهذه العمليةواتفا) رامسار(واتفاقية األراضي الرطبة 

االتجار الدولي بأنواع   التنوع البيولوجي، واتفاقية      اتفاقية بالوثيقة المشتركة المعدة من أمانات        يرحب -٥
رطبة واتفاقية األراضي ال  ،  نواع الحيوانات البرية المهاجرة   أاتفاقية حفظ   ، و نقراضوالنباتات البرية المعرضة لال    الحيوانات

 خيارات لتعزيز التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي             بشأن    واتفاقية التراث العالمي   )  رامسار(
(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.2)   فريق االتصال بشأن التنوع البيولوجي على العمل وفقا للخيارات المحددة في            ، ويشجع

 ؛هذه الوثيقة

الحاجة إلنشاء مزيد من أفرقة االتصال للجمع بين االتفاقيات والمنظمات           األمين التنفيذي بحث     يطلب إلى  -٦
التي تعمل في مجال القضايا ذات األهمية الكبرى لالتفاقية، مع األخذ في الحسبان المنظمات والشبكات والشراكات القائمة،                 

 ؛وتقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن
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التنفيذي النظر في مزيد من الوسائل لتحسين التعاون في تنفيذ االتفاقية على المستويات              األمين   يطلب إلى  -٧
العالمية واإلقليمية والوطنية، باإلضافة إلى تلك الوسائل المشار إليها في هذه التوصية، بما في ذلك إيجاد نهج نظامي                     

 ؛نللتعاون، وتقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثام

، ٢٠١٠العد التنازلي لعام    :   بالمساهمة التي قدمتها المبادرات والشبكات التالية لعمل االتفاقية          يرحب -٨
 الدولية المبادرةالبرنامج العالمي لألنواع الغازية، الشراكة العالمية لحفظ النباتات، المبادرة العالمية للشعاب المرجانية، و             

 والمبادرة بشأن حوض النهر، والشراكة التعاونية بشأن المناطق المحمية؛، المستدام واستخدامها الملقحات لحفظ

 في أوروبا وبمقترحات االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لتوسيع          ٢٠١٠ بمبادرة العد التنازلي لعام      يرحب -٩
 المبادرة إلى أقاليم أخرى؛

ل تحديد عدد أقصاه خمس      األمين التنفيذي إجراء مشاورات مع المنظمات المعنية من أج           يطلب إلى  -١٠
منظمات دولية غير حكومية رئيسية يمكن دعوتها لالنضمام إلى الفريق األساسي للشراكة العالمية المقترحة بشأن التنوع                  
البيولوجي، وإجراء مشاورات مع ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية لتحديد الوسائل المالئمة لمشاركة المجتمعات األصلية              

 .لشراكة العالميةوالمحلية في ا

 : أن يقوم مؤتمر األطراف بما يلييوصي -١١

 األطراف على تيسير التعاون بين المنظمات الدولية، وتشجيع دمج شواغل التنوع البيولوجي في               يحث )أ(
 تقوم  جميع القطاعات ذات الصلة عن طريق تنسيق مواقفها الوطنية بين االتفاقيات المتعددة والمحافل الدولية األخرى التي                

 .بدور فيها

 األمين التنفيذي إنشاء فريق اتصال بشأن األنواع الغريبة الغازية لتشجيع وتيسير التنفيذ الكامل              يطلب إلى  )ب(
اتفاقية التنوع البيولوجي، واالتفاقية الدولية     :  من االتفاقية على أن يتضمن االتفاقيات والمنظمات التالية       )  ح  (٨والفعال للمادة   

اتفاق ، و (FAO)، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة     (OIE)، والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية      (IPPC)ات  لحماية النبات 
، ومنظمة الطيران المدني الدولي     (WTO-SPS)التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية      تطبيق  منظمة التجارة العالمية بشأن     

(ICAO) باألنواع الغازية ، وبمشاركة البرنامج العالمي المعني(GISP)؛ 

، ٢٠١٠ الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي للنهوض بأهداف االتفاقية والمساهمة، بحلول عام             ينشئ )ج(
في تحقيق الهدف الخاص بإحداث تخفيض ملموس في معدل ضياع التنوع البيولوجي، استنادا إلى المبادرات والشراكات                  

مل الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي وفقا لشروط التكليف المحددة في المرفق بالمذكرة             وستع.    القائمة واستكماال لها  
 .الحالية

 االتفاقيات والمنظمات المذكورة في التذييل ألف من المرفق بالمذكرة الحالية، وممثلي الشبكات               يدعو )د(
 ؛التنوع البيولوجيالمنتسبة إلى المشاركة في الفريق األساسي للشراكة العالمية بشأن 

الشبكات الطوعية ذاتية التنظيم المعنية المذكورة في التذييل باء للمرفق األول بالمذكرة الحالية، إلى             يدعو   )ه(
 ؛االنتساب إلى الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي

 مقدمة:   أوال

يذي إبالغ الفريق العامل المخصص      ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنف       ٧/٢٦ من المقرر    ٥في الفقرة    -١
المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية حول العمل الجاري إلعداد الطرائق لتعزيز التعاون بين المنظمات                  

أصحاب (واألمانات الرئيسية المتعلقة بالتنـوع البيولوجي، وبحث الخيارات إلطار مرن بين جميع الجامعات الفاعلية                 
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ت الصلة، مثل الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي، وإبالغ مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن حول                  ذا)  األدوار

 .(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1-3)وأعدت المذكرة الحالية وضميماتها استجابة لهذا الطلب . الطرائق الممكنة للسير قدما

، وتستعرض  )القسم الثاني (ون القائمة في إطار االتفاقية       تستعرض المذكرة الحالية مبرر التعاون وآليات التعا        -٢
، بما في ذلك    )القسم الثالث (الخبرات لألنشطة التعاونية في مساندة األهداف ذات الصلة في الخطة االستراتيجية لالتفاقية              

وترد .    ارات لتعزيز التعاون  ويبحث القسم الرابع خي   .    التعاون بين المنظمات واألمانات الرئيسية المتعلقة بالتنوع البيولوجي       
في ضميمتين معلومات إضافية عن التعاون بين اتفاقيات ريو والتعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي                     

(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1 and 2)        بينما تناقش ضميمة إضافية ،(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.3)  خيارات 
 .بيولوجي، كآلية مقترحة لتعزيز التعاونالشراكة العالمية بشأن التنوع ال

 المبرر للتعاون وآليات التعاون القائمة:   ثانيا

    المبرر للتعاون-ألف 

 تعاونا وتنسيقا بين نطاق واسع من       ٢٠١٠يتطلب تحقيق األهداف الواسعة التفاقية التنوع البيولوجي، وهدف عام           -٣
من نشاط االتفاقية جميع النظم اإليكولوجية، وأي قضايا يحتمل أن تُؤثر           ويتض.    االتفاقيات والمؤسسات والعمليات األخرى   

ونتيجة لذلك، ترتبط االتفاقية ارتباطا جوهريا بالصكوك       .    على حفظ التنوع البيولوجي، واستعمال المستدام، وتقاسم المنافع       
 .لبيولوجي أو استعمال التنوع البيولوجيمكونات حفظ التنوع ا) أما مباشرة أو غير مباشرة(والعمليات األخرى التي تتناول 

.  ويقدم التعاون بشأن المسائل المترابطة وسيلة لتحقيق مزيد من العمل مع استعمال الموارد المحدودة بطريقة مثالية       -٤
يذ المنسق على   وفي حالة االتفاقيات التي تتناول القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي، فإن التعاون بشأن السياسة الدولية والتنف              

ويمكن للمنظمات التي   .    المستوى الوطني قد يؤدي إلى أوجه التضافر تؤدي بدورها إلى تقدم أكبر على جميع الجبهات                
 يمكن أن تشارك    – إما في مساندة مباشرة أو غير مباشرة لالتفاقيات          –تعمل نحو تحقيق الغايات المتعلقة بالتنوع البيولوجي        

من أجل إعداد أنشطة جديدة وتعزيز المبادرات        )  مثل الموارد البشرية والمالية والتقنية     (ادرة  في الخبرات والموارد الن   
ويعتبر مهما أيضا التعاون بين االتفاقية والمجموعات األخرى التي تتعلق على نحو مباشر أقل مع البيئة، وذلك                  .    القائمة

وقد تكون المجموعات المتعلقة بقطاعات أخرى      .    لياتكوسيلة لتعميم شواغل التنوع البيولوجي في نطاق أوسع من العم          
في وضع أفضل للترويج إلى جمهورها بشأن التنوع        )  مثل الزراعة، ومصايد األسماك، والغابات، والسياحة     (بخالف البيئة   

 .البيولوجي، وذلك ألنها أكثر معرفة بتوقعات أصحاب المصلحة وبالفرص لالتخاذ اإلجراءات

وتنص .    الحاجة إلى التعاون في نص االتفاقية ذاته وفي المقررات العديدة لمؤتمر األطراف             أقرت االتفاقية ب   -٥
من االتفاقية على أن مؤتمر األطراف سيتصل، من خالل األمانة، بالهيئات التنفيذية لالتفاقيات التي ) ح (٤، الفقرة ٢٣ المادة

من االتفاقية بالحاجة   )  ب  (٦وتقر المادة   .    ل مالئمة للتعاون معها   تتناول المسائل التي تشملها هذه االتفاقية بغية إقامة أشكا        
دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل لالستمرار، إلى أقصى حد ممكن وحسب االقتضاء، في خطط                 "إلى  

 .، تتطلب التعاون على نطاق واسع"وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات

لوقت، اعترف مؤتمر األطراف على نحو ثابت منذ اجتماعه األول بأهمية التعاون وأوجه التآزر مع                ومنذ ذلك ا   -٦
 .المنظمات واالتفاقيات والمبادرات والعمليات األخرى من أجل تحقيق أهداف االتفاقية

غاية االستراتيجية  وبموجب ال .     إطارا لتنظيم مسائل التعاون    ٦/٢٦تقدم الخطة االستراتيجية المعتمدة في المقرر        -٧
 :، أنشأ مؤتمر األطراف األهداف التالية"تلبي االتفاقية دورها القيادي في المسائل الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي: "بعنوان

  تعزز االتفاقية التعاون بين جميع الصكوك والعمليات الدولية ذات الصلة في سبيل تحقيق               :٢-١الهدف   )أ(
 . السياسات العامةمزيد من االتساق بين
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 .  هناك عمليات دولية أخرى تساند بنشاط تنفيذ االتفاقية بطريقة تتمشى وإطار كل منها:٣-١الهدف  )ب(

ة وتُدعم بهدف أكثر تحديدا     ـ إلى إشراك أوسع في المجتمع لتنفيذ االتفاقي        ٤باإلضافة إلى ذلك، تسعى الغاية        -٨
 :يلي ما وهو

علة وأصحاب المصلحة، بما فيهم القطاع الخاص، إلى شراكات لتنفيذ االتفاقية،             تنضم الجهات الفا    :٤-٤الهدف  
عاملين على دمج شواغل التنوع البيولوجي في خططهم وبرامجهم وسياستهم القطاعية والمشتركة بين عدة                  

 .قطاعات

اتفاقية التنوع  (الث  فاتفاقيات ريو الث  .    اعترفت اتفاقيات أخرى بالحاجة إلى تعزيز التعاون لتلبية أهدافها            -٩
الحظت هذه  )   واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ        واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر     البيولوجي،  

فعلى سبيل المثال، أكد اجتماع     .    الضرورة في نتائجها وقراراتها على نحو متكرر، وفي المقاالت عن االتفاقيات ذاتها             
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ، على الحاجة إلى التعاون بين اتفاقيات ريو، من                 مؤتمر األطراف   

" ضمان السالمة البيئية لالتفاقيات وتشجيع التآزر في إطار الهدف المشترك المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة                 "أجل  
اتفاقية واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،     (لمتعلقة بالتنوع البيولوجي    وقد تلقت االتفاقيات الخمس ا    ).    CP.8/13المقرر  (

والنباتات البرية المعرضة    اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات     و،  (CMS)  نواع الحيوانات البرية المهاجرة    أحفظ  
، تلقت صالحيات لتعزيز التعاون فيما      )ياتفاقية التراث العالم  و)  رامسار(واتفاقية األراضي الرطبة    ،  (CITES)  نقراضلال

.  بينها، ومع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى، من خالل خططها االستراتيجية ومبادئها التوجيهية للتشغيل                 
ع وبالمثل، تتوافق أهداف المعاهدة الدولية بشأن الموارد الجينية النباتية من أجل األغذية والزراعة مع اتفاقية التنو                    

 .البيولوجي، ويرد التعاون مع االتفاقية في نص المعاهدة نفسها

آب إلى  / أغسطس ٢٦أبرزت أيضا القمة العالميـة المعنية بالتنميـة المستدامة، التي عقدت في جوهانسبـرغ من              -١٠
ع المنظمات الدولية   ، أبرزت الحاجة إلى تعزيز التعاون داخل منظومة األمم المتحدة وفيما بينها وم            ٢٠٠٢أيلول  / سبتمبر ٤

المعنية األخرى، لبناء تآزر أفضل بين االتفاقيات المتعددة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، من أجل االعتراف على نحو أفضل                  
بالروابط بين التجارة والتنوع البيولوجي، وإلنشاء تعاون لتحقيق التآزر والمساندة المشتركة داخل إطار منظمة التجارة                 

وعالوة على ذلك، دعت الجمعية     .    ، ولمزيد من التعاون العلمي والتقني بين المنظمات الدولية المعنية          (WTO)العالمية  
 .العامة في عدد من القرارات إلى التعاون بين اتفاقيات ريو

     آليات التعاون القائمة-باء 

طراف عددا من الطلبات المحددة إلى باإلضافة إلى المقررات العامة التي تدعو إلى تعزيز التعاون، وجه مؤتمر األ -١١
وقد تدعو هذه الطلبات الهيئة المختصة باألخذ في الحسبان أهداف معينة من االتفاقية في                .    اتفاقيات أو منظمات معينة   

مثل المبادئ التوجيهية لدمج المسائل المتعلقة بالتنوع        (أعمالها الخاصة، من أجل استعمال منتجات معينة من االتفاقية            
مثال، لمساعدة رصد حالة واتجاهات التنوع       (أو للمساهمة بتقديم تقارير أو بيانات        /، و )يولوجي في العمليات األخرى   الب

ووجه مؤتمر األطراف أيضا مقررات مباشرة إلى الهيئات التنفيذية لالتفاقيات األخرى من أجل تعزيز تماسك               ).    البيولوجي
 ). أدناه ألف٣انظر القسم (السياسة 

: وتشمل هذه .     هيئة ٦٠شأت اتفاقية التنوع البيولوجي، أو تعد، مذكرات تعاون ومذكرات تفاهم مع أكثر من               أن -١٢
اتفاقيات ريو، واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واالتفاقيات األخرى ذات الصلة؛ واألمم المتحدة والمنظمات الحكومية              

وتعمل مذكرات  .    ن المجتمع المدني؛ وهيئات التقييمات العلمية والتقنية      األخرى؛ والمنظمات غير الحكومية ومجموعات م     
التفاهم، إلنشاء إطار عام للتعاون نحو بلوغ الغايات المتفق عليها، مع العمل لتخفيض االزدواجية في الجهود فيما                  /التعاون

األخرى المعد لالجتماع السابع لمؤتمر     ومنذ التقرير بشأن التعاون مع المنظمات والمبادرات واالتفاقيات          .    بين الشركاء 
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،  BioNETالمنظمة الدولية :  ، تم التوقيع على مذكرات للتعاون مع المنظمات التالية         (UNEP/CBD/COP/7/19)األطراف  

 الموارد  المعاهدة الدولية بشأن  ؛ واالتفاقية الدولية لحماية النباتات، و     البيولوجية والتكنولوجيا الوراثية للهندسة الدولي المركزو
، ومركز التراث العالمي التابع     االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة، و الجينية النباتية من أجل األغذية والزراعة     

لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية الذي ينفذه برنامج األمم                  
وباإلضافة إلى ذلك، تم التوقيع على مذكرات تعاون منقحة مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة                .    إلنمائيالمتحدة ا 

 .واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة

اتفاقية رامسار، واتفاقية األمم المتحدة     :  مثل( مع عدة اتفاقيات     (JWP)وأنشئت برامج أو خطط عمل مشتركة         -١٣
 ، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة،      نقراضنواع المعرضة لال  األاتفاقية االتجار الدولي ب   ، و لمكافحة التصحر 

مركز البحوث الحراجية الدولية،    :  مثل(، ومع منظمات    )واالتفاقية الدولية لحماية النباتات، واتفاقيات البحار اإلقليمية       
، والمعهد الدولي للمحيط    البرية األنشطة من البحرية البيئة لحماية لعالميا العمل برنامجوالمركز العالمي لرصد الحرائق، و    

وفي ).    التقييم العالمي للمياه الدولية   :  مثل(، وهيئات التقييم    ) األنواع الغازية  –، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة      )المحيطات(
ت االتفاقية معها بالفعل مذكرات تعاون أو         مع هيئات أبرم   – وليس دائما    –خطط العمل المشتركة    /العادة، تُعد برامج  

برنامج العمل المشترك الثالث، الذي أيده مؤتمر        :  وهذا التعاون يعد أكثر تطويرا مع اتفاقية رامسار        .    مذكرات تفاهم 
، وهو شامل، ويتضمن أنشطة لعدة برامج عمل        )٨/٥؛ وقرار اتفاقية رامسار     ٦/٢٠المقرر  (األطراف في كال االتفاقيتين     

ويشمل أيضا مبادرات محددة مثل المبادرة المعنية بحوض النهر          .    واضيعية وقضايا شاملة لعدة قطاعات في االتفاقية       م
 .، وينص على تقاسم األدوات والتوجيهات ذات الصلة)أدناه) و (٢٧انظر الفقرة (

مي لتبادل المعلومات   ، أنشأت اتفاقيات ريو الثالث فريق اتصال مشترك كمنتدى غير رس          ٢٠٠١آب  /في أغسطس  -١٤
ويتكون فريق االتصال المشترك من مسؤولين      .    واستكشاف الفرص لتحقيق التآزر بين األنشطة ولزيادة التنسيق فيما بينها         

وقد أنشئت آلية مشابهة بين رؤساء      .    من الهيئات الفرعية العلمية لالتفاقيات، واألمناء التنفيذيين، وأعضاء من األمانات          
يات الخمس المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع فريق االتصال بشأن التنوع البيولوجي، وتجتمع بانتظام لمناقشة               أمانات االتفاق 

وباإلضافة إلى ذلك، تُعقد اجتماعات اتصال متخصصة مع المنظمات          .    الخيارات لتعزيز التجانس والتعاون في التنفيذ      
ال بشأن التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك منظمة األغذية          فريق االتص :  مثل(األخرى لمعالجة برامج العمل المحددة      

أو للعمل نحو ) والزراعة، والمعهد الدولي للموارد الجينية النباتية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وغيرها        
ق الخبراء التقني المخصص    فريق االتصال للمنظمات التي تساهم ببيانات أو منهجيات، مثل فري           :  مثل(منتجات محددة   

 ).المعني بالمؤشرات

ويعتبر حضور ممثلي المنظمات في االجتماعات التي تنظمها االتفاقية شكال مهما آخر للتعاون، الذي يتمتع بأوسع                 -١٥
ا اجتماعات نظمته )  بما في ذلك المكاتب اإلقليمية لنفس المنظمة      (وحتى اليوم، حضر ممثلو أكثر من ألفين هيئة          .    نطاق

، وأمانات  ) فريقا ١٥٠حوالي  (ويشمل هذا العدد هيئات األمم المتحدة، ووحدات أمانتها ووكاالتها المخصصة            .    االتفاقية
، ومنظمات المجتمعات   )١  ٣٠٠حوالي  (، والمنظمات غير الحكومية     )٢٠٠حوالي  (، والمنظمات الحكومية    )١٢(االتفاقيات  

وبصفتهم مشاركين في اجتماعات مؤتمر      .    1)١٦٠حوالي  (لصناعة  ، ومجموعات ا  )٣٩٥حوالي  (األصلية والمحلية   
األطراف، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وفي األفرقة العاملة واجتماعات الخبراء األخرى، يساهم              

وباإلضافة إلى ذلك، ينشر    .    يةالممثلون في المناقشات بشأن السياسة، وفي إعداد األدوات والعمليات لزيادة تنفيذ االتفاق             
 .الممثلون آراء ونتائج من اجتماعات االتفاقية إلى المنظمات والقطاعات التي ينتمون إليها

                                                 
١

تستند األرقام إلى قيود في قاعدة البيانات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي للمنظمات المسجلة في االجتماعات، وهي تقريبية بسبب                
 .أو تقادم السجالت في بعض الحاالت/ازدواج القيد و
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 استعراض الخبرات:   ثالثا

يستعرض هذا القسم خبرة االتفاقية في استعمال التعاون كوسيلة لتعزيز تماسك السياسة، ولمساندة تنفيذ االتفاقية،                 -١٦
وتناقش الدروس المستفادة من هذه      .     مجموعات أصحاب المصلحة في تصميم السياسة والتنفيذ على السواء           وإلشراك

 . هاء، على التوالي٣ دال و ٣الخبرات، واآلراء المستلمة من األطراف في القسمين الفرعيين 

    تعزيز تماسك السياسة-ألف 

راتيجية يدعو االتفاقية على تشجيع التعاون بين جميع           من الخطة االست   ٢-١كما الحظنا سابقا، فإن الهدف        -١٧
 .الصكوك والعمليات الدولية ذات الصلة من أجل تحقيق تماسك السياسة

اعترف مؤتمر األطراف بدور االتفاقيات واالتفاقات األخرى في التشجيع على أهداف االتفاقية من خالل قراراتها                -١٨
، )٦/٢٣المقرر  ( الدولية لحماية النباتات بالنسبة لمسألة األنواع الغريبة الغازية          السياسية الخاصة بها، وخصوصا االتفاقية    

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الجينية النباتية من أجل األغذية والزراعة بالنسبة للتنوع البيولوجي الزراعي والحصول                 و
واتفاقيات البحار  )  ٢/١٠المقرر  (المتحدة لقانون البحار    ، واتفاقية األمم    )٦/٦المقرر  (على الموارد الجينية وتقاسم المنافع      

 .بشأن المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي) ٧/٥المقرر (اإلقليمية 

وعالوة على ذلك، كان مؤتمر األطراف قد شجع االنتهاء من المفاوضات بشأن عدد من االتفاقات الدولية الجديدة،                  -١٩
راف في االتفاقية على النظر في التصديق عليها؛ فمثال، اتفاقية روتردام بشأن إجراءات الموافقة                 وشجع بعد ذلك األط   

، واالتفاقية  )٥/٥المقرر  (المسبقة عن علم بخصوص بعض المواد الكيمائية الخطرة ومضادات اآلفات في التجارة الدولية               
الدولية بشأن الموارد الجينية النباتية من أجل األغذية          ، والمعاهدة   )∗٦/٢٣المقرر  (الدولية المنقحة لحماية النباتات      

، في إطار االتفاقية    ورواسبها السفن صابورة مياه وتصريف لمراقبةومشروع االتفاقية الدولية    )  ٦/٦المقرر  ( والزراعة
 ).٧/١٣المقرر (البحرية الدولية 

ى إلى دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في       وفي نفس الوقت، دعا مؤتمر األطراف االتفاقيات واالتفاقات األخر          -٢٠
فعلى سبيل المثال، حثت االتفاقية على العمل بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ، في عدد              .    أعمالها

ع البيولوجي  ، والتنو )٢٠، الفقرة   ٥/٤المقرر  (من المناسبات، بشأن المسائل المتعلقة مثال بالتنوع البيولوجي للغابات            
والتنوع البيولوجي )) أ (٤، الفقرة ٧/١٣المقرر (، واألنواع الغريبة الغازية  )٥/٣، والمقرر   ٤/٥المقرر  (البحري والساحلي   

 ).٧/١٥المقرر (وتغير المناخ 

اف وبجانب االعتراف باألهمية العامة لالتفاقات األخرى، توافر عدد من األمثلة الحديثة التي تم فيها االعتر                  -٢١
وترد ثالث أمثلة في    .    بالتحليالت أو التوجيهات المعدة بموجب اتفاقية أو اتفاق في االتفاقية األخرى أو في االتفاق اآلخر               

 .الفقرات التالية

أعدت اللجنة المؤقتة المعنية بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لحماية النباتات،                 -٢٢
نقيحا للتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية التي أخذت في الحسبان اعتبارات التنوع البيولوجي، تمشيا مع دعوة                 أعدت ت 

ويعتبر ذلك مثاال مهما للتعاون الذي يشجع التماسك بين نظامين على            .    ٦/٢٣ من المقرر    ٨مؤتمر األطراف في الفقرة     
أن يشجع البنية التحتية القائمة للحجر الصحي في البلدان على البحث في            ومن المرجح أيضا    .    المستويين الدولي والوطني  

                                                 
∗

سميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وشدد على أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يمكنه                 قدم أحد الممثلين اعتراضا ر     
وأعرب بعض الممثلين عن تحفظات بخصوص      .    من الوجهة القانونية أن يعتمد اقتراحا أو نصا مع وجود اعتراض رسمي عليه              

 ).٣٢٤-٢٩٤ الفقرات ،UNEP/CBD/COP/6/20 انظر(اإلجراء المؤدي إلى اعتماد المقرر 
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تهديدات األنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي، وبالتالي فهو مثال مهم لتيسير دمج اعتبارات التنوع البيولوجي في                 

 .السياسات القطاعية

مشورة بشأن دمج اعتبارات التنوع البيولوجي      :  تغير المناخ الروابط بين التنوع البيولوجي و    :  "إن التقرير بعنوان   -٢٣
الذي أعده فريق الخبراء التقنيين المخصص      "  في تنفيذ االتفاقية اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها          

الفرعية للمشورة العلمية   ، حاز بالترحيب ليس من الهيئة        ٥/٤المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ استجابة للمقرر         
والتقنية والتكنولوجية فحسب، بل أيضا من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية التابعة لالتفاقية اإلطارية المتعلقة بتغير                 

 وشجعت أيضا الهيئة الفرعية األخيرة األطراف في اتفاقية تغير المناخ على االستفادة           .    المناخ، في اجتماعها التاسع عشر    
ونظرا الحتمال أن تؤثر أنشطة التخفيف من تغير المناخ وأنشطة التكيف معها في التنوع              .    من التقرير ألغراضها الوطنية   

 . تعتبر هذه خطوة مهمة في تشجيع التآزر بين االتفاقيتين– إيجابا أو سلبا –البيولوجي 

ه على االستفادة من المبادئ التوجيهية لدمج       في اجتماعه الثامن، حث مؤتمر األطراف في اتفاقية رامسار أطراف          -٢٤
أو عمليات تقييم األثر البيئي وفي التقييمات البيئية االستراتيجية، التي           /المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تشريعات و      

وتعتبر هذه  ).    ٨/٩؛ وقرار اتفاقية رامسار     ٦/٧المقرر  (اعتمدها في السابق مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي          
خطوة مهمة للتشجيع على التماسك وتجنب االزدواجية فيما بين االتفاقيتين، مما يزيد بالتالي من الفاعلية ويخفض األعباء                  

 .على المستوى الوطني

ولقد كان تعزيز   .    تعمل اتفاقية التنوع البيولوجي على نحو وثيق مع هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة              -٢٥
وقد اتخذت أمانة االتفاقية أيضا     .    تعاون مع لجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة عنصرا مركزيا في هذه الجهود            ال

عددا من اإلجراءات لدمج المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المبادرات الرامية إلى تلبية األهداف اإلنمائية لأللفية داخل          
 .والمنظمات الدولية األخرىمنظومة األمم المتحدة 

    مساندة تنفيذ االتفاقية-باء 

وجود عمليات دولية أخرى تساند بنشاط تنفيذ االتفاقية بطريقة           من الخطة االستراتيجية في      ٣-١يتمثل الهدف    -٢٦
 .تتمشى وإطار كل منها

وقد أنشأ مؤتمر   .    هداف االتفاقية أنشئ عدد من المبادرات والشراكات للتشجيع على تنفيذ هدف واحد أو أكثر من أ              -٢٧
األطراف بعضها، ولكن البعض اآلخر تم إنشاؤه كمبادرات طوعية مباشرة لمساندة هدف أو أكثر من أهداف االتفاقية، أو                   

وتشمل بعض األمثلة ألكثر مبادرات المساندة نجاحا       .    اعترف بها الحقا مؤتمر األطراف بصفتها تساهم في أهداف االتفاقية         
 :ما يلي

 كونسورسيوم من منظمات غير حكومية أعلن إنشاء الشراكة         –  الشراكة التعاونية بشأن المناطق المحمية     )أ(
التعاونية بشأن المناطق المحمية، وتعهد بتقديم أو بتعبئة مساندة مالية وتقنية وغير ذلك من أشكال المساندة لتنفيذ برنامج                    

 لتنوع البيولوجي؛العمل بشأن المناطق المحمية بموجب اتفاقية ا

 تحالف واسع للحفظ األوروبي، يتكون من منظمات حكومية وغير حكومية           –  ٢٠١٠العد التنازلي لعام     )ب(
ويعمل التحالف كأداة مستقلة لالتصاالت والمساندة      .    ٢٠١٠وشركات القطاع الخاص التي تلتزم طواعية بتحقيق هدف عام          

 بالنسبة ألوروبا، ولرصد التقدم المحرز في تلبية هذه            ٢٠١٠لعالمية لعام   التقنية لتركيز االهتمام على االلتزامات ا      
ويوجه التحالف فريق تنفيذي رئيسي للمنظمات المشتركة، مع الفريق التوجيهي األوسع ويجتمع بصفة دورية               .    االلتزامات

وتعمل المكاتب  .    عد التنازلي ويستعرض الفريق التوجيهي طلبات العضوية لل     .    الستعراض االتجاه الشامل للعد التنازلي    
 اإلقليمية في أوروبا التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كأمانة للتحالف؛
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 أنشأه عدد من المنظمات العلمية واالتحاد الدولي لحفظ           –  (GISP)  البرنامج العالمي لألنواع الغازية    )ج(
 األنواع الغريبـة الغازية، ولتقديم المساندة في تنفيذ          للتصدي للتهديـدات العالمية التي تسببها     ١٩٩٧الطبيعـة في عام    

ويشمل .    ويشمل نطاقا واسعا من الخبرات المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية        .    من اتفاقية التنوع البيولوجي   )  ح  (٨المادة  
ي للزراعة والعلوم البيولوجية    الشركاء الرئيسيين االتحاد العالمي للحفظ التابع لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمركز الدول           

(CAB)          والبرنامج العالمي لألنواع الغازية هو     .    ، ومنظمة حفظ الطبيعة والمعهد الوطني للتنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا
 ؛DIVERSITASأحد عناصر شبكة 

ى تنفيذ   أنشأها عدد من المنظمات الدولية والوطنية للتشجيع عل          –  الشراكة العالمية لحفظ النباتات     )د(
الذي اعترف مؤتمر األطراف بدوره في      "  Gran Canariaفريق  "وتبني الشراكة على    .    االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات   

ويلتزم األعضاء في الفريق وفي     .    ، الذي اعتُمدت االستراتيجية فيه    ٦/٩ من المقرر    ١١إعداد االستراتيجية في الفقرة     
وقد قامت األعضاء في الشراكة بالفعل بتعبئة دعم مالي  .    ألهداف الستة عشرة لالستراتيجية   الشراكة الجديدة بتيسير تحقيق ا    

 كبير من المؤسسات والقطاع الخاص لمساندة االستراتيجية؛

 الصادر عن مؤتمر    ٦/٥ التي أنشئت في المقرر      –  المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام      )ه(
وتقوم منظمة األغذية والزراعة بتنسيق المبادرة التي       .    ج العمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي     األطراف كجزء من برنام   

 تجمع شركاء من جميع القارات، وتحصل حاليا على مساندة من خالل مشروع لمرفق البيئة العالمية؛

بين اتفاقية التنوع     نشاط عالمي أنشئ بموجب برنامج العمل المشترك          -  المبادرة المعنية بحوض النهر    )و(
ويتمثل هدفها في إنشاء شبكة عالمية لتقاسم المعلومات وأنشطة المساندة تظهر فيها مبادئ              .    البيولوجي واتفاقية رامسار  

وقد أيد مؤتمر األطراف المبادرة من خالل        .    اإلدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي، واألراضي الرطبة وحوض األنهار        
 .٥/٢ مقرره

 المبادرات السابقة منظمة تنظيما ذاتيا إلى حد كبير، وليس لها دور في صنع السياسات، وهي موجودة فقط                   تعتبر -٢٨
 .للتشجيع على تنفيذ برامج العمل المتفق عليها واالستراتيجيات واألهداف المتعلقة باالتفاقية

اقية بالمساعدة في تصميم واستعمال     وباإلضافة إلى ذلك، هناك نطاق واسع من المنظمات التي تساند تنفيذ االتف             -٢٩
وقد تساعد هذه المنظمات في تطوير أو تنقيح منهجيات للمؤشرات، أو تقدم البيانات الضرورية الستعمال هذه                .    المؤشرات
وحضر عدد من هذه الهيئات اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص التابع التفاقية التنوع البيولوجي المنعقد               .    المؤشرات

 . في مونتريال٢٠٠٤تشرين األول / أكتوبرفي

    إشراك جميع مجموعات أصحاب المصلحة-جيم 

كما الحظنا أعاله، تسعى الخطة االستراتيجية إلى إشراك أوسع عبر قطاعات المجتمع لتنفيذ االتفاقية وتحديد هدف              -٣٠
خاص، إلى شراكات لتنفيذ االتفاقيـة،     تنضم الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، بما فيهم القطاع ال         " الذي   ٢٠١٠عام  

" عاملين على دمج شواغل التنوع البيولوجي في خططهم وبرامجهم وسياستهم القطاعية والمشتركة بين عدة قطاعـات                 
 .٣-١ويتصل هذا الهدف اتصاال وثيقا بالهدف ). ٤-٤الهدف (

.   ومجموعات أصحاب المصلحة اآلخرين    تتصل أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي اتصاال مباشرا بمنظمات أخرى         -٣١
ويمكن أن تلعب هذه الهيئات دورا حاسما في تنفيذ أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي، إما مباشرة من خالل أنشطتها وأبحاثها،                   

ة أو بصورة غير مباشرة بالمساعدة في بناء القدرات داخل الحكومات والمؤسسات األخرى لتلبية التزاماتها بموجب اتفاقي                
ويمكن للمنظمات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين أن يساعدوا أيضا في تشكيل            .    التنوع البيولوجي على نحو أفضل    



UNEP/CBD/WG-RI/1/7 
Page 10 

 
ويرد في  .    العمليات والسياسات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي عن طريق المساهمة بالمعلومات والخبرات لالجتماعات            

 .نظمات ومجموعات أصحاب المصلحةالفقرات التالية بحث لفئات مختلفة من الم

 تتعاون المنظمات غير الحكومية مع اتفاقية التنوع          –  المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني        -٣٢
 ممثل من المنظمات غير الحكومية في اجتماعات اتفاقية ١ ٣٠٠فقد اشترك حتى اآلن أكثر من .   البيولوجي بطرائق متعددة  

 مكتبا من منظمات غير حكومية مختلفة كانت ممثلة في االجتماع السابع لمؤتمر               ٣٤٦بما في ذلك      –التنوع البيولوجي   
وتشارك أيضا المنظمات غير الحكومية في       .     وساهموا بخبرات وتصورات ميدانية في تشكيل السياسات        –األطراف  

ي تنفيذ أهداف االتفاقية وهدف      مجموعات البيانات وتساهم في إعداد مؤشرات لالستعمال في رصد التقدم المحرز ف              
مثل الصندوق العالمي لحفظ مؤشر الطبيعة على كوكب األرض، وقاعدة بيانات الحياة النباتية الدولية بشأن                  (٢٠١٠ عام

وتلعب المنظمات غير الحكومية دورا مهما خصوصا في تنفيذ ومساندة برامج عمل االتفاقية، كما              ).    المناطق النباتية المهمة  
 . باء أعاله٣مثلة الواردة في القسم تظهر األ

 إن أهمية المشاركة التامة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في عملية              –  المجتمعات األصلية والمحلية   -٣٣
تشارك مجتمعات السكان   :  (" من الخطة االستراتيجية   ٣-٤االتفاقية، وفي اتخاذ القرار والتنفيذ معترف بها في الهدف            

مشاركة فعالة في تنفيذ االتفاقية وفي عملياتها على األصعدة الوطنية           )  المجتمعات األصلية والمحلية  (لمحليين  األصليين وا 
ويشارك أصحـاب المصلحة في االتفاقيـة على وجه الخصوص في الفريق العامل المعني              ").    واإلقليميـة والدوليـة 

 زاي، تُعد األمانة اآلن، بمشورة من       ٧/١٦ك، واستنادا إلى المقرر     وباإلضافة إلى ذل  .    واألحكام المتصلة بها  )  ي  (٨بالمادة  
واألحكام المتصلة بها، عمليات لتيسير مشاركة المجتمعات األصلية        )  ي  (٨اللجنة االستشارية لبرنامج العمل بشأن المادة       

 .والمحلية في جميع المجاالت المواضيعية لالتفاقية

  يمكن لعمليات التقييم الجارية، مثل تقييم النظم اإليكولوجية في األلفية، أن تقدم              -  ةهيئات التقييمات العلمية والتقني    -٣٤
ويقدم التقرير التجميعي بشأن التنوع البيولوجي الذي أعدته أمانة تقييم األلفية استجابة لطلبات             .    مساهمة قيمة لعمل االتفاقية   

ألخرى للحصول على المعلومات، يقدم الحالة الراهنة للمعرفة بشأن          قدمتها اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات الدولية ا       
ويمكن أن تخدم الطبيعة الرسمية     .    حالة واتجاهات التنوع البيولوجي العالمي، ويقدم إرشادا لقرارات السياسة المستقبلية          

 حتى مع مساهمته في نشاط      للتقييم في زيادة التوعية بقضايا التنوع البيولوجي لدى صانعي السياسات والجمهور العام،             
أو تنقيح  /، مدخالت مهمة لمهام إعداد و     DIVERSITASوباإلضافة إلى ذلك، تقدم الشبكات العلمية مثل        .    مؤتمر األطراف 

 . وأيضا في تقديم بيانات لها٢٠١٠منهجيات المؤشرات من أجل تقييم التقدم المحرز لبلوغ هدف عام 

ابط مهمة بين التنوع البيولوجي وقطاع األعمال، ومع ذلك لم تشارك االتفاقية    هناك رو  –  قطاع األعمال والصناعة   -٣٥
وينبغي مواصلة استكشاف الفرص والمنافع والمخاطر      .    أو قطاع األعمال بنشاط أو بانتظام معا بخصوص هذه القضايا          

وترد .    ٢٠١٠ق هدف عام    المحتملة للتعاون بغية ضمان إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف االتفاقية وكذلك تحقي             
تفاصيل إضافية لهذه المسألة في المذكرة المعدة من األمين التنفيذي عن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ االتفاقية                      

(UNEP/CBD/WG-RI/1/8). 

    الدروس المستفادة والفجوات في الترتيبات التعاونية القائمة-دال 

مستوى الدولي، وخصوصا بين اتفاقيات ريو، واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع         بينما تحقق تقدم كبير في التعاون على ال        -٣٦
البيولوجي، ومع االتفاقيات األخرى المذكورة أعاله، إال أن هناك حاجة إلى جهود متزايدة لتحقيق التضافر على المستويين                  

 .الوطني والدولي

ن هذا هو المستوى التي تنفذ فيه االتفاقيات         ويعتبر تعزيز التعاون على المستوى الوطني ذا أهمية خاصة، أل           -٣٧
ويمكن لغياب التنسيق بين مختلف الهيئات في الحكومة        .    وتحقق فيه المنافع الملموسة للتنوع البيولوجي والمجتمع اإلنساني       
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ال تؤثر على   الوطنية أن يمنع توزيع المقررات التي يعتمدها مؤتمر األطراف خارج مكاتب نقاط االتصال الوطنية، وبالتالي                
وعالوة على ذلك، فإن نقص الموارد البشرية والمالية يعوق في          .    السياسة في مجاالت أخرى تعتبر مهمة للتنوع البيولوجي       

الغالب تنفيذ االتفاقية، وخصوصا نظرا لاللتزامات بموجب االتفاقيات األخرى التي تتنافس معا، وألن مسؤولية تلبية هذه                  
وقد يكون تحسين التنسيق بين نقاط االتصال الوطنية        .    ورة على عاتق نفس المؤسسة داخل بلد ما       االلتزامات ال تقع بالضر   

التابعة لالتفاقيات المختلفة وبين اآلليات ذات الصلة، وسيلة متاحة لألطراف إلعداد سياسة وطنية متجانسة، ضمن أمور                  
 تشجيع التعاون على المستوى الوطني مثال من خالل         ويمكن.    أخرى، ووضع نهج للتنفيذ أكثر فاعلية من ناحية التكاليف        

وكذلك يمكن لورشات العمل    .    عقد ورشات العمل المشتركة لنقاط االتصال الوطنية وإعداد نظم مشتركة إلدارة المعلومات           
صحر كجزء من التي تُنظم على غرار نموذج الورشات التي تعقدها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الت(على المستوى اإلقليمي 

، يمكن أن تعمل على تبادل الدروس المستفادة في إعداد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل              )عملية استعراض تنفيذ االتفاقية   
 .الوطنية بشأن التنوع البيولوجي، وفي تنفيذ برامج عمل االتفاقية

ومعظم هؤالء الشركاء يعملون داخل     .    رةيعمل عدد كبير من المبادرات والمنظمات لمساندة أهداف االتفاقية مباش          -٣٨
وقد تعاونت االتفاقية مع عدد من المنظمات واالتفاقيات لوضع سياسة          .    قطاع البيئة، ويتبعون أهداف االتفاقية بشكل وثيق      

 غير أن هناك عدة مجموعات من.  متعلقة بالتنوع البيولوجي، ودمج شواغل التنوع البيولوجي في قطاعات السياسة األخرى  
 :وفيما يلي مثاالن لذلك.  القضايا التي يمكن لتعزيز التعاون أن يساهم في تنفيذ االتفاقية

مثل االتفاقية الدولية   (االتفاقيات والمنظمات المتعلقة بمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية والتحكم فيها              )أ(
منظمة التجارة  اتفاق  األمم المتحدة لألغذية والزراعة، و    ، ومنظمة   (OIE)والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية     لحماية النباتات،   
، ومنظمة  (IMO) والمنظمة البحرية الدولية   ،(WTO-SPS)التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية       تطبيق  العالمية بشأن   

 ؛(ICAO)الطيران المدني الدولي 

طق البحرية، بما في ذلك أعالي البحار       االتفاقيات والمنظمات المهتمة بحماية التنوع البيولوجي في المنا        )ب(
، لقانون البحار  اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم المتحدة     مثل اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، وبرامج البحار اإلقليمية، و          (

سمكية السمكية المتداخلة المناطق واألرصدة ال       بشأن حفظ وإدارة األرصدة     ،١٩٨٢كانون األول   / ديسمبر ١٠المؤرخة  
 ).؛ والمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك")اتفاق األمم المتحدة لألرصدة السمكية ("الكثيرة االرتحال

وبالنسبة لتحقيق مزيد من التقدم، هناك حاجة إلى تركيز االهتمام على دمج شواغل التنوع البيولوجي في الصكوك                  -٣٩
مثل الزراعة، والغابات،   (قتصادية الرئيسية التي تؤثر على التنوع البيولوجي        العالمية واإلقليمية التي تتعلق بالقطاعات اال     

 ).ومصايد األسماك، والتعدين والمعادن، والتجارة

بالرغم من أن االتفاقية قد أنشأت شراكات مع نطاق واسع من أصحاب المصلحة في التنوع البيولوجي، ما زالت                    -٤٠
 جيم  ٣وبالنسبة لكل فئة من فئات أصحاب المصلحة الوارد مناقشتها في القسم            .    ودهناك حاجة إلى زيادة وتعزيز هذه الجه      

وقد اشتركت االتفاقية بقوة، بصفة خاصة،      .    أعاله، ما زالت هناك حاجة إلى استكشاف النطاق الكامل للشركاء المحتملين          
وثيق أكثر مع مجموعات أصحاب     مع أصحاب المصلحة في مجال البيئة، ولكن يجب أن تبذل جهودا للتعاون على نحو                

ويجب توسيع التعاون مع المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ليشمل عدد أكبر من             .    المصلحة خارج هذا القطاع   
مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة            (مجموعات التنمية والمجموعات االقتصادية      

OXFAM    .( يكون إشراك القطاع الخاص في االتفاقية ذا أولوية عالية، ألنه يعتبر أقل مجموعات أصحاب                 ويجب أن 
 .المصلحة اشتراكا وأكثرها تأثيرا على التنوع البيولوجي

وفي الحاالت التي يشارك فيها أصحاب المصلحة في عمليات االتفاقية، فما زالت هناك إمكانية لتوسيع نطاق                    -٤١
) ي  (٨ي حالة مجموعات السكان األصليين، فإن تمثيلهم الدولي قوي في االجتماعات المتعلقة بالمادة               فمثال ف .    مشاركتهم
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من االتفاقية وبالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، ولكنهم غائبون عن األحداث األخرى، وما زالت مشاركتهم                 

د الجارية لالنتهاء من عمليات اشتراك ممثلي المجتمعات        ولهذا الغرض، وكجزء من الجهو    .    محدودة على المستوى الوطني   
األصلية والمحلية، أنشأت االتفاقية آلية تمويل طوعية لتيسير مشاركة أصحاب المصلحة هؤالء في االجتماعات في إطار                 

ادها في االجتماع   وسوف يدخل الصندوق اإلستئماني حيز التشغيل عند االنتهاء من إعداد معايير االختيار، واعتم            .    االتفاقية
 .الثامن لمؤتمر األطراف

فبعض أمثلة التعاون األكثر نجاحا أصبحت قائمة رسميا بشكل          .    يبدو أنه ال يوجد نموذج واحد للتعاون الناجح        -٤٢
غير أن األخيرة تركز على الغايات المتفق عليها        .    راسخ، والبعض اآلخر يعتمد على شراكات منظمة تنظيما ذاتيا ومرنة         

ولذلك، يبدو من المفيد الحفاظ     .    ا، سواء تم اإلعراب عنها في شكل برامج عمل أو استراتيجيات أو أهداف معتمدة              رسمي
 .على مرونة وإفساح المجال لالبتكار في الشراكات والترتيبات التعاونية مستقبال

 بين االتفاقية والمنظمات     كما يشير االستعراض السابق، بالرغم من األمثلة المختلفة لوجود التعاون الناجح              -٤٣
اتساع نطاق  )  أ:  (وبالنظر إلى .    والمبادرات واالتفاقيات األخرى، تمثل هذه األمثلة جزءا صغيرا من اإلمكانات المتخذة           

الحاجة إلى إشراك أصحاب األدوار من القطاعات المتعددة التي تؤثر على التنوع البيولوجي، قد تكون هناك ) ب(االتفاقية و 
 .يجاد نهج استراتيجي أكبر لتحديد وإشراك الشركاء التعاونيين المحتملين، كما ناقشنا في القسم الرابع أدناهضرورة إل

    اآلراء المقدمة من األطراف-هاء 

عند تقديم آرائها بشأن المسائل التي سيتناولها الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، أبرزت كثير من                  -٤٤
حاجة إلى تعزيز التعاون على المستويات المختلفة، بما في ذلك داخل األطراف، وبين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع                األطراف ال 

وأبرز أحد األطراف الحاجة إلى إسهام      .    البيولوجي، وفيما بين جميع المؤسسات المتعلقة بتنفيذ التزامات التنوع البيولوجي         
.  برامج، وتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، ولكنه ال يخرج االتفاقية عن نطاقها            مثل هذا التعاون في ترشيد السياسات وال       

والحظ العديد من األطراف أهمية فريق االتصال بشأن التنوع البيولوجي في زيادة التماسك بين السياسات وترشيد التنفيذ،                  
وسة لتعزيز التآزر، بما في ذلك من خالل         واقترحوا أن يجتمع الفريق على أساس أكثر انتظاما للنظر في الوسائل الملم            

 .تحقيق التجانس في اإلبالغ والمؤشرات

وأبرز األطراف أيضا الحاجة إلى مزيد من التعاون في القضايا الشاملة لعدة قطاعات وأوصوا بدمج هذا التعاون                  -٤٥
 .يوإشراك أصحاب المصلحة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوج

اقترح فريق من األطراف أن ينظر الفريق العامل في التأثيرات على اتفاقية التنوع البيولوجي من جراء النتائج                    -٤٦
 بشأن  ٢٣/١الرئيسية للدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة، وخصوصا بالعالقة إلى المقرر                 

 .اإلدارة الدولية الرشيدة للبيئة

 خيارات لتعزيز التعاون:   ارابع

كما استعرضنا أعاله، أنشأت االتفاقية نطاقا واسعا من الترتيبات التعاونية مع عدة اتفاقيات ومنظمات وعمليات                  -٤٧
وتوفر كثير من هذه المبادرات تعاونا على أساس فردي، بينما تجمع مبادرات أخرى عددا من المنظمات واألفراد                 .    أخرى

أو التي تمثل طيفا    )  االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي   :  مثل(ت المرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا       معا، إما الهيئا  
ويمكن إجراء األنشطة التعاونية على المدى       ).    المشاركة التعاونية بشأن المناطق المحمية     :  مثل(واسعا من المشاركة    

نظر إلى تعدد اآلليات التعاونية الحالية لمساندة عمل االتفاقية          ويمكن ال .    القصير أو استمرارها على مدى عدة سنوات       
وقد يبدو أن معظم اآلليات الممكنة للتعاون تتواجد بالفعل في شكل         .    باعتباره تدبيرا ذا طبيعة ديناميكية وإيجابية لهذا العملية       
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حو استراتيجي ليشمل شركاء أكثر، من      ما داخل االتفاقية، وأن العمل المستقبلي يجب أن يركز على توسيع التعاون على ن              
 .قطاعات أكثر، وفي أنشطة أكثر، بينما يحتفظ أيضا بمستويات المرونة الحالية

يقدم هذا القسم بعض األفكار لتعزيز التعاون من جانب االتفاقية، مع التركيز أساسا على خيارات لتحسين اآلليات                   ٤٨
ة بشأن التنوع البيولوجي وتناقش على نحو كامل في ضميمة للمذكرة الحالية            وترد هنا أفكار إلنشاء شراكة عالمي     .    القائمة

(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.3). 

    تعزيز الترتيبات التعاونية القائمة-ألف 

أعدت أمانات اتفاقيات ريو ورقة مشتركة تبحث في الخيارات لتعزيز التعاون فيما بين االتفاقيات الثالث                     -٤٩
(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1)  .وتتناول الخيارات المحددة تحسين التعاون كما يلي: 

فيما بين هيئات    (والمستوى الدولي    )  فيما بين نقاط االتصال الوطنية      (على المستوى الوطني      )أ(
 ؛)االتفاقيات وأمانات

 له المستدام؛بالنسبة للمسائل المتعلقة بتغير المناخ، وتدهور األراضي، وحفظ التنوع البيولوجي واستعما )ب(

في المجاالت الشاملة لعدة قطاعات محددة، وهي بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والبحوث والرصد،                )ج(
 .وتبادل المعلومات والتوعية، واإلبالغ والموارد المالية

في ورقة مشتركة   وبالمثل، بحثت أمانات االتفاقيات الخمس المتعلقة بالتنوع البيولوجي في خيارات لتعزيز التعاون              -٥٠
(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.2)    .            وطُرحت أفكار لتعزيز المساهمات لتحقيق ورصد التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام

، بما في ذلك من خالل اعتماد الغايات واألهداف والمؤشرات المشتركة؛ والمشاركة في الشراكة العالمية بشأن                   ٢٠١٠
وتحقيق التجانس في إعداد التقارير الوطنية؛ ومواصلة تطوير برامج العمل الثنائية           ؛  )٢-٤انظر القسم   (التنوع البيولوجي   

وتقرر كذلك أن يحضر ممثل من األمانات الخمس اجتماعات الهيئات           .    المشتركة؛ وإعداد إطار مشترك لبرنامج العمل     
متعلقة بالتنوع البيولوجي في المحافل     األخرى التي يكون للفريق مصلحة مشتركة فيها، كوسيلة لزيادة تواجد االتفاقيات ال            

 .األخرى مع االقتصاد في الموارد

ويمكن توسيع آلية أفرقة االتصال بطريقة مفيدة للسير قدما بالعمل بشأن مسائل أخرى، حيث يوجد ازدحام في                    -٥١
 .االتفاقيات أو المنظمات األخرى في الحاالت التي تعمل فيها بصدد مجال مشترك

 لتحسين  (IPPC)المثال، كانت هناك مناقشة بين أمانة االتفاقية وأمانة االتفاقية الدولية لحماية النباتات              فعلى سبيل    -٥٢
التعاون، بما في ذلك إمكانية إنشاء فريق اتصال يضم األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، وأمين االتفاقية الدولية،                   

، كمنظمة رسمية مسؤولة عن تحديد      (IPPC)االتفاقية الدولية لحماية النباتات     إن  .    وعدة أعضاء من هيئات مكاتب كل منها      
المعايير ومعترف بها بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، لديها تأثير           

خبراء التقني المخصص المعني باألنواع الغريبة       وقد اقترح كذلك فريق ال    .    كبير في المسائل المتعلقة بالتجارة الدولية      
الغازية كذلك أن اتفاقية التنوع البيولوجي ينبغي أن تستكشف التعاون بين المسؤولين المعنيين التفاقية التنوع البيولوجي،                  

فاق منظمة التجارة   ات، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، و      (OIE)والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية     ،  IPPCواتفاقية  
، بالنسبة ألنواع الحيوانات الغازية التي ال تشملها        (WTO-SPS)  العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية       

يمكن أن تشكل هذه    ،  (ICAO)ومنظمة الطيران المدني الدولي        (IMO)ومع المنظمة البحرية الدولية      .    IPPCاتفاقية  
من اتفاقية التنوع   )  ح  (٨ال معني باألنواع الغريبة الغازية للتشجيع على التنفيذ الكامل والفعال للمادة             فريق اتص المنظمات  
 . للمشاركة في اجتماعات هذا الفريق(GISP)ويمكن أيضا دعوة البرنامج العالمي المعني باألنواع الغازية .  البيولوجي
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وهذه .    المبادرات الطوعية المنظمة ذاتيا في تنفيذ أهداف االتفاقية       كما الحظنا أعاله، يساهم الكثير من المنظمات و        -٥٣

 وعمل االتفاقية من خالل الشراكة العالمية       ٢٠١٠المساهمات يمكن تنميتها وتوسيعها لتغطي مسائل أخرى تتعلق بهدف عام           
 ). باء أدناه٤انظر القسم (المقترحة بشأن التنوع البيولوجي 

استعراض التقدم  :  إعداد الخيارات لنهج أكثر استراتيجية لتعزيز التعاون استنادا إلى ما يلي          ويمكن لألمين التنفيذي     -٥٤
خطط العمل المشتركة؛ وتقييم توزيع الترتيبات التعاونية بين         /المحرز في تنفيذ وتحديث مذكرات التعاون القائمة وبرامج        

وقد بدأ بالفعل   .    شركاء جدد للتعاون وتقرير األولويات بينهم     برامج العمل المختلفة لالتفاقية؛ وإجراء تحليل للفجوات لتحديد         
مثل الشركاء الذين وقعوا على مذكرات      (هذا النشاط من خالل إعداد قاعدة بيانات تجمع معلومات عن شركاء االتفاقية               

كورين في مقرر   خطط العمل المشتركة مع االتفاقية، والعضوية في فريق اتصال جاري، أو المذ            /أو برامج /تفاهم و /تعاون
وسوف تتاح نسخة محدودة من     .    ، وعالقاتهم بالقضايا المختلفة المواضيعية والشاملة لعدة قطاعات       )من مؤتمر األطراف  

 .قاعدة البيانات على الموقع اإللكتروني العام لالتفاقية

 المالية للقيام باألنشطة    في أي استراتيجية لتعزيز التعاون، سيكون من الضروري ضمان توافر الموظفين والموارد            -٥٥
 .المتفق عليها بين الشركاء على نحو مفيد

    شراكة عالمية بشأن التنوع البيولوجي-باء 

 ورصد التقدم نحو بلوغ هذا الهدف، تنسيقا محسنا، وتآزرا وشراكة بين مختلف             ٢٠١٠سيتطلب تحقيق هدف عام      -٥٦
، ٧/٢٦االعتبارات األخرى، طلب مؤتمر األطراف في مقرره        وفي ضوء هذه االعتبارات و    .    أصحاب األدوار والبرامج  

إلى األمين التنفيذي، بالتعاون الوثيق مع االتفاقيات والمنظمات والهيئات ذات الصلة، استكشاف الخيارات إلطار مرن بين                 
خالل التعاون  جميع أصحاب األدوار ذوي الصلة، مثل شراكة عالمية بشأن التنوع البيولوجي، بغية تعزيز التنفيذ من                   

 .المحسن

من المقترح أن تركز الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي على أنشطة التنفيذ، وخصوصا على المستوى                   -٥٧
وينبغي أن تبني الشراكة العالمية     .    الوطني، من أجل المساهمة مباشرة في تحقيق نتائج ملموسة للحفظ واالستعمال المستدام           

ة الحالية بين االتفاقية وشركائها، والترتيبات التي توجد بالفعل بين المنظمات والشبكات التي يمكن               على الترتيبات التعاوني  
ومع السير قدما في عمل االتفاقية، ستساند الشراكة أيضا أهداف أعضائها، وتخدم كوسيلة             .    دعوتها لالنضمام إلى الشراكة   

ل األفضل للموارد المحدودة، وترفع التوعية بالمسائل المتعلقة        لتبادل المعلومات والخبرات، ضمن أمور أخرى، واالستعما      
 .بالتنوع البيولوجي

وباالستناد إلى النماذج الحالية للشراكات، مثل الشراكة التعاونية المعنية بالغابات، يمكن تشكيل الشراكة العالمية                -٥٨
وستكون ).    انظر المرفق بالمذكرة الحالية   (بكات  بشأن التنوع البيولوجي كفريق أساسي داخل هيئة أكبر من المنظمات والش          

العضوية في هذا الفريق الرئيسي مقتصرة على عدد صغير من الشركاء، يختارون حسب تركيزهم المتشارك على المسائل                 
.  لكالمتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، وعلى ممثلين من الشبكات التي تستند إلى المسائل المرتبطة بذ                  

ويمكن إدخال  .    وسوف تكون الشراكة األوسع مفتوحة أمام نطاق أوسع بكثير من المنظمات واألعضاء في الشبكات القائمة              
عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عالقة مع الشراكة من خالل الشبكات المعنية بالقضايا، فتساعد                  

 .يبذلك في تعميم شواغل التنوع البيولوج
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 مرفق

 شروط التكليف للشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي

    الغرض العام-ألف 

تهدف الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي إلى النهوض بأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي والمساهمة في تحقيق    -١
 .٢٠١٠هدف إحداث تخفيض ملموس في معدل ضياع التنوع البيولوجي بحلول عام 

    األهداف-باء 

 :تتمثل أهداف الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي فيما يلي -٢

المساهمة مباشرة في تنفيذ االتفاقية من خالل األنشطة المحددة، وزيادة التوعية العامة، وتشارك                  )أ(
 المعلومات، وتبادل الخبرات؛

 واألهداف المتفق عليها، وتقاسم المعلومات؛التشجيع على تماسك السياسات من خالل تنفيذ الغايات  )ب(

إتاحة الفرص لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في القضايا الشاملة لعدة قطاعات، عن طريق إشراك                 )ج(
 قاعدة أوسع من الشركاء؛

زيادة التوعية بقضايا التنوع البيولوجي بين صانعي السياسات والمجتمع ككل، عن طريق طرح رسالة                )د(
 قوية ومتماسكة تحت شعار مشترك؛دولية 

 .تخفيض االزدواجية في الجهود بغية استعمال الموارد المحدودة على أفضل وجه )ه(

    أساليب التشغيل-جيم 

    النهج العام-١

تتكون الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي من أعضاء تكون مشاركتهم طوعية في الشراكة العالمية، ولكنهم                 -٣
 .ن على تنظيم األنشطة ذات الصلة مع الغايات واألهداف المالئمة التفاقية التنوع البيولوجييوافقو

 .احترام الوضع القانوني المستقل والصالحيات لكل منظمة عضو -٤

تهتدي األنشطة الجماعية للشراكة بالمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة                  -٥
 .بيولوجيبالتنوع ال

بما في ذلك فريق االتصال المشترك،      (تُكمل الشراكة وتبني على الترتيبات التعاونية القائمة بين االتفاقية وشركائها            -٦
خطط العمل المشتركة، ومذكرات التعاون، وأي      /وفريق االتصال بشأن التنوع البيولوجي وأفرقة االتصال األخرى، وبرامج        

 ). الشراكة العالميةترتيبات قائمة أخرى بين أعضاء

 .ال تشكل الشراكة هيئة رسمية لالتفاقية، بل تعمل كتحالف طوعي لتعزيز التنفيذ -٧

 الهيكل والعضوية -٢

 .تُدعى المنظمات الدولية الواردة في التذييل ألف أدناه إلى تشكيل فريق أساسي داخل الشراكة العالمية -٨
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 . في الفريق األساسي للشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجييدعى ممثلو الشبكات المنتسبة إلى المشاركة -٩

أي منظمة، أو شبكة أو هيئة أخرى حسنة النية، لها أهداف تتعلق مباشرة بالتنوع البيولوجي، أو تلتزم بطريقة                     -١٠
تها في الشراكة  أو في مسائل متعلقة بالتنوع البيولوجي، يمكن قبول عضوي٢٠١٠أخرى إلى المساهمة في تحقيق هدف عام       

 .العالمية بدعوة من الفريق األساسي، بتوصية من األمين التنفيذي

 .تُراجع عضوية الفريق األساسي وتُعدل بصفة دورية لكي تمثل الشراكة ككل -١١

ع وينظر في هذه الترتيبات في االجتما      .    تقوم أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في البداية بأعمال أمانة الشراكة           -١٢
ويمكن لألمين التنفيذي أن يبرم ترتيبات مع أعضاء آخرين من الفريق            .    العاشر لمؤتمر األطراف أو قبل ذلك االجتماع      

 .األساسي لتقديم خدمات األمانة للشراكة

    االجتماعات-٣

تمر تُعقد االجتماعات العامة للشراكة من وقت آلخر، وذلك في العادة مع اجتماعات أخرى من هيئات مؤ                     -١٣
األطراف، أو مع اجتماع لهيئة أخرى من اتفاقية التنوع البيولوجي، أو مع اجتماع لمنظمة أخرى عضو في الفريق                      

 .وينتخب رئيس كل اجتماع عام من بين األعضاء في الفريق األساسي.  األساسي

١٤-            جري عادة الفريق األساسي أعماله باالتصاالت والمحادثات اإللكترونية، يعقد اجتماع واحد على األقل      بينما ي
ويرأس اجتماعات الفريق األساسي األمين التنفيذي أو من      .    للفريق األساسي فيما بين االجتماعات المتتالية لمؤتمر األطراف       

 .وتُراجع هذه الترتيبات في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف أو قبل هذا االجتماع.  ينوب عنه
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 التذييل ألف

 ألساسي في الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجيأعضاء الفريق ا

 :االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 (CBD)االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 (CITES) نقراضوالنباتات البرية المعرضة لال اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات

 (CMS) نواع الحيوانات البرية المهاجرةأاتفاقية حفظ 

 )رامسار(اتفاقية األراضي الرطبة 

 (WHC)اتفاقية التراث العالمي 

 :اتفاقيات ريو

 (UNFCCC)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ 

 (UNCCD)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

 الوكاالت المتخصصة والبرامج التابعة لألمم المتحدة

 (FAO)ة لألغذية والزراعة منظمة األمم المتحد

 (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 (UNESCO)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 البنك الدولي

 :المجتمعات األصلية والمحلية

 صلية والمحليةالدولية التي تمثل المجتمعات األ) المنظمات(ممثل أو أكثر من المنظمة 

 :، ومنظمات البحوث(IUCN)المنظمات الدولية غير الحكومية، االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

  االتحاد العالمي للحفظ—االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

  منظمات دولية غير حكومية٥حتى 

 منظمة للعلوم أو لألبحاث

 )باء أدناهانظر التذييل (ممثلين من المبادرات والشبكات المنتسبة 
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 التذييل باء

 أعضاء الشبكات في الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي

 

 الشراكة العالمية بشأن المناطق المحمية

 ٢٠١٠العد التنازلي حتى عام 

 البرنامج العالمي لألنواع الغازية

 الشراكة العالمية بشأن حفظ النباتات

 المبادرة الدولية بشأن الشعاب المرجانية

 .مبادرة المعنية بحوض النهرال

---- 
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