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  األخرىالتعاون مع الهيئات

 مذآرة من األمين التنفيذي

 موجز تنفيذي

إن اسـتعراض الـتعاون الجـاري مـع الهيـئات األخـرى هـو بـند دائم في جدول أعمال اجتماعات الهيئة                   
الفـرعية للمشـورة العـلمية والتقـنية والتكـنولوجية، وفقـا لطـريقة التشـغيل الـتي وافـق عليها مؤتمر األطراف                       

الحالية تستعرض ما جرى من تطويرات وأنشطة في الفترة من يناير إلى أآتوبر              والمذآرة   .4/16بموجب مقرره   
 بــاء الصــادرة عــن هفمعــتت بشـأن الــتعاون، تســلط هــذه المذآــرة الضــوء عــلى  4/1وبمـراعاة التوصــية  . 1999

 :األنشطة التعاونية

سا فـي سـبيل أعـداد الوثـائق وغيـر ذلـك مـن األنشـطة مـن الـنوع التحضيري بما فيها أسا                        )أ( 
االجـتماعات األربعـة الـتي عقدها فريق االتصال، إلعداد الوثائق السابقة للدورة، بالنسبة لالجتماع الخامس لـ                
ــة          ــي الجاف ــرات واألراض ــزراعي والمؤش ــبيولوجي ال ــنوع ال ــة والت ــة اإليكولوجي ــج األنظم ــتت بشــأن نه هفمع

 .جانيةواالستشارة بين الخبراء التي عقدت للنظر في ظاهرة تبيض الشعب المر

المقصـود مـنها أن تعـاون عـلى تنفيذ برنامج عمل هفمعتت، مثل االخطارات واالستعراضات                 )ب( 
 .التي يجريها النظراء والتعاون مع الهيئات األخرى والمنظمات اإلقليمية

 التقييم بمطلع األلفية الثالثة لألنظمة اإليكولوجية العالمية، (وأخيـرًا يصـف الـتقرير ثالثة أنشطة هامة           
وهي األنشطة التي ) والمرآـز العـالمي لرصـد الحفـظ، والمـرفق العـالمي لإلعـالم الخـاص بالتنوع البيولوجي             
 .تقوم بها هيئات أخرى قد ترغب هفمعتت في أن تنظر في وسائل وطرائق للتعاون معها
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 توصيات مقترحة

 :قد ترغب هفمعتت في أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي  

 .نشطة التعاونية باألأن يحيط علمًا -1

 األميــن التــنفيذي إلى تعزيــز الــتعاون خصوصــًا فــي مجــال الــتقييم ويدعــو -2
العـلمي والتقـني للتـنوع الـبيولوجي، مـراعيًا فـي ذلـك أهميـة الـتقييمات الخاصة                   
بالتـنوع البيولوجي بتبيين المسائل الصاعدة وباستعراض برامج العمل ووقع التدابير        

 .التي اتخذت بموجب االتفاقية
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 ةمقدم -أوال

 واســتعراض عمــليات .أن الــتعاون مــع الهيــئات األخــرى هــو عنصــر أساســًي فــي عمــليات هفمعــتت -1
االتفاقيــة الــذي جــرى فــي االجــتماع الــرابع لمؤتمــر األطــراف قــد أعــترف بــأن الحاجــة تدعــو هفمعــتت إلى أن 

رفة العلمية   وزيـادة مسـتوى المع     .تسـتخدم عـلى نحـو أشـد فاعـلية المعـرفة والخـبرة العلميـتين المـتوفرتين                 
والتقـنية المـتاحة لتشـغيل االتفاقيـة مـن شـأنه أن يُحسـن آفاءتهـا ومـن شـأن هـذه الـزيادة أن تسهل وضع                      

ــة     ــثير مــن أحكــام االتفاقي ــنفيذ آ ــزز ت ــئة  .السياســات ذات الصــلة بالموضــوع وأن يع  وهفمعــتت، بوصــفها الهي
لفجوة بين المجتمع العلمي وصانعي االستشـارية الرئيسـية فـي هـذه األمـور، لهـا دور هـام تؤديـه في عبور ا            

 .القرارات

أن مؤتمـر األطـراف، آجزء من استعراضه لعمليات االتفاقية قام في اجتماعه الرابع باستعراض طريقة                 -2
وطـلب مـن هفمعـتت أن تـتعاون مـع المـنظمات األخرى ذات       ) ، المـرفق األول  4/6المقـرر   (تشـغيل هفمعـتت     

 .بإرشـاد من مؤتمر األطراف بقصد استعمال الخبرة والمعرفة الموجودتين         الصـلة مـن دوليـة ووطـنية وإقـليمية،           
ولـذا فـأن جـزءًا هامـًا مـن عمـل أي اجـتماع تعقـده هفمعتت يتمثل في استعراض التعاون الجاري مع الهيئات                  

 .األخرى حتى تقدم هفمعتت المشورة الالزمة إلى مؤتمر األطراف حول هذا الموضوع

جاء ) UNEP/CBD/SBSTTA/4/2(رابع لــ هفمعتت مذآرة من األمين التنفيذي         آـان أمـام االجـتماع الـ        -3
 وعلى أساس هذه الوثيقة، قدمت هفمعتت       .1998 إلي ديسمبر    1997فيهـا تقريـر عـن األنشطة من سبتمبر          

 .عددا من التوصيات المحددة بقصد تعزيز التعاون مع الهيئات األخرى

ت الـتي جـرت بشـأن التعاون واألنشطة من يناير إلى أآتوبر             وتتضـمن هـذه المذآـرة تحديـثًا للـتطويرا          -4
والغـرض مـنها هو مساعدة هفمعتت على استعراض ما أحرز من تقدم وعلى تحديد الحاجة إلى مزيد         .  1999

 وينبغي أن يالحظ أنه على الرغم من أن التقرير يرآز على النوع األقرب من الناحية المألوفة غير               .من التوصيات 
ــتعاون   الرســمية ل مــثًال التــبادالت الــتي تحــدث عــلى هــامش   (لــتعاون الــذي جــرى، إال أن هــذا الــلون مــن ال

 بيد أن هذه األنشطة، بحكم طبيعتها، ال .قـد أسـهمت إسـهامًا آـبيرًا فـي عمـل االتفاقية آذلك        ) االجـتماعات   
  .يمكن أن توصف وصفًا سليمًا في تقرير من هذا النوع

ى هـو موضـوع رئيسـي فـي آـثير مـن الجوانـب األخـرى لعمل االتفاقية                   والـتعاون مـع الهيـئات األخـر        -5
 والتفاصـيل الخاصـة بهـذا التعاون في سياق أوسع من الصالحية المسندة إلى هفمعتت، واردة في             .واألمانــة 

 31 يونيـــه إلـــــى 1الــتقرير ربــع الســنوي الخــــاص بتصــريف شــؤون اتفاقيــة التــنـوع الــبيولوجـي، عــن الفــترة  
 .)UNEP/CBD/QR/6 (1999أغسطس 
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 األنشطة التعاونية الجارية  -ثانيا

 إعداد الوثائق وغير ذلك من األنشطة من النوع التحضيري -ألف 

آــان ترآيــز األنشــطة الــتعاونية خــالل الفــترة الــتي ينســحب عــليها هــذا الــتقرير واقعــا عــلى تجميــع  -6
 وجرت آذلك أنشطة تهدف .اع الخامس لـ هفمعتتالمعـلومات والخـبرات إلعداد الوثائق التي تقدم إلى االجتم        

أنظر ( إلى المسـاعدة عـلى تـنفيذ االتفاقيـة وعـلى إصـدار مقـررات مؤتمـر األطـراف وإصدار توصياته هفمعتت                 
 .)القسم باء أدناه

واسـتفادت مجموعـات االتصـال التي دعاها األمين التنفيذي إلى االنعقاد للمساعدة على إعداد عدة      -7
 لالجـتماع لـتقديمها إلى االجـتماع الخـامس لــ هفمعـتت، مـن مشارآة وتعاون المنظمات ذات                    وثـائق سـابقة   

 وآـانت مجموعـات االتصـال هـذه هـي أهم آلية جرى بفضلها التعاون خالل الفترة التي ينسحب عليها         .الصـلة 
خرى أن تسهم    وقـد تصـبح هـذه اآللية هي الوسيلة الرئيسية التي يمكن بها للهيئات األ               .تقديـم هـذا الـتقرير     

  .مباشرة في وضع السياسة المطلوبة في إطار االتفاقية

وخـالل الفـترة الـتي ينسـحب عـليها هـذا الـتقرير، آـانت هـناك أربعة اجتماعات لمجموعات االتصال،                -8
 22-20(، التنوع البيولوجي الزراعي ) سـبتمبر  17-15(نهـج األنظمـة اإليكولوجيـة       : تـناولت الموضـوعات اآلتيـة       

، األنظمة اإليكولوجية لألراضي الجافة، والمتوسطية      ) سـبتمبر  25-24(، مؤشـرات التـنوع الـبيولوجي        )برسـبتم 
 ). سبتمبر29-27(والقاحلة ونصف القاحلة، والمعشبة والسافانا 

 وUNEP/CBD/SBSTTA/5/10(وتوجــــــــد فــــــي الوثــــــــائق الســــــــابقة لالجــــــتمـــــاع  )أ( 
UNEP/CBD/SBSTTA/5/9(.   متعـلقة بالمـنظمات الـتي شـارآت وأسـهمت فـي اجـتماعات التنوع           التفاصـيل ال

  .البيولوجي الزراعي واألنظمة اإليكولوجية لألراضي الجافة

: والمـنظمات الـتي شـارآت في اجتماع فريق االتصال بشأن نهج األنظمة اإليكولوجية هي             )ب( 
، أمانة اتفاقية )SCOPE(بمشكالت البيئة   ديفرسـتاس، المـرفق العـالمي للبيئة، الفاو، اللجنة العلمية المعنية            

، اليونسكو، وباإلضافة إلى ذلك هناك      ∗األراضـي الرطـبة، االتحـاد العـالمي لـلحفظ، الصندوق العالمي للطبيعة              
 خـبيرًا يمثـلون مناطق جغرافية مختلفة ومنظمات حكومية وغير حكومية، تشمل القطاع الخاص ومجتمعات              13

  . في ذلك االجتماعالسكان األصليين، قد شارآوا

مرآز :  أمـا المـنظمات الـتي شـارآت فـي اجـتماع فـريق االتصـال بشـأن المؤشـرات فهي                       )ج( 
سـواميناتان، المرآـز الدولـي فـي لفسيولوجية     . س.، مؤسسـة بحـوث  م  )CIFOR(الـبحوث الدولـي لـلحراجة       

 الدولي، الفاو، المرفق العالمي     البنك) اليونيب(، بـرنامج األمـم المتحدة للبيئة        )ICIPE(وإيكولوجيـة الحشـرات     
وهــو تــابع (للبيــئة، االتحــاد الدولــي لــلحفظ، وممــثل عــن االجــتماع األول لفــريق االتصــال الــذي عقــد بهولــندا  

 .)للمؤسسة الوطنية الهولندية للصحة العامة والبيئة

 في مانيال،  1999 أآتوبر   13 إلى   11نظمـت استشـارة بشـأن تـبيض الشـعب المرجانية من              -9
ة ماليـة مـن حكومـات الواليـات المتحدة األمريكية والسويد وفرنسا، ومكتب االتحاد العالمي        بمسـاعد 

مســاعدة األميــن التــنفيذي عــلى إعــداد ) 1: ( وآــان الغــرض مــن هــذه المشــورة .لــلحفظ بواشــنطن
، التي تتناول تحليل ظاهرة     UNEP/CBD/SBSTTA/5/7القسـم الـثالث من الوثيقة السابقة لالجتماع         

شـعب المـرجانية، واستعراضـًا لمـا يمكن أن يحدث من ضياع آبير للتنوع البيولوجي وما يتبع          تـبيض ال  
اقتراح خطوات ممكنة من شأنها التحكم في أسباب وعواقب        ) 2(ذلـك مـن وقع اجتماعي واقتصادي،        

ــبيض الشــعب المــرجانية  ــة     .ت ــة الحي ــوارد المائي ــلمرآز الدولــي إلدارة الم ــتابعين ل ــان الخــبراء ال (  وآ
ICLARM(              ومكـتب االتحـاد الدولـي للحفظ بواشنطن، والمعهد الدولي للمحيطات، والمبادرة الدولية ،

، والشـبكة العالميـة لرصـد الجـرف المـرجاني، واإلدارة األمـريكية الوطنية             )أيكـرى (لـلجرف المـرجاني     
لجامعة لـلمحيطات والجـو، وسـلطة الحقـل الـبحري لـلحاجز الجـرفي الكبير، ومرآز الموارد الساحلية            

 .روض آيلند

واسـتفادت بـرامج العمـل المتعـلقة بطائفـة متداخـلة مـن المجـاالت اسـتفادة آـبيرة مـن التعاون مع                         -10
 مـثال ذلـك أن صـياغة مشـروع المبادئ التوجيهية لمعالجة موضوعات األنواع              .المـنظمات والهيـئات ذات الصـلة      

 .ج العالمي لألنواع المجتاحةالغريبة قد استفادت استفادة آبيرة من التعاون مع البرنام

 مـن االتفاقيـة بشـأن توعية        13واسـتمرت المناقشـات مـع اليونسـكو واليونيـب بشـأن تـنفيذ المـادة                  -11
 . وعلى أساس هذه المشاورات تقوم اليونسكو بوضع اقتراح شامل التخاذ اإلجراءات الالزمة     .الجمهـور وتعـليمه   

لرئيسية لصياغة المحتويات واألنشطة التي تدخل في مثل هذه      ويتـبين ذلـك االقـتراح الخطوات االستراتيجية ا        
المـبادرة العالميـة بشـأن التعـليم والـتدريب والتوعية العامة في مجال التنوع البيولوجي، وفي تنفيذ ذلك آله،               

                                                           
 بوصفه عضوا بفريق حفظ األنظمة اإليكولوجية   ∗
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 وممـا يـنظر فيـه أيضـا الحاجـة إلى تقريـر عـالي المسـتوي بشـأن التعليم             .شـامًال الجوانـب الخاصـة بالـتمويل       
يب والـتوعية الجماهيـرية بشـأن التنوع البيولوجي بما يتمشى مع تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتعليم        والـتدر 

فـي القـرن الحـادي والعشـرين وتقرير اللجنة العالمية المعنية بالثقافة والتنمية، وهما التقريران المقدمان إلى                  
  .اليونسكو

إلى وضـع مبادئ توجيهية إلدارة شؤون المجاالت         بدعـوة    4/15وقـام مؤتمـر األطـراف بموجـب مقـرره            -12
 ومـن الـتمهيدات الهامـة لوضـع تـلك المبادئ التوجيهية القيام بتقييم علمي لمدي الصفة التنفيذية                   .المحميـة 

 وإيجاد وتطوير هذه المعلومات إلمكان القيام بذلك التقييم إنما هما سمة رئيسية    .لشـبكة المجـاالت المحميـة     
لـتعاون مـع الصـكوك األخـرى المتعـلقة بالمجـاالت المحميـة، مـثل اتفاقيـة األراضي الرطبة                   لـلجهود المـبذولة ل    

وإعماًال لبرنامج العمل الذي أقر بموجب      ). البيوسفير(واتفاقية التراث العالمي، وبرنامج اإلنسان والكرة الحيوية        
 ومن العوامل الهامة    .لمحمية، سـيرآز االجـتماع السـابع لمؤتمر األطراف على مسألة المجاالت ا            4/16المقـرر   

فـي تحديـد هـذا الـتوقيت هـو أنـه مـن شأنه تمكين االتفاقية من إلقاء وزنها القياسي في آافة نتائج المؤتمر                        
 وهناك تعاون . في أفريقيا2002العـالمي القـادم بشـأن المراتع والمجاالت المحمية الوطنية، المزمع عقده في           

 وسعيًا إلى هذه الغاية أعدت األمانة ورقة        .ة عـلى تحضير ذلك المؤتمر     وثيـق مـتوقع مـع لجـان الـتوجيه العامـل           
مفصـلة تتضـمن الخطـوط العريضـة لعمـلية التحضـير لهـذا الموضـوع، وبـدأت مشـاورات تمهيديـة مع المنظمات                     

 وشــارآت األمانــة آذلــك فــي اجــتماعات اللجــنة الدوليــة للتنســيق لــبرنامج اإلنســان والكــرة  .الســابقة الذآــر
 ودعي األمين التنفيذي أمانة . بقصـد تعزيـز الـتعاون فـي التحضـير لالجـتماع الخامس لمؤتمر األطراف            الحيويـة، 

 .برنامج اإلنسان والكرة الحيوية إلى توفير اآللية الالزمة لجمع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع

 األنشطة التعاونية المقصود منها المساعدة على التنفيذ  -باء 

في اجتماعها الرابع عددا من التوصيات الهامة ذات الطابع المؤسسي، بقصد تعزيز            قدمـت هفمعـتت      -13
 جيـم، طلـبت هفمعـتت مـن األمين التنفيذي إعداد اقتراح مفصل يسعى إلى         4/1 وبموجـب التوصـية      .الـتعاون 

اللذان معالجـة موضـوعات االسـتعراض الـذي يقـوم بـه النظراء والتقييمات العلمية لالتفاقية، وهما الموضوعان                    
 وتقوم  . وأوصت آذلك هفمعتت بوضع خطة استراتيجية لها       .سيعرضـان عـلى االجـتماع القـادم لمؤتمر األطراف         

 وسوف ترد هذه االقتراحات في مذآرة من        .األمانـة فـي الوقت الحالي بوضع اقتراحات بشأن هذه الموضوعات          
 المتوقع أن ينظر فيها مؤتمر األطراف ، ومن)UNEP/CBD/COP/5/17(األميـن التـنفيذي بشأن عمليات االتفاقية     

 . من جدول األعمال المؤقت الخاص باجتماعه الخامس19في سياق هذا الموضوع الجامع، تحت البند 

وفـي ضـوء الصالحيات التي أوصت بها هفمعتت األمين التنفيذي، فمن الجوانب الهامة لهذا الموضوع              -14
لعـلمية، موضوع تشغيل جدول الخبراء والصالحيات التي تسند  هـو االسـتعراض يقـوم بـه الـنظراء والـتقييمات ا           

 والمنهجيات الحالية لهذه .إلى االفـرقة التقـنية مـن الخبراء المخصصة والتي يجري إنشاؤها في ظل هفمعتت          
 من جدول األعمـال  2-3-4المؤسسـات سـوف يستعرضـها هـذا االجـتماع الـذي تعقـده هفمعـتت إعماًال للبند                   

 ).UNEP/CBD/SBSTTA/5/15ثيقة أنظر الو(المؤقت 

 أرسلت   1999 أآتوبر   15 وابـتداء من     .ونظـام اإلخطـار الـذي دعـت إليـه هفمعـتت قـد أنشـأته األمانـة                  -15
سـبعة أخطــارات بشــأن اخــتيار الخــبراء الجــتماعات فـريق االتصــال وفــريق الخــبراء المعــني بالتوصــل وتقاســم   

ــ     ــليقــات عــ ــلــى تع ــــول ع ــرض الحص ــنافع، بغـــ ــتمـــاع    الم ــابقــة لالج ــة الس ــــــروع الوثيقـــ ــر (ن مش انظ
biodiv.wwwhtml.index/Notifications/chm/org. (           وهـذا الـنظام قائم على أساس األنظمة المعمول بها بموجب

واتفاقية ) CITES(ت اآلبدين   االتفاقيـة الخاصـة باالتجـار الدولـي فـي األنـواع المعرضة للخطر من الحيوان والنبا                
 وهو في الواقع يمثل . ويسـتمد آذلـك مـن خـبرة الجمعيـة العامـة ومـنظمة الـتجارة العالمية           .األراضـي الرطـبة   

 .امتدادا لنظام وضع الرموز الخاصة بالوثائق، المعمول به حاليًا في تطبيق االتفاقية

 (Calendar)هــذا الــتقرير وهــي الــروزنامة وهــناك مــبادرة أخــرى قــامت األمانــة بــتطويرها خــالل فــترة  -16
 ومـن األدوار الهامـة لهذه    .)html.calendar-bio/conv/org.biodiv.www://httpأنظـر   ( العالميـة للتـنوع الـبيولوجي       

صلة إلى التنوع البيولوجي، والحيلولة دون حدوث     الـروزنامة تقاسـم المعـلومات المتعلقة باألحداث التي تمُت ب          
  .مصادمات في تخطيط تلك األحداث

 وآما آانت الحال فيما  . بـاء، يجرى أيضا وضع منهجية لدراسة الحاالت        4/1وإعمـاًال لتوصـية هفمعـتت        -17
 في نطاق يتعـلق باقـتراح استعراضـات الـنظراء والـتقييمات العـلمية، سينظر مؤتمر األطراف في هذه المسألة               

وتبعا لذلك، سوف تشمل مذآرة األمين      )  من جدول األعمال المؤقت      19البـند   ( العمـليات الشـاملة لالتفاقيـة       
 .سوف تشمل مقترحات بشأن المنهجية   ) UNEP/CBD/COP/5/17(التـنفيذي المقدمـة فـي نطـاق ذلـك البـند             

الخطوط ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/5(ويتضـمن المـرفق الـثاني بمذآـرة األميـن التـنفيذي حـول هـذا الموضوع                
 .العريضة لدراسات الحاالت بشأن األنواع الغريبة

وفـي تنفيذ برامج العمل الموضوعية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي والزراعي والحراجي              -18
المتحدة، والميـاه الداخـلية، تسـتفيد االتفاقيـة مـن الـتعاون العـلمي والتقني الكبير الذي تقدمه وآاالت األمم                    
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 والتقدم المحرز حتى    .واالتفاقيـات ذات الصـلة بالتـنوع الـبيولوجي، وغيـر ذلك من المنظمات المعنية بالموضوع               
 UNEP/CBD/SBSTTA/5/6-10اليـوم فيمـا يتعـلق باإلسـهامات المقدمة من منظمات أخرى مذآور في الوثائق         

والتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/8(خصوصـًا في مجال التنوع البيولوجي الحراجي     
 .)UNEP/CBD/SBSTTA/5/6القسم الثاني من الوثيقة (

، فإن جميع األنشطة التي     )UNEP/CBD/SBSTTA/5/7الوثيقة(وفـي إطار برنامج عمل تفويض جاآرتا         -19
ن المنظمات ، وم)من جدول خبراء االتفاقية (تـؤدي إلى مخـرجات ملموسـة تسـتفيد مـن مدخالت من الخبراء       

 الصادر  4/5والهيئات ذات الصلة، التي تعمل مع األمانة من خالل االفرقة العاملة غير الرسمية التي قرر المقرر                 
 : وتلك المنظمات والهيئات هي .عن مؤتمر األطراف تشكيلها

ري فيمـا يتعـلق باستعراض الصكوك الموجودة حاليًا الخاصة باإلدارة المتكاملة للمجالين البح          )أ( 
اليونيب، اللجنة األوقيانوغرافية المشترآة بين الحكومات : والسـاحلي، ووقع تلك الصكوك على تنفيذ االتفاقية    

 .التابعة لليونسكو، والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واالتحاد العالمي للحفظ

مرآز دراسات السياسة : لساحلي فيمـا يتعلق بتنفيذ اإلدارة المتكاملة للمجالين البحري وا         ) ب( 
 . البحرية التابع لجامعة ديالوار

فيمـا يتعـلق بـتعزيز مـناهج األنظمـة اإليكولوجيـة المؤدية إلى االستعمال المستدام للموارد          )ج(
 .الفاو، المرآز الدولي إلدارة الموارد المائية الحية، فريق لحفظ األنظمة اإليكولوجية: الحية البحرية والساحلية 

فـي سـبيل تحقيـق تفهـم أفضـل ألسـباب دخـول األنـواع الغريـبة والطرازات الجينية البحرية                  )د(
اليونيــب، المجــلس الدولــي : والســاحلية، ووقــع هــذا الدخــول عــلى التــنوع الــبيولوجي الــبحري والســاحلي   

ــالم     ــبرنامج الع ــلمحيطات، وال ــة ل ــة، واللجــنة الدولي ــبحرية الدولي ــبحار، والمــنظمة ال ــواع الستكشــاف ال ي لألن
 .المجتاحة

ــبحرية        )�( ــة ال ــاالت المحمي ــب الخاصــة بالمج ــبين وإدارة الجوان ــر لت ــنمية المعايي ــال ت ــي مج ف
إدارة األمـم المـتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، بوصفها أمانة اتفاقية األمم المتحدة بشأن               : والسـاحلية 

 التراث العالمي، واالتفاقيات وخطط األعمال اإلقليمية قـانون الـبحار، والمـنظمة الـبحرية الدوليـة، وأمانة اتفاقية       
 .للبحار، والشبكة العالمية الحتياطات الكرة الحيوية واالتحاد الدولي للحفظ

وبقصـد تعزيز التنفيذ اإلقليمي لبرنامج العمل الخاص بتفويض جاآرتا، تقوم األمانة بوضع مذآرة بشأن            -20
 وباإلضـافة إلى مذآـرة الـتعاون مع    .حر األبيـض المتوسـط مـن التـلوث        الـتعاون مـع اتفاقيـة برشـلونة لحفـظ الـب           

العمـليات اإلقـليمية، دخـلت األمانـة في اتفاقات تعاونية مشابهة لذلك مع المنظمات والهيئات العالمية اآلتية،                  
 الـتي تتصـل بـرامجها وأنشـطتها بتفويض جاآرتا وما يتصل به من برنامج عمل، وقد يقتضي األمر التنسيق مع               

اتفاقيـة األراضـي الرطـبة، اتفاقيـة التراث العالمي، اليونيب، اليونسكو، اللجنة           : ذلـك الـتفويض وذلـك الـبرنامج         
  .األوقيانوغرافية الحكومية الدولية، الفاو، البنك الدولي، المعهد الدولي للمحيطات

اموا فيها بإمسهامات وباإلضـافة إلى ذلك شارك أعضاء من األمانة في عدد من االجتماعات والورش ق              -21
 وقـد آفل ذلك التعاون مع   .آـان مـنها إسـداء االنتـباه الـالزم للموضـوعات المتصـلة باتفاقيـة التـنوع الـبيولوجي                   

وتحقيقًا لهذا الغرض، آان من ضمن ما شارآت فيه األمانة      . عمـليات واتفاقات أخرى متعلقة بالتنوع البيولوجي      
، في باريس، في مارس  )إآري(للمـبادرة الدورية للجرف المرجاني      اجـتماع لجـنة التنسـيق والـتخطيط الـثانية           

آوسيلة التصدي لتهديد األجراف المرجانية     " إآري"وقـد رحـب مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي بـ           . 1999
 وشـارآت األمانة آذلك في االجتماع الثالث        .)5، الفقـرة    2/10المقـرر   (ومـا يتعـلق بهـا مـن أنظمـة إيكولوجيـة             

، وانتهزت هذه الفرصة لتعزيز روابطها 1999لمحفل الحكومـي الدولـي المعـني بالغابـات في جنيف، في مايو            لـ 
وهو فريق يضم مرآز البحث الدولي بشأن الغابات،        (بالفـريق العـامل المشـترك بيـن الوآاالت المعني بالغابات            

ة األمـم المـتحدة للشؤون االقتصادية       ومـنظمة األغذيـة والـزراعة، والمـنظمة الدوليـة لألخشـاب المداريـة وإدار              
واالجـتماعية، وبـرنامج األمـم المـتحدة اإلنمـائي، وبـرنامج األمـم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي وأمانة اتفاقية                   

 ).التنوع البيولوجي

 بـاء، قام رئيس مكتب هفمعتت بتعيين مراقب دائم في فريق            4/1عـلى أثـر صـدور توصـية هفمعـتت            -22
وشارك في اجتماع تلك الهيئة ) اتفاقية رمسار( لمي والتقـني التابع التفاقية األراضي الرطبة        االسـتعراض العـ   

  . في مدينة غالند بسويسرا1999 سبتمبر 25 إلى 22المعقود من 

، بتقييم للترابط بين التنوع البيولوجي      4/7قـامت هفمعـتت فـي اجـتماعها الـرابع وبموجـب توصـياتها                -23
ر األطـراف بإحالـة هـذا الـتقييم إلى لجـنة التـنمية المستدامة، مع توصية بأن تتولى                والسـياحة وأوصـت مؤتمـ     

 وقد استرعت األمانة إلى .اللجـنة إدراج الـتقييم المذآور في برنامج العمل الدولي بشأن السياحة المستدامة       
وزيعًا فاعًال وفي الوقت هـذه التوصـية انتـباه الجمعيـة العامـة، وأمانـة األمم المتحدة، بقصد توزيع ذلك التقييم ت        

  .المناسب، إذا ما قبل مؤتمر األطراف توصية هفمعتت
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 الصـادر عـن مؤتمـر األطـراف قـد أنشأ الفريق العامل بين مواعيد االجتماعات، المفتوح             4/9أن المقـرر     -24
للفريق العامل  ومن المزمع عقد االجتماع األول       .واألحكام ذات الصلة  ) ياء (8العضـوية المخصـص، لتنفيذ المادة       

ــبين   . 2000فــي فــبراير  ــلفريق تتضــمن ت ــئات   " والصــالحيات المســندة ل ــتعاون والتنســيق مــع الهي الفــرص لل
 وللتحضـير لذلك  ."والعمـليات األخـرى ذات الصـلة بقصـد تعزيـز تضـافر الجهـود وتفـادي االزدواجيـة فـي العمـل                    

فية في سبيل تعزيز أشارك الهيئات األخرى االجـتماع دعـا مؤتمر األطراف آذلك إلى تقديم دراسات حاالت إضا        
فـي عمـل ذلـك الفريق، وأرسل األمين التنفيذي رسائل إلى منظمات السكان األصليين ومنظمات المجتمعات             
المحـلية وغيـر ذلك من المنظمات األخرى ذات الصلة، وآذلك إلى نقاط االتصال الوطنية، داعيا فيها إلى تقديم               

 ويجــرى فــي الوقــت الحــالي .طــوط العريضــة المقــترحة مــن جــانب األمانــةدراســات حــاالت عــلى أســاس الخ
استكشـاف الوسـائل والطـرائق الكفيـلة بـأن تقـوم تـلك االفـرقة بدور مناسب في اجتماع الفريق العامل، وهو               

 .استكشاف يجرى مع مكتب مؤتمر األطراف

 يسعى إلى إيجاد طرائق  طـلب مؤتمـر األطـراف آذلـك مـن األمين التنفيذي أن          4/9وبموجـب المقـرر      -25
 وفـي سـبيل مـزيد من معالجة موضوع تحديد          .لـتعزيز عالقـة الـتعاون مـع المـنظمة العالميـة للمـلكية الفكـرية               

الطــريقة المثــلى لحمايــة المعــرفة واالبــتكارات والممارســات الــتي تصــدر عــن مجــتمعات الســكان األصــليين    
لمعيشـة، لهـا صلة بالحفظ واالستعمال المستدام        والمجـتمعـات المحـلية، الـتي تمـثل طـرازات تقـليدية مـن ا              

، بالتعاون مع أمانة المنظمة العالمية      )مصفوفة(للتـنوع الـبيولوجي، وضعت خطة تمهيدية لخطة عمل مشترك           
 .للملكية الفكرية، وجرت مناقشات بشأن تنفيذ تلك الخطة المشترآة

التي نظرت في وسائل وطرائق جعل مـن الموضـوعات الـتي طالمـا أسفرت عنها المحافل المختلفة،          -26
األنشـطة الـتي تقـوم بهـا مـبادرات دوليـة مختـلفة أآـثر فاعـلية مـن خـالل الـتعاون، هو ضرورة النظر إلى تلك               

 وهناك عدد من الفرص الهامة التي توفر منتدى يمكن النظر فيه            .المبادرات على الصعيدين الوطني واإلقليمي    
 .في قيام تعاون على الصعيد الوطني

 مثال ذلك أن .، توفر إحدى تلك الفرص4/16واالجـتماعات اإلقـليمية الـتي دعـا إليهـا المقـرر             )أ( 
بالنسبة لمنطقة أوروبا  (المـبادرة األوروبيـة الشـاملة السـتراتيجية التـنوع الـبيولوجي وتـنوع المناظر الطبيعية،                 

النسـبة لمـنطقة جـنوب المحيـط     ب(، وبـرنامج البيـئة اإلقـليمي لجـنوب المحيـط الهـادئ،       )الوسـطي والشـرقية  
يقومان بتنظيم اجتماعات إقليمية لتبيين المسائل اإلقليمية والوطنية التي يمكن معالجتها بمزيد من             ) الهـادئ 

الفاعـلية مـن جـانب االتفاقيـة ومؤسسـاتها، ممـا يعـزز الـتعاون مـع الهيئات الدولية ذات الصلة، على األصعدة                     
 .الوطني واإلقليمي والدولي

سـيكون مـن المحـافل الهامـة الستكشـاف تضـافر الجهـود والمـناهج فـي سـبيل التعاون،                     و )ب( 
بـرنامج الـتغطية الممـتدة الـتابع للمرفق العالمي للبيئة، الذي أعلن عنه في االجتماع األخير لمجلس المرفق                   

لين عن  وسيقوم ذلك البرنامج بصفة خاصة بتجميع المسؤو .وتقـوم أمانـة المـرفق فـي الوقـت الحاضـر بوضـعه             
تـنفيذ االتفاقيـة اإلطاريـة لألمـم المـتحدة بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة               

 .لمكافحة التصّحر، على الصعيد الوطني في أآثر من خمسين بلدًا
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  أنشطة أخرى ذات صلة بالتعاون في المستقبل-ثالثا 

امة تبذلها هيئات أخرى قد ترغب هفمعتت في أن تنظر في           فـي هـذا القسم وصف لثالثة أنشطة ه         -27
 .وسائل وطرائق التعاون معها

 التقييم األلفي لألنظمة اإليكولوجية العالمية  -ألف 

أن تـزايد المعـرفة والـتفهم بشـأن طـريقة عمـل الكرة الحيوية قد بينت الترابط بين آثير المسائل ذات          -28
تالع الغابـات ذات الـنمو القديم ال يؤدي فقط إلى تخفيض التنوع البيولوجي               مـثال ذلـك أن اقـ       .الصـلة باالتفاقيـة   

لـلغابات بـل يؤثـر آذلـك تأثيـرًا سـلبيًا عـلى قدرتها على توفير سلع وخدمات من خالل عملياتها الطبيعية، وقد            
ي يكـون لهـا آذلـك وقـع سـلبي عـلى اسـتقرار خـط انحـدار الميـاه والمناطق الساحلية من خالل تراآم الطم                      

وعـلى المـناخ مـن خـالل فقدان بعض القدرات على امتصاص ثاني أآسيد الكربون المفرط، وما ينشأ عن ذلك                     
 وعـلى الصعيد العالمي نظر تقرير الترابط المقدم من اليونيب  .مـن تسـخن عـالمي، وعـلى األمـن االجـتماعي           

 وهو  .الجوي، في مدى هذه الترابطات    والبـنك الدولي ووآالة الواليات المتحدة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء           
 .تقرير حديث العهد

عـلى الصـعيد الدولـي، رآـزت التقييمات على حالة نظام أو أخر مثًال التقييم العالمي الدولي للمياه،                    -29
وعمـل اللجـنة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ، والتقييمات المختلفة التي جرت بموجب بروتوآول مونتريال     

 وتقييم التنوع .اد التي تستنفذ طبقة األوزون، قد رآزت جميعها على جانب معين من الكرة الحيوية    بشـأن المو  
ــلك       ــتي تكــون ت ــة ال ــنات الدقيقــة والمجمعــات اإليكولوجي ــوان والكائ ــبات والحي ــبيولوجي العــالمي غطــي الن ال

  .وجي ورفع القيمة االقتصاديةالمخلوقات جزءًا منها، وآذلك عدد من القضايا المتصلة بالموضوع مثل البيوتكنول

ونـتيجة لذلـك، وبـناء عـلى خـبرة الـتقييمات السـابقة، هـناك تـزايد فـي االعتراف بالحاجة إلى تقييم              -30
 .شـامل لألنظمـة اإليكولوجيـة لـلكوآب األرضـي آلـه ولوقـع األنشـطة البشرية على تلك األنظمة اإليكولوجية                     

ت النـتيجة األساسـية لتقرير الترابطات وللمؤتمر الدولي بشأن          والواقـع أن الحاجـة إلى مـثل هـذا الـتقييم آـان             
 .1999تضافر الجهود والتنسيق بين االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف، المعقود بطوآيو في يوليه 

ومـن المقـترحات الرئيسية التي تسعي إلى البدء في التصدي لهذه الحاجة، ما هو مقترح من تقييم     -31
 واالقـتراح يتعـلق بـتقييم جـامع بيـن شـتي فـروع العـلم يتناول األنظمة                .يكولوجيـة العالميـة   ألفـي لألنظمـة اإل    

اإليكــلولوجية لكوآــب األرض، والمقصــود بهــذا الــتقييم تحــليل أوضــاع األنظمــة الــبيولوجية فــي تــرابط بالبيــئة    
 .مات للنمو البشرىالفيزيقية التي تقوم فيها تلك األنظمة، ومقدرة تلك األنظمة على توليد السلع والخد

 وسـوف يسـفر عـن وضع ملخص عالمي ومن          .2004 إلى   2000والـتقييم األول مـزمع القيـام بـه مـن             -32
خمسـة إلى عشرة تقييمات إقليمية، تلخص حالة األنظمة اإليكولوجية في قارات معينة، وغيرها من المناطق            

ذج من أجل التنبؤ بما يطرأ من تغير      وسـيقوم هـذا الـتقييم بـتجميع مـا يجـرى مـن بحـوث وأنشطة وضع النما                   .
ــبدائل الممكــنة مســتقبًال لألنظمــة      عــلى األنظمــة اإليكولوجيــة، وســوف ينــتج عــنه تقريــر يــبين بالتفصــيل ال

ما هي العواقب المحتملة لزيادة     :  وسـوف يرآز التقييم على الترابطات بين المسائل البيئية مثًال            .اإليكولوجيـة 
 على جودة المياه العذبة وعلى األنظمة الساحلية ؟استعمال األسمدة في الزراعة 

 .من المقترح تكرار التقييم بصفة منتظمة على مسافات زمنية قدرها خمس سنوات أو عشر -33

المقصـود مـن الـتقييم هـو توفير معلومات تتعلق بالسياسة العامة لالتفاقيات ذات الصلة مثل اتفاقية                   -34
 ومن المزمع أيضا أن يسفر هذا التقييم        . التصـّحر واتفاقية األراضي الرطبة     التـنوع الـبيولوجي واتفاقيـة مكافحـة       

 وهناك .عـن معلومات تتعلق برسم السياسة العامة للحكومات الوطنية تساعدها على إدارة مواردها الطبيعية          
انظـــر (أللفي مـزيد مـن التفاصـيــل المـتاحـــة بشـــــأن هذا االقتراح يمكن الحصول عليها من أمــانة التقييم ا         

http://www.ma-secretariat.org( 

 المرآز العالمي لرصد الحفظ -باء 

، أعلنت اليونيب والمرآز الدولي 1999عـند االجـتماع السـابع للجـنة التـنمية المسـتدامة، فـي أبريل               -35
 وفي .د الحفظ باعتباره أحد مراآز اليونيب    لـلحفظ وحكومـة الممـلكة المـتحدة نيـتها إنشاء المرآز العالمي لرص             

. 1999سـبيل إرشـاد الطـريق فـي ذلـك التطور، أنشئ فريق عامل انتقالي، اجتمع للمرة األولي في سبتمبر                  
 : وصالحيات الفريق تتضمن ما يلي .واألمين التنفيذي عضو في ذلك الفريق العامل

ى المعــلومات لــدى المنــتفعين الحــاليين تقييــم معــلومات التــنوع الــبيولوجي واالحــتياجات إل )أ( 
 واالحتماليين؛

 .وضع برنامج عمل لمرآز الرصد المشار إليه )ب( 

(V) صالحيات مجلس استشاري علمي. 
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(VIII)  تبين الشرآاء الدوليين المحتملين من المنظمات 

رآز  مثال ذلك أن مشروع الم.وقـد أسـهم مرآـز الرصـد المشـار إليـه إسهامًا آبيرًا في عمل االتفاقية             -36
بشـأن التنسـيق بيـن الـتقارير الوطـنية عن االتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي، قد ساعد األمانة وهفمعتت       

، واتفاقية حفظ األنواع المهاجرة من األوابد، واتفاقية األراضي الرطبة،         CITESفـي مؤتمـر األطراف وآذلك أمانة        
 . يمكـن بهـا جعـل تقاريـر هـذه الهيئات أآثر تضافراً             واتفاقيـة الـتراث العـالمي، عـلى الـنظر فـي الطـريقة الـتي               

 وإسهام آل   .وأسـدى آذلـك مسـاعدة عـلى وضع المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية الثانية بموجب االتفاقية               
 من جدول 1-3-4مـن هذيـن المشـروعين االثـنين سوف تنظر فيه هفمعتت في اجتماعها الخامس تحت البند           

 .)UNEP/CBD/SBSTTA/5/14ثيقة أنظر الو(أعمالها المؤقت 

 المرفق العالمي للمعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  -جيم 

أن قواعـد البيـنات والخـبرة الـتي يحـتاج إليهـا للتوصـل ولالسـتعمال هـي قواعد وخبرات موجودة في                -37
إلى ذلك فأن تقييم     وباإلضافة   .األنظمـة اإلعالميـة المتصـلة بالتـنوع الـبيولوجي والموزعـة عـلى نطاق عالمي               

 .هذه المعلومات أمر يتجاوز القدرات والموارد المتاحة لدي الكثيرين، إن لم يكن لدى جميع األطراف

وفـي جهـد لـتعزيز التوصـل إلى المعـلومات الموجودة حاليًا المتعلقة بالتنوع البيولوجي، تقوم منظمة                   -38
 عملية تطوير المرفق العالمي لمعلومات التنوع       الـتعاون االقتصـادي والتـنمية فـي الوقـت الحاضـر باستكشـاف             

تنسـيق العمـل الـذي حصـل فعـًال على تمويل، وإنشاء      :  واألهـداف الرئيسـية لهـذا المـرفق هـي         .الـبيولوجي 
تـرابطات عـن القيمـة المضـافة بيـن مجموعـات المعـلومات المـتوفرة حاليـًا، وتعزيز مشروعات جديدة تأخذ في              

البـلدان، الصـناعات، األفـراد، المـنظمات غيـر الحكومية إلى         (لمهـتمة بالموضـوع     اعتـبارها احـتياجات األطـراف ا      
 ).آخره

أن الفـريق الفـرعي المعـني بمعلومات التنوع البيولوجي، بمحفل العلوم الكبير التابع لمنظمة التعاون             -39
األشراف على االقتصـادي والتـنمية، قـد أوصـي بإنشـاء هيـئة تنسـيق صـغيرة تقوم بعمل األمانة التي تتولى                      

  .وضع المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي

ويقـوم الباحـثون فـي البـلدان المشـارآة، وهـم يعملون في تضافر مع المرفق المشار إليه،                     -40
 :ببذل طائفة من النشاطات منها ما يلي 

(I)       ــنوع ــات الت ــد بيان ــبادل لقواع ــتخطيط للتشــغيل المت ــتزامن وال ــق ال تحقي
 :يلي البيولوجي، شاملة ما 

ــنات     (1) ــبيانات بشــأن الكائ ــبيانات، والمعــلومات والمــوارد، مــثل ال اإلمــداد بال
المكتمـلة، وبيانـات محددة مستمدة من مجموعات بيولوجية، بيانات عن البيئة واالستشعار             
عــن بعــد، بيانــات عــن الجزيــئات والجيــنات والجيــنومات، بــرامج آمــبيوتر بشــأن المعــلومات   

 تســهيالت للــتدريب واســتعماالت الكمــبيوتر وعمــل المختــبرات واالتصــاالت الجديــدة، وإيجــاد
 ).المعامل(

 .وضع تصميمات جديدة للترابط بين المنتفعين (2)

وضـع مقـاييس للتوصل إلى قواعد البيانات الجديدة والموجودة فعًال والربط        (3)
بيـنها، بمـا فيهـا مقـاييس وبـروتوآوالت للفهرسـة والتصـديق عـلى صـحة الـبيانات والتوثيق                     

 .بة الجودةومراق

 .توفير التوصل إلى قواعد البيانات الجديدة والموجودة فعًال (4)

(II) إيجاد شراآات مع المنظمات والمشروعات الموجودة فعًال. 

(V)       ــية ــنيات األساس ــة الب ــرعة العالي ــغيل الشــبكات ذات الس تحســين تش
 .لالحتساب اإللكتروني

(VIII)               جم تقاسـم التسـهيالت الحسـابية، بمـا فـي ذلك تخزين البيانات ذات الح
 .الكبير

 .تدريب الباحثين ومديري البيانات واألخصائيين  )�(

 .سيسـتمر توفيـر الـتمويل الـالزم للمشـروعات الفردية من خالل اآلليات الوطنية واإلقليمية الموجودة                -41
وسـتقوم أمانـة المـرفق العـالمي لمعـلومات التـنوع الـبيولوجي مـن ضـمن ما تقدمه من خدمات، بتوفير غرفة                     

 والعاملون في ذلك المرفق من    .ادل المعـلومات بشـأن المشروعات الماضية والحاضرة والمستقبلة        مقاصـة لتـب   
، سيقومون  )القيـام بدراسـات وتسهيل عقد الورش والتنسيق وتشغيل الشبكات إلى آخره           (خـالل أنشـطتهم     
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الممولة تمويًال بـتعزيز مـزيد مـن التـبادل التشـغيلي بيـن قواعـد الـبيانات، وبمـزيد مـن التنسـيق بيـن الـبرامج                    
مسـتقًال، ووضـع مزيد من المقاييس والبروتوآوالت للربط بين قواعد البيانات، وإيجاد تطبيقات أقرب إلى الناحية      

 .العملية تبين فائدة البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لمعالجة االهتمامات االجتماعية الرئيسية

فق واإلشـراف عـليها، والمجـلس المذآـور مكون من          وسـيقوم مجـلس اإلدارة بـتحديد نشـاطات المـر           -42
 وسيكون مجلس اإلدارة مفتوحًا .ممثـلين تعيـنهم الحكومـات للبـلدان الـتي تسـهم ماليـًا فـي عمليات المرفق             

لإلسـهام الكـامل فيـه من جانب أي بلد سواء آان داخًال أو غير داخل في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،               
  .لد قدم اإلسهام المالي المطلوببشرط أن يكون ذلك الب

 وسيكون العاملون   .)أقل من عشرة موظفين   (تقـوم أمانـة صـغيرة بـبذل األنشـطة المتعلقة بالمرفق،              -43
بالمـرفق مسـؤولين عـن تسـهيل وتنسـيق ورصـد الجهـود المـبذولة واألنشـطة الجاريـة التي يقوم بها الخبراء                 

 وسوف تكون األمانة مسؤولة أمام مجلس       . بنفسه مباشرة  المشـترآون فـي األعمـال الـتي يـبادر بها المرفق           
 ويقـوم مجـلس اإلدارة باستعراض دوري ألنشطة المرفق، آي يكفل مجلس اإلدارة           .اإلدارة مـن خـالل مديـرها      

 .بلوغ األهداف المنشودة، ووضع توصيات لتعزيز العمل على أساس الدروس المكتسبة

ــباطًا وثيقــ  -44 ــبطًا ارت ــتجميع وحفــظ   وســيكون المــرفق مرت ــبرامج والمــنظمات القائمــة الــتي تقــوم ب ًا بال
، النظام المتكامل للمعلومات التصنيفية     2000واسـتعمال مـوارد المعلومات البيولوجية مثل ديفرستاس، األنواع          

 .، وآلية غرفة المقاصة التابعة لالتفاقية)التابع لوآاالت الواليات المتحدة األمريكية(
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