
 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بمتكرلدواعي 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 / سبتمبر٩-٥مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت٥البند 
 

 

 التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات األخرى

 وإشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية

 ضميمة

 خيارات لتعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث

 مذكرة من األمين التنفيذي

، بإنشاء فريق االتصال المشترك بين اتفاقية األمم ٦/٢٠راف ، في مقرره في اجتماعه السادس، رحب مؤتمر األط  -١
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وحث                 

ون بين االتفاقيات على الصعيدين     فريق االتصال المشترك على أن يصبح عامال على الوجه الكامل من أجل تيسير التعا              
، على مزيد من التعاون المعزز بين        ٧/٢٦وفي اجتماعه السابع، حث مؤتمر األطراف، في مقرره          .    الوطني والدولي 

االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وجميع االتفاقيات، والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، يعزز ويستند إلى الترتيبات               
ونية القائمة لتعزيز التآزر وخفض عدم الفاعلية بشكل ينسجم مع التكليفات وتدابير تصريف األعمال ذات الصلة                    التعا

 .والبرامج المتفق عليها، ضمن الموارد القائمة

، وافق فريق االتصال المشترك على إعداد ورقة عن         ٢٠٠٤كانون الثاني   /وفي اجتماعه الخامس المنعقد في يناير      -٢
وبناء عليه، أعدت أمانات اتفاقية     .    عزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث بالمشاركة مع أمانات االتفاقيات الثالث          خيارات لت 

ورقة بشأن  تغير المناخ،   بشأن  واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية     واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر      التنوع البيولوجي،   
 .اتفاقيات ريو الثالث لكي ينظر فيها االجتماع التالي لفريق االتصال المشتركخيارات لتعزيز التعاون بين 

ويتيح األمين التنفيذي هذه الورقة كمرفق للمذكرة الحالية، لنظر الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية                  -٣
وثيقة إعالمية في االجتماع    والجدير بالذكر أن هذه الورقة كانت قد وزعت أيضا ك          .    المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية   

 ٢٠٠٥شباط   /العاشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، المنعقد في فبراير                      

                                                 
∗

 .UNEP/CBD/WG-RI/1/1 

 
CBD 

   
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1 
14 July 2005 

ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 

 االتفاقية المتعلقة

 بالتنوع البيولوجي

 

 



UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1 
Page 2 

 

(UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/9)    .           وباإلضافة إلى ذلك، واستجابة لطلب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
(SBSTA)     رتها العشرين، أتيحت الورقة أيضا في الدورة الحادية والعشرين من هذه            ، في دو  التابعة التفاقية تغير المناخ

 .(FCCC/SBSTA/2004/INF.19) ٢٠٠٤كانون األول /الهيئة الفرعية، المنعقدة في ديسمبر
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 مرفق

 خيارات لتعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث

 بيولوجي، ورقة معدة لفريق االتصال المشترك من أمانات اتفاقية التنوع ال

 واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،

 واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 مقدمة:   أوال

، واتفاقية األمم   (CBD) اتفاقية التنوع البيولوجي     –شدد كل مؤتمر من مؤتمرات األطراف في اتفاقيات ريو الثالث            -١
 على الحاجة إلى    –  (UNFCCC)قية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ        ، واتفا (UNCCD)  المتحدة لمكافحة التصحر  

  فعلى سبيل المثال، أكد مؤتمر األطراف في اتفاقية تغير المناخ على الحاجة إلى تعزيز                  1.تعزيز التعاون بين االتفاقيات   
وجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،       التعاون بين اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيول            

بهدف ضمان السالمة البيئية لالتفاقيات وتشجيع التآزر في إطار الهدف المشترك المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، من                  
2.أجل تفادي االزدواجية في الجهود، وتعزيز الجهود المشتركة، واستخدام الموارد المتاحة استخداما أكثر فاعلية

 

  ففي حالة اتفاقية     3.ويوحي عدد من عناصر نصوص االتفاقيات الثالث عن الترابط مع أهداف االتفاقيات األخرى             -٢
).  ١-٨المادة  (مكافحة التصحر، يستند التشجيع على تنسيق األنشطة فيما بين االتفاقيات الثالث إلى نص االتفاقية نفسها                  

 المواضيع الشاملة لعدة قطاعات، مثل التي تتعلق بالبحث           في عدد من  ثالث  وباإلضافة إلى ذلك، تشارك االتفاقيات ال      
 .والرصد، وتبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والموارد المالية، والتوعية العامة

امال مهما  ويمكن أن يكون تغير المناخ ع     .    ينبع مبرر التعاون بين االتفاقيات من الترابط بين القضايا التي تعالجها           -٣
  كما يمكن أن تؤثر ديناميكية النظم اإليكولوجية في دورات الكربون             4.في حدوث التصحر وفي ضياع التنوع البيولوجي      

وقد يترتب أيضا على اإلجراءات المتخذة بموجب اتفاقية         .    ؤثر في المناخ  توالطاقة والمياه على سطح األرض وبالتالي       
، أو لمكافحة التصحر وتدهور التربة، أو لحفظ التنوع         ) ذلك أنشطة التخفيف والتكيف    بما في (واحدة لمعالجة تغير المناخ     

 .البيولوجي واستعماله المستدام، يترتب عليها عواقب بالنسبة ألهداف االتفاقيات األخرى

                                                 
، ٣/٢١، و   ١٣، الفقرة   ٤/١٥، و   ٣، الفقرة   ٥/٢١، و   ٩، الفقرة   ٦/٢٠، و   ١، الفقرة   ٧/٢٦مقررات اتفاقية التنوع البيولوجي       1

؛ ومقرر اتفاقية األمم    ١، الفقرة   CP.8/13، و   ٣، الفقرة   CP.7/1 األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ         ؛ ومقررا اتفاقية  ١الفقرة  
 .COP.6/12المتحدة لمكافحة التصحر 

 .١، الفقرة CP.8/13مقرر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ   2

 تركيزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير             فمثال، يشير هدف اتفاقية تغير المناخ إلى تثبيت         3
إلى أنه ينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم اإليكولوجية      كذلكيشير   و ،من جانب اإلنسان في النظام المناخي     

 ). المناخ من اتفاقية تغير٢المادة (أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ 

معالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي والناشئة عن         "يتمثل أحد األهداف المعتمدة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي في             4
لية وبرامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن النظم اإليكولوجية للمياه الداخ         ).    ٧، المرفق الثاني، الغاية     ٧/٣٠المقرر  "  (تغير المناخ 

، والمناطق المحمية   )٧/٢٧المقرر  (، والتنوع البيولوجي للجبال     )٧/٥المقرر  (، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي      )٧/٤المقرر  (
كلها تحدد تغير المناخ على أنه يشكل تهديدا للتنوع البيولوجي ينبغي معالجته في كل برنامج عمل، ويحدد كل من هذه                    )  ٧/٢٨المقرر  (

 .قية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ كشريك في هذا المجالالبرامج اتفا
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 وفي هذا   .  إن الهدف المشترك المتمثل في المساهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، يربط بين االتفاقيات الثالث               -٤
6.7 (MDG)  وفي األهداف اإلنمائية لأللفية5الصدد، أسهمت االتفاقيات في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ

 

مع مالحظة الوالية المميزة والمركز المستقل لكل اتفاقية، تم االعتراف بالحاجة إلى تحسين التنسيق والتعاون بين                 -٥
لمحتملة للتنازع بين األنشطة التي تقوم بها األطراف لتلبية          اتفاقيات ريو كوسيلة للحفاظ على التآزر وتخفيض المجاالت ا         

 .األحكام بموجب كل اتفاقية، وتجنب االزدواجية في الجهود، واستعمال الموارد بفاعلية أكبر

بين أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية تغير             (JLG)أنشئ فريق اتصال مشترك      -٦
ر رسمي لتبادل المعلومات، ومن أجل تعزيز التنسيق بين االتفاقيات الثالث، واستكشاف الفرص لمواصلة              المناخ كمنتدى غي  

التعاون؛ ويتكون الفريق من األمناء التنفيذيين لكل اتفاقية، ومسؤولين من الهيئات الفرعية التابعة لكل اتفاقية، وأعضاء                   
 .آخرين من أمانات االتفاقيات

اف في االتفاقيات الثالث فريق االتصال المشترك على تيسير التعاون على المستويين              شجع كل مؤتمر لألطر    -٧
  وكذلك أحيطت الجمعية العامة لألمم      8.الوطني والدولي، وتحديد المجاالت المحتملة للقيام بأنشطة مشتركة، وتعزيز التنسيق         

 بالعمل الجاري لفريق االتصال المشترك وواصلت       المتحدة في دورتيها السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، أحيطت علما        
9.التشجيع على استمرار التعاون من أجل النهوض بالتكامل بين األمانات مع احترام الوضع القانوني المستقل لكل منها

 

ق ، اتف ٢٠٠٤كانون الثاني   / يناير ٣٠وفي االجتماع الخامس لفريق االتصال المشترك، المنعقد في بون، ألمانيا في             -٨
على إعداد الورقة بشأن خيارات لمواصلة التعاون بمشاركة األمانات الثالث، من أجل إتاحتها إلى الهيئات التابعة لكل اتفاقية 

وفي ضوء المبرر والصالحيات المعروضة أعاله، تلخص هذه الورقة خيارات التعاون التي اقترحت من               .    من االتفاقيات 
؛ وتقدم عددا من الخيارات     )الفصل الثاني (الث وتعطي أمثلة عن التعاون حتى تاريخه         الهيئات المنشأة في االتفاقيات الث    

.  والخيارات المقدمة في هذه الورقة هي ألغراض العلم فقط        ).    الفصل الثالث (األخرى والمنهجيات الممكنة للتعاون الوثيق      
النظر في خيارات أخرى أو أي مقررات أو        وهي ليست شاملة، وال يوحي تقديمها بأي أولوية، أو إصدار حكم مسبق على              

آلثار بالنسبة للموارد   وعالوة على ذلك، لم تُقيم ا     .    استنتاجات أخرى من مؤتمرات األطراف أو الهيئات الفرعية لكل اتفاقية         
 .تنفيذ أي من الخيارات المقدمة، ولم تحدد المسؤوليات المحتملة لتنفيذهاالالزمة ل

                                                 
 .تحتوي خطة جوهانسبرغ للتنفيذ على أنشطة بموجب كل اتفاقية من اتفاقيات ريو  5

لفية، وترد  من المتوقع عموما، أن يكون لتنفيذ الجوانب المختلفة التفاقية تغير المناخ أثر على تحقيق عدد من األهداف اإلنمائية لأل                    6
 بشأن  CP.9/6 بشأن الصندوق الخاص لتغير المناخ، والمقرر         CP.9/5إشارة محددة لألهداف اإلنمائية لأللفية في ديباجة المقرر           

 .الصندوق الخاص بأقل البلدان نموا

  وركز مؤتمر األطراف في      ".االستدامة البيئية " من األهداف اإلنمائية لأللفية الذي يشير إلى كفالة          ٧يكتسب أهمية خاصة الهدف       7
 .٢٠١٠، وأهداف االتفاقية وهدفها لعام ٢٠١٥اتفاقية التنوع البيولوجي على االرتباط بين األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف عام 

اخ ؛ ومقرر اتفاقيـة تغير المن     COP.6/12؛ ومقرر اتفاقية مكافحة التصحر       ١٢، الفقرة   ٦/٢٠مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي        8
13/CP.8   واستنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الرابعة عشرة              ٤، الفقرة ،)FCCC/SBSTA/2001/2 ،
، FCCC/SBSTA/2003/15(؛ واستنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها التاسعة عشرة               ))د  (٤٢الفقرة  
 )).ه (٤٤ الفقرة

، )٢٠٠٣كانون الثاني   /يناير  (A/RES/57/260، و   )٢٠٠٣شباط  /فبراير  (A/RES/57/257ارات الجمعية العامة لألمم المتحدة      قر  9
 ).٢٠٠٤آذار /مارس (A/RES/58/212، و )٢٠٠٤شباط /فبراير (A/RES/58/243 و
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 معلومات أساسية:   ثانيا

10لتعزيز التعاون المحددة حتى اآلن من هيئات االتفاقياتخيارات    -ألف 
 

اتفاقيات ريو وهيئاتها الفرعية عددا من العناصر والمنهجيات للتعاون، وهي          في  حددت بالفعل مؤتمرات األطراف      -٩
 :ما يلي

 بموجب  (NBSAPs)  التشجيع على التكامل بين االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي           )أ(
ف وبرامج العمل الوطنية للتكي     ،(NAPs)  فاقية التنوع البيولوجي، وبرامج العمل الوطنية بموجب اتفاقية مكافحة التصحر          ات

(NAPAs) 11؛ألقل البلدان نموا بموجب اتفاقية تغير المناخ
 

12؛التعاون فيما بين نقاط االتصال الوطنية )ب(
 

 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية       التعاون فيما بين الهيئات الفرعية العلمية لالتفاقيات، والهيئة            )ج(
التابعة التفاقية مكافحة     (CST)التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، ولجنة العلم والتكنولوجيا            (SBSTTA)والتكنولوجية  

13؛ التابعة التفاقية تغير المناخ(SBSTA) التصحر، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 

14فريق االتصال المشترك؛ )د(
 

15؛ج أو خطط عمل مشتركةإعداد برام )ه(
 

16؛)على المستوى الدولي(حلقات عمل مشتركة  )و(
 

أنشطة مشتركة لبناء القدرات، بما في ذلك التدريب، وحلقات العمل المحلية والوطنية واإلقليمية للتشجيع               )ز(
17على التآزر في التنفيذ؛

 

18دراسات الحالة بشأن الترابط؛ )ح(
 

                                                 
 .في اتفاقيات ريوترد منهجيات التعاون في هذا القسم إذا حددتها هيئة واحدة على األقل من الهيئات   10

؛ ومقرر اتفاقية   CRIC 1  :ICCD/CRIC(1) L 1 التفاقية تغير المناخ، المرفق؛ وتقرير اتفاقية مكافحة التصحر           CP.7/28المقرر    11
 .٦و ) ط( )ج (٥، الفقرات ٧/٢التنوع البيولوجي 

؛ ))د  (٤٤، الفقرة   FCCC/SBSTA/2003/15(رة  استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها التاسعة عش            12
 .٣، الفقرة ٧/١٥ومقرر اتفاقية التنوع البيولوجي 

 .، المرفق الثانيCOP.6/15 ، و٥، الفقرة COP.5/7 اتفاقية مكافحة التصحر ا؛ ومقرر٢، الفقرة CP.8/13مقرر اتفاقية تغير المناخ   13

، واستنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية      CP.8/13؛ مقرر اتفاقية تغير المناخ      ٧/٢ و   ٦/٢٠مقررا اتفاقية التنوع البيولوجي       14
 .(FCCC/SBSTA/2001/2)والتكنولوجية في دورتها الرابعة عشرة 

نظر  من اتفاقية مكافحة التصحر؛ أعد برنامج العمل المشترك بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر، ا                ١-٨المادة    15
 من هذه المذكرة؛ واستنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية تغير المناخ في دورتها الرابعة                  ١٢الفقرة  
 .٣، الفقرة COP.6/12 ؛ ومقرر اتفاقية مكافحة التصحر))٢) (د (٤٢، الفقرة FCCC/SBSTA/2001/2(عشرة 

 تغيـر المنـاخ في دورتـها الرابعـة عشرة       استنتاجـات الهيئـة الفرعيـة للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة التابعة التفاقيـة         16
)FCCC/SBSTA/2001/2 ٢) (د (٤٢، الفقرة.(( 

 ).ج (٥، الفقرة ٧/٢مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي   17

 .١٠، الفقرة ٧/١٥مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي   18
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على المتاحة   بما في ذلك تحسين الوصول المشترك إلى البيانات            19،ةتيسير تبادل المعلومات والخبر    )ط(
20المواقع اإللكترونية لكل اتفاقية؛

 

21التعاون في برامج االتصال، والتثقيف والتوعية العامة؛ )ي(
 

22.التعاون في وضع المشورة، والمنهجيات واألدوات )ك(
 

فعلى سبيل المثال،   .    تويين الوطني والمحلي  شددت هيئات االتفاقيات بشكل متكرر على أهمية التآزر على المس           -١٠
فإن الحافز األساسي للتعاون    "ووفقا للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي،             

جيع التآزر تمشيا   ويجب تصميم الجهود لتش   .    هو تشجيع التآزر على المستويين الوطني والمحلي، حيث يتم تنفيذ االتفاقيات          
  وبالمثل، أعادت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية         23".مع الظروف واألولويات المحلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة         

أهمية تشجيع التآزر على المستويين الوطني والمحلي حيث "والتكنولوجية التابعة التفاقية تغير المناخ، أعادت التأكيد على أن 
  24."تلف االتفاقيات، مع االعتراف بأن ذلك يمكن أن يفضي إلى زيادة الكفاءة وأن يساعد في تجنب االزدواجية                يتم تنفيذ مخ  

في دورته الخامسة، ركز مؤتمر األطراف في اتفاقية مكافحة التصحر، على الحاجة إلى العمل على المستوين الوطني                   و
25.ى هذين المستويينوالمحلي، مع مالحظة أن العمل المنسق يمثل فرقا كبيرا عل

 

26  أمثلة عن التعاون حتى اآلن-باء 
 

بناء على طلب من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ التابعتين التفاقية األمم                  -١١
 27اقيات األخرى، حلقتين عمل   المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، نظمت أمانة االتفاقية اإلطارية، بالتعاون مع أمانات االتف            

  وضم المشتركون نقاط االتصال الوطنية من 28.، للنظر في التآزر بين اتفاقيات ريو٢٠٠٣تموز /في إسبو، بفنلندا في يوليو   
تبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا،    بشأن  وحددت حلقة العمل في إسبو عددا من الخيارات للتعاون           .    االتفاقيات الثالث 

.   معها ف، وبناء القدرات، واإلبالغ، وآثار تغير المناخ والتكي         المراقبة المنهجية /والرصدوعية، والبحوث   والتثقيف والت 

                                                 
 .٩، الفقرة COP.3/17مقرر اتفاقية مكافحة التصحر   19

، FCCC/SBSTA/2004/6(عية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية تغير المناخ في دورتها العشرين            استنتاجات الهيئة الفر    20
 .)ه (٧  الفقرة،٧/٢٣؛ مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي)١٣٠الفقرة 

 .)ب (٤، الفقرة ٧/٢٤مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي   21

 .١٥، الفقرة ٧/١٥مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي   22

 .٩/١١توصية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي   23

 .))د (٤٤، الفقرة FCCC/SBSTA/2003/15(استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها التاسعة عشرة   24

 .ICCD/COP(5)/6وثيقة اتفاقية مكافحة التصحر   25

 .تشمل األمثلة الواردة في هذا القسم أنشطة التعاون المنشأة بموجب اتفاقيتين من اتفاقيات ريو على األقل  26

 في المقرر   ةصادر ال صالحية، استجابة لل  ٢٠٠٣تموز  / يوليو ٣-٢  فيعقدت األولى   و.    نظمت أمانة اتفاقية تغير المناخ الحلقتين       27
5/CP.7   ات الهيئة الفرعية للمشورة     في استنتاج  ة الصادر صالحية، استجابة لل  ٢٠٠٣تموز  / يوليو ٤-٣، وعقدت األخرى في     ٣٦، الفقرة

واحدة عمل  كحلقة  في هذه الوثيقة    يشار إلى الحلقتين     القراءة،   سباب تتعلق بتسهيل  ألو    . عشرة العلمية والتكنولوجية في دورتها السابعة    
 ".حلقة عمل إسبو"تعرف باسم 

 البيئية المتعددة األطراف    حلقات عمل بشأن التآزر الممكن والعمل المشترك مع االتفاقيات واالتفاقات         "يرد تقرير حلقة عمل إسبو،        28
 .FCCC/SB/2003/1، في الوثيقة "األخرى، وبشأن تعزيز التعاون بين االتفاقيات
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وبحثت حلقة إسبو أيضا الروابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وأبرزت في هذا السياق خيارات أخرى، مثل استعمال                  
 .شطة التي تساهم في أهداف اتفاقيات ريو الثالثنهج النظام اإليكولوجي التابع التفاقية التنوع البيولوجي كإطار لألن

إن برنامج العمل المشترك بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة الذي أعد بصورة مشتركة بين                  -١٢
ترك بين  أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، يبرز مجاالت محددة للتعاون والعمل المش              

ا االتفاقيتين بهذا   تورحب مؤتمر األطراف في كل    .    هاتين األمانتين، ونقاط االتصال الوطنية والشركاء المتعاونين اآلخرين       
المعني بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة، المكون من           وأنشئ فريق الخبراء التقني المخصص        29.البرنامج

 .ين بموجب االتفاقيتين، وذلك للقيام ببعض أعمال برنامج العمل المشتركمندوبين مرشح

ارات التنوع  مشورة بشأن إدماج اعتب   :  الروابط القائمة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ       ":  إن التقرير بعنوان   -١٣
ق الخبراء التقني    أعده فري  ،30"تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها      اإلطارية بشأن   فاقية  تالاالبيولوجي في تنفيذ     

ويضم الفريق  .    المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ الذي أنشأه مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي             
خبراء في مجالي تغير المناخ والتنوع البيولوجي، بما في ذلك العلماء المشتركون في عملية الفريق الحكومي الدولي المعني                  

  واشتركت أيضا    31.، والخبراء في عملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وأمانتها            (IPCC)بتغير المناخ   
ولم ترحب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بهذا         .    أمانة اتفاقية مكافحة التصحر في فريق الخبراء هذا       

عية للمشورة العلمية والتكنولوجية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير          التقرير فحسب، بل رحبت به أيضا الهيئة الفر       
شجعت األطراف في االتفاقية اإلطارية على االستفادة من هذا التقرير إلغراضها           التي  المناخ في دورتها التاسعة عشرة، و     

32.الوطنية
 

 نقل التكنولوجيا جيا، مع هيكل مشابه إلطار      إن إعداد برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن نقل التكنولو           -١٤
وفي الدورة العشرين للهيئة    .     فيه فريق االتصال المشترك     مبكرة للتعاون الميسر الذي ساهم     ، هو نتيجة  تغير المناخ التفاقية  

تغير المناخ  تفاقية   التابع ال  (EGTT)الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، طُلب إلى فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجية            
 الوسائل الممكنة لتعزيز التآزر مع اتفاقيات وعمليات عالمية أخرى ينظر في إطارها في نقل التكنولوجيا وبناء                  استكشاف

 المعني بنقل   القدرات في مجال التكنولوجيا، وبخاصة التآزر مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج عملها وفريق خبرائها               
لب أيضا إلى فريق الخبراء هذا      وطُ.    مكافحة التصحر، وبروتوكول مونتريال   ي والعلمي، واتفاقية    قنالتكنولوجيا والتعاون الت  

 أن ينظر في نتائج عمل فريق االتصال المشترك، بغية تشجيع التكامل وتفادي ازدواجية الجهود، وأن يقدم تقريرا عن التقدم                  
33.في دورتها الثانية والعشرين (SBSTA)المحرز في هذا الشأن إلى الهيئة الفرعية 

 

                                                 
 .٩، الفقرة ٧/٢؛ ومقرر اتفاقية التنوع البيولوجي COP.6/12مقرر اتفاقية مكافحة التصحر   29

تشرين /لتقنية التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، في أكتوبرنشرته أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في شكل العدد العاشر من السلسلة ا  30
 .٢٠٠٣األول 

تغير المناخ، شجعت األطراف على النهوض بشراكة خبراء تغير          شجعت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التفاقية           31
استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في (المناخ والتنوع البيولوجي العمل الجاري بشأن الروابط بين تغير  في  المناخ  

 ).)ج( ٤٢، الفقرة FCCC/SBSTA/2001/2(دورتها الرابعة عشرة 

 .))ج (٤٤، الفقرة FCCC/SBSTA/2003/15(استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها التاسعة عشرة   32

 ))ب (٨٠، الفقرة FCCC/SBSTA/2004/6(استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها العشرين   33
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بالتعاون مع أمانة اتفاقية    ونظمت أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،              -١٥
، بشأن تشجيع   ٢٠٠٤نيسان  /يا، في أبريل  األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، حلقة عمل، عقدت في فيتربو، بايطال            

وكان هدف الحلقة هو التشجيع على تنفيذ       .    التآزر بين االتفاقيات الثالث بخصوص الغابات والنظم اإليكولوجية للغابات         
إجراءات محددة على المستوى المحلي تتعلق بالغابات والنظم اإليكولوجية للغابات واستعمالها وحفظها، وهي مشتقة من                 

حيات وااللتزامات بموجب كل اتفاقية، ولمواصلة إعداد عمليات التآزر في هذا القطاع مما يساهم بفاعلية أكبر في                   الصال
 .تنفيذ اتفاقيات ريو

وباإلضافة إلى ذلك، سهلت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، تنظيم حلقة                 -١٦
لنقاط االتصال الوطنية في أفريقيا التابعة لالتفاقيات المعنية ولمرفق البيئة العالمية،           "  لى التآزر العملي  التدريب ع "عمل بشأن   
تسبة من  وكان الغرض من هذه الحلقة هو توثيق وتشارك الدروس المك         .    ، في جابورون، بتسوانا   ٢٠٠٤أيلول  /في سبتمبر 

ريو الثالث، وإعداد نماذج لمبادرات رائدة محتملة بشأن التنفيذ            التآزر في تنفيذ اتفاقيات       المبادرات الدولية بخصوص  
 .وساهمت في التحضير للحلقة أمانة اتفاقية تغير المناخ، بدعوة من أمانتي االتفاقيتين األخريين.  التآزري لالتفاقيات

عزيز التعاون بين   ظلت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر تسهل برنامج حلقات عمل بشأن التآزر الوطني من أجل ت                -١٧
نقاط االتصال الوطنية، لتشجيع أصحاب المصلحة المرتبطين باالتفاقيات الثالث، على إقامة حوار والسعي إلى السبل                  

 .المشتركة للتعاون

وتعمل األمانات الثالث معا بشأن عدد من أنشطة التوعية، بما في ذلك إعداد أدوات مشتركة للمواقع اإللكترونية                   -١٨
وتحتفظ األمانات  .    وصول إلى التقارير الوطنية ولالتصاالت وللحصول على معلومات من نقاط االتصال الوطنية           لتسهيل ال 

 . وكتيب٢٠٠٥ لألنشطة ذات الصلة باالتفاقيات الثالث، وتعد اآلن تقويما بالصور لعام بتقويم إلكترونيالثالث أيضا 

وكبار المسؤولين  المدير التنفيذي   / اجتماع مع الرئيس   على هامش االجتماع الخامس لفريق االتصال المشترك، عقد        -١٩
في مرفق البيئة العالمية لمناقشة القضايا المشتركة بالعالقة إلى التكيف مع تغير المناخ، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات                   

ال الوطنية التفاقيات ريو ونقطة     والحظ االجتماع أنه من المهم تشجيع عالقات عمل أكثر وثوقا بين نقاط االتص            .    والتنمية
 .االتصال في مرفق البيئة العالمية على المستوى القطري

كتب األمناء التنفيذيين الثالث رسالة مشتركة إلى رئيس لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية                 -٢٠
 بإدماج  وا، وطلب 34"عالمات ريو " بشأن   لإلعراب عن تقديرهم للعمل المتخذ حتى اآلن         (OECD)في الميدان االقتصادي    

تمويل العالمات في نظام اإلبالغ المنتظم من الدائنين من أجل تيسير تحديد عمل المساعدة اإلنمائية الرسمية المخصصة ل                  
 .تنفيذ كل واحدة من االتفاقيات

 .تشارك أيضا األمانات في المعلومات وتقدم مدخالت إلى فريق رصد األرض -٢١

                                                 
التي تسمح بتحديد أنشطة معينة تستهدف أهداف اتفاقيات ريو، والتي تقع ضمن             "  عالمات ريو "أعدت لجنة المساعدة اإلنمائية       34

 .يرتعريف المساندة للبيئة إلى حد كب
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 اصلة تعزيز التعاونخيارات لمو:   ثانيا

    خيارات للتعاون على المستويين الوطني والدولي-ألف 

 بين هيئات االتفاقيات، وبين أمانات االتفاقيات، وعلى        –قد يحدث التعاون بين االتفاقيات على مستويات مختلفة           -٢٢
تباره مهما بصورة خاصة لتعزيز     وقد برز التعاون على المستوى المحلي بشكل متكرر باع        .    المستويين الوطني أو المحلي   

وهو أيضا المستوى الذي تتحقق فيه منافع ملموسة        .    التآزر بين االتفاقيات، ألنه عند هذا المستوى يحدث تنفيذ االتفاقيات         
فرقا كبيرا في تنفيذ ومساندة التنمية        ،لتعاون على تحقيق التآزر   اأن يشكل فيه    يمكن  وواضحة من التعاون الوثيق والذي      

 .دامةالمست

    تشجيع التعاون بين نقاط االتصال الوطنية-١

تم تحديد التعاون بين نقاط االتصال الوطنية لالتفاقيات الثالث على أنه مفتاح تعزيز التعاون على المستوى                     -٢٣
همية وباإلضافة إلى ذلك، أكدت حلقة فيتربو على األ       .    وقد برز ذلك أيضا في حلقتي العمل في إسبو وفيتربو          .    الوطني

وكذلك بين ممثلي المؤسسات، مثل المؤسسات    (المتزايدة لتيسير التفاعل على المستوى القطري بين نقاط االتصال لالتفاقيات           
 .، وذلك باستخدام السياسات وآليات التخطيط القائمة على المستوى الوطني)المتعلقة بالغابات في حالة قطاع الغابات

 :ي هاتين الحلقتين للسعي إلى التعاون بين نقاط االتصال الوطنية ما يليتتضمن الخيارات المحددة ف -٢٤

االتصال الفعال بين نقاط االتصال الوطنية التفاقيات ريو الثالث وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي                 )أ(
 ريو؛ اتفاقيات جميعالصلة، بما في ذلك تشارك المعلومات واالتصال على أساس منتظم لمناقشة القضايا المتعلقة ب

الترتيبات المؤسسية التشغيلية على المستوى الوطني، التي يمكن أن تيسر التخطيط والتنفيذ المتجانسين               )ب(
 التفاقيات ريو الثالث على المستوى الوطني؛

ويجب أن تقع مسؤولية إعداد هذه القوائم       .    طرائق وأدوات، مثل القوائم المرجعية، لتوجيه نقاط االتصال        )ج(
ويجب أن ترمي هذه القوائم إلى تحديد        .    اط االتصال نفسها، أو إعدادها بواسطة الهيئات الفرعية المعنية         على عاتق نق  

 .الفرص وينبغي أال تكون في شكل تعليمات

    التعاون على مستوى هيئات وأمانات االتفاقيات-٢

خبراء التابعة لها، ويجري حاليا تنفيذ       هناك إمكانيات كثيرة للتعاون بين األمانات، والهيئات الفرعية، وأفرقة ال           -٢٥
 .الكثير من هذه اإلمكانيات أو استكشافها

وترد بعض األمثلة الحديثة في القسم الثاني أعاله، وتشمل         .    ويعتبر التعاون على مستوى األمانات متطورا بالفعل       -٢٦
بشأن تحضير الوثائق عندما يكون الموضوع األمثلة األخرى التبادل المنتظم للمعلومات؛ والسعي إلى الحصول على تعليقات   

مشاركة في أحداث جانبية مشتركة وأنشطة مشابهة؛ والتعاون من خالل فريق            ال؛ و 35الرئيسي متعلقا باالتفاقيات األخرى   
 . جيم أدناه٣وترد بعض الخيارات لمواصلة التعاون في القسم .  االتصال المشترك

                                                 
 .٥، الفقرة COP.3/17تغير المناخ تفاقية امقرر   35
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علمية والتقنية، بما في ذلك من خالل الهيئات الفرعية في كل االتفاقيات،             إن التعاون حتى اآلن لتقديم الخبرة ال        -٢٧
 :يشتمل على ما يلي

36توفير الخبرات المتعلقة باتفاقية واحدة إلعداد تقرير التفاقية أخرى؛ )أ(
 

 النظر في نتائج إحدى االتفاقيات من جانب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية التابعة التفاقية أخرى؛ )ب(

إعداد تقرير التفاقية التنوع البيولوجي من جانب الفريق الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ، باإلضافة               )ج(
 .إلى مدخالته الموجهة إلى االتفاقية اإلطارية بشأن تغير المناخ

 :وقد تشمل الخيارات لمزيد من تعزيز التعاون ما يلي -٢٨

 ك من خالل استعراض النظراء؛مشاركة متبادلة أكثر تنظيما، بما في ذل )أ(

 حلقات عمل مواضيعية مشتركة بحضور ممثلين من اتفاقيات ريو الثالث؛ )ب(

 .طلبات منسقة للمشورة العلمية من الهيئات الخارجية )ج(

كما هو الحال في جميع مجاالت التعاون، ستحتاج هذه المقترحات إلى البحث مع احترام الوالية الفردية والوضع                   -٢٩
 .نوني المستقل لكل اتفاقيةالقا

باإلضافة إلى التشجيع على تماسك السياسات، يمكن أن ينحصر التعاون بين االتفاقيات ببساطة في االعتراف                   -٣٠
  وقد دعت اتفاقية التنوع البيولوجي إلى تعزيز         37.بالمساهمة التي قد تقدمها اتفاقية واحدة في تحقيق أهداف اتفاقية أخرى           

 في تحقيق الهدف الرامي إلى إحداث تخفيض محسوس في معدل ضياع التنوع البيولوجي بحلول عام                  التعاون للمساهمة 
، ودعت إلى بحث الخيارات إليجاد إطار مرن بين جميع أصحاب األدوار المعنيين، مثل إنشاء شراكة عالمية بشأن                  ٢٠١٠

38.التنوع البيولوجي
 

 غير المناخ، والتكيف معه، وتخفيف حدته،  تآثارللتعاون بشأن قضايا تعالج خيارات  -باء 

 وتدهور التربة، وحفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام

٣١-              وأنشطة مكافحة تدهور التربة       معه فتوجد فرص للتآزر بين أنشطة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكي ،
39.والتصحر، وأنشطة حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام

 

 برامج، و (NBSAPs)  لة التكامل في صياغة وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي           إن كفا  -٣٢
وتشير األخيرة إلى أقل البلدان       ((NAPAs)  برامج العمل الوطنية للتكيف   ، واالتصاالت الوطنية و   (NAPs)  الوطنيةالعمل  

                                                 
، جزءا من تحضير تقرير اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي وتغير            )ج(و  )  ب(كانت هذه، باإلضافة إلى النقطتين        36

 ). أعاله١٣الفقرة انظر (المناخ، 

تعمل االتفاقية على تشجيع : تعترف بالجانبين التاليين للتعاون   )  ٧/٢٦المقرر  (بيولوجي  فمثال، الخطة االستراتيجية التفاقية التنوع ال       37
التعاون بين جميع الصكوك والعمليات الدولية ذات الصلة من أجل تعزيز تماسك السياسات؛ عمليات دولية أخرى تساند بنشاط تنفيذ                     

 .االتفاقية بشكل يتماشى مع أطرها ذات الصلة

 .٣، الفقرة ٧/٢٦التنوع البيولوجي مقرر اتفاقية   38

 .٧، الفقرة ٧/١٥مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي   39
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 المختلفة رامجبراتيجيات وال ويمكن تيسير ذلك بإدماج االست    .    كانت مؤتمرات األطراف في االتفاقيات قد شجعت عليها       )  نموا
 .في استراتيجيات شاملة للتنمية المستدامة، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر وأطر المساعدة اإلنمائية

 :ويمكن أن تساعد األدوات التالية البلدان في تعزيز التعاون وتحقيق التآزر في هذا المجال -٣٣

40لوجي؛استخدام أوسع لنهج النظام اإليكو )أ(
 

 التدريب وبناء القدرات؛ )ب(

دراسات الحالة بشأن الترابط بين أنشطة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من ناحية، وحفظ التنوع                 )ج(
 البيولوجي واستعماله المستدام من ناحية أخرى، كما يجري حاليا بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 المستوى الوطني؛مشاريع رائدة تشجع التآزر على  )د(

وضع منهجيات وأدوات تجمع بين االتفاقيات، مثال بالنسبة ألنشطة تقييم آثار ومخاطر التكيف مع تغير                 )ه(
 المناخ وأنشطة التخفيف منه للتنوع البيولوجي وتدهور التربة؛

 .المزيد من المشورة والتوجيهات المعدة بموجب االتفاقيات، على نحو منفصل أو مشترك )و(

   خيارات لمواصلة التعاون في مجاالت محددة شاملة لعدة قطاعات- جيم

ومن بين هذه   .    حدد في اجتماعات مختلفة عدد من المواضيع الشاملة لعدة قطاعات تتعلق بجميع االتفاقيات الثالث              -٣٤
اإلبالغ، كان  ، و المراقبة المنهجية /والرصدوالبحوث  المواضيع، كان نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتثقيف والتوعية،          

وتعرض األقسام التالية خيارات لتعزيز التعاون في بعض هذه المجاالت وفي            .    معظمها قد نوقش في حلقة عمل إسبو       
ة؛ فقد تنشأ مجاالت أخرى ذات أهمية مشتركة، وقد تختلف أهمية هذه             شاملوليست قائمة الموضوعات    .    مجاالت أخرى 

 .ضا فيما بين األطرافالموضوعات للتعاون على المستوى الوطني أي

    بناء القدرات-١

وقد تشمل اإلمكانيات لمواصلة التعاون في هذا       .    اعترف ببناء القدرات كأحد العوامل الرئيسية لتنفيذ اتفاقيات ريو         -٣٥
 :المجال ما يلي

ك تحليل األطر والنهوج لبناء القدرات بموجب كل اتفاقية واستكشاف إمكانية تطبيق العناصر من تل                 )أ(
؛ فمثال، قد ترغب اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر في بحث خبرة استعمال أطر بناء                النهوج في كل اتفاقية   

من أجل مواصلة تطوير نهجها لبناء القدرات وصياغة التوجيهات         (القدرات المعدة بموجب االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ        
 ؛)ذا الشأنإلى مرفق البيئة العالمية في ه

 تبادل الخبرة المكتسبة واالستفادة منها في إعداد قاعدة بيانات ومكتبة لمراجع بناء القدرات؛ )ب(

                                                 
نهج النظام اإليكولوجي هو اإلدارة المتكاملة لألراضي، والمياه، والموارد الحية، واعتمد كنهج أساسي بموجب اتفاقية التنوع                     40

نظام اإليكولوجي قد أثبت نجاحه في التنفيذ الوطني التفاقيات ريو،          اعترف المشتركون في حلقة عمل إسبو بأن نهج ال        و.    البيولوجي
 ).٧١، الفقرة FCCC/SB/2003/1(وبالتالي يمكن أن يعمل كنموذج للعمل المستقبلي 
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ويمكن تيسير تبادل   .    تبادل الخبرة والدروس المستفادة من عمليات التقييم الذاتي للقدرات الوطنية            )ج(
41تمرات األطراف ودورات الهيئات الفرعية؛الخبرات هذا من خالل التنظيم المشترك ألحداث جانبية خالل مؤ

 

ويجب .     الذاتية للقدرات الوطنية   التقييمعمليات  تحديد فرص التآزر على المستوى الوطني الناشئة عن          )د(
 التقييمعمليات  أن يوجه ذلك نحو إظهار نهج متآزر لبناء القدرات من خالل مساندة تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في                   

 .الذاتية

 التكنولوجيا   نقل -٢

 :قد تشمل اإلمكانيات لمواصلة التعاون في تطوير ونقل التكنولوجيا ما يلي -٣٦

 التابع لالتفاقية   (TT:Clear)تحليل الخبرة المستفادة من مركز تبادل المعلومات بشأن نقل التكنولوجيا              )أ(
اقية التنوع البيولوجي، وتحديد فرص االستفادة       التابعة التف  (CHM) وآلية غرفة تبادل المعلومات      ،اإلطارية بشأن تغير المناخ   

 من خبرات كل منها؛

لمعني بنقل التكنولوجيا    بين فريق الخبراء ا    ، حسبما هو مالئم   ،تبادل المعلومات عن األنشطة والخبرة     )ب(
اقية التنوع البيولوجي،    وفريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا والتعاون التقني والعلمي التابع التف          تغير المناخ تفاقية  الالتابع  

42ولهما صالحيات متشابهة؛
 

 والعالقة المشتركة؛المشترك التعاون في تحديد تكنولوجيا االهتمام  )ج(

تشارك الخبرة المكتسبة من العمل المنفذ، ضمن أمور أخرى، بواسطة لجنة العلم والتكنولوجيا التابعة                 )د(
 .إلنذار المبكر والعالمات والمؤشراتالتفاقية مكافحة التصحر بشأن المعارف التقليدية، ونظم ا

 المراقبة المنهجية/   البحوث والرصد-٣

 المنشأ في   (GEO)ففريق رصد األرض    .    هناك ازدواجية في احتياجات االتفاقيات الثالث من المعلومات والبيانات         -٣٧
ويعد .    (GEOSS)رض  ، يعد خطة عمل مدتها عشر سنوات لنظام عالمي لنظم رصد األ           ٢٠٠٣قمة رصد األرض في عام      

وتطور اتفاقية التنوع البيولوجي نهجها     .     أيضا خطة للتنفيذ مدتها عشر سنوات       (GCOS)النظام العالمي لمراقبة المناخ     
وتشمل خيارات التعاون ما    .     للتنمية المستدامة  القمة العالمي مؤتمر   المحدد في    ٢٠١٠لرصد التقدم نحو بلوغ هدف عام       

 :يلي

43ن االتفاقيات؛تبادل البيانات بي )أ(
 

44تعزيز التعاون في البحوث والرصد في مجاالت محددة ذات اهتمام مشترك؛ )ب(
 

                                                 
 الذاتية للقدرات الوطنية في الدورة العاشرة لمؤتمر         عمليات التقييم من المقرر أن يكون الحدث الجانبي لتقديم النتائج األولية ل             41
 .تغير المناختفاقية ألطراف في اا

 ).ب (٧، الفقرة ٧/٢٩كما يرد في مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي   42

دعا مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االتفاقيات وعمليات التقييم ذات الصلة، والمنظمات المعنية إلى المساهمة                     43
 ).٩، الفقرة ٧/٣٠المقرر  (٢٠١٠اعد في رصد التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف عام بتقارير ومعلومات من شأنها أن تس

على سبيل المثال، دعا مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والفريق                     44
في سياق تغيره العالمي وبرنامج للقطع العالمي (األرضي والغطاء الجوي الحكومي الدولي بشأن تغير المناخ، والبرنامج الدولي للغطاء      
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متطلبات اإلبالغ واالحتياجات   بالنسبة ل ، بما في ذلك     (GEOSS)نهج منسق بالنسبة للنظام العالمي المقترح        )ج(
 .ة لهاضمان ربط النظم المستقبلية باحتياجات االتفاقيات وضمان االستجابمن أجل للرصد بموجب االتفاقيات، 

  تبادل المعلومات والتوعية  -٤

وتقوم باستكشاف الوسائل لتحسين الوصول إلى       .    تتعاون أمانات االتفاقيات بشأن أنشطتها في مجال التوعية         -٣٨
  وقد .المعلومات والبيانات ذات الصلة المتاحة على المواقع اإللكترونية التابعة لكل منها عن طريق التفاعل بين هذه المواقع              

مقررات مؤتمر األطراف، ونقاط االتصال الوطنية، والتقارير الوطنية، ودراسات الحالة           :  تشمل هذه المعلومات ما يلي    
 .وينطوي ذلك على وضع بعض معايير وبروتوكوالت البيانات.  والمواد المرجعية

    اإلبالغ-٥

 العمل الوطنية،   برامجنية للتنوع البيولوجي، و   إن التشجيع على التكامل بين االستراتيجيات وخطط العمل الوط          -٣٩
.   وتحسين تبادل المعلومات قد يسهم أيضا في ترشيد اإلبالغ         (NAPAs)  برامج العمل الوطنية للتكيف   واالتصاالت الوطنية و  

وبدون المساس بالمتطلبات المختلفة لإلبالغ بموجب كل اتفاقية، قد تسهم كذلك الخيارات التالية في تيسير اإلبالغ من جانب                  
 الت مشتركة لإلبالغ، بما في ذلك االزدواجية المحتملة للمعلومات والبيانات؛تحديد مجا: األطراف

 تشجيع استعمال المصطلحات والتعاريف المشتركة؛ )أ(

 تبادل الدروس المستفادة من اإلبالغ؛ )ب(

 تيسير الوصول إلى المعلومات المقدمة في التقارير والبالغات؛ )ج(

 .قيات الثالث على المستوى الوطنيتيسير اإلبالغ المنسق إلى االتفا )د(

    الموارد المالية-٦

يقدم مرفق البيئة العالمية دعما للبلدان بالنسبة لعمليات التقييم الذاتي الوطنية التي تهدف إلى تقييم احتياجات بناء                   -٤٠
 .ثالثويقدم ذلك فرصة للبلدان لتحديد التآزر في تنفيذ االتفاقيات ال.  القدرات لالتفاقيات الثالث

قدم مرفق البيئة العالمية تمويال ألنشطة مشروعات التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة لألراضي في المجاالت                -٤١
ومن المتوقع مستقبال، أن يقوم مرفق البيئة العالمية بتمويل          .    المركزية التي تنطوي على منافع للتكيف مع تغير المناخ         

قد تسهم هذه في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة             مشروعات التكيف مع تغير المناخ، و     
 .التصحر

---- 

                                                                                                                                                             
، وتقييم النظم اإليكولوجية في األلفية، لتعزيز التعاون في البحوث وأنشطة الرصد بشأن التنوع البيولوجي               )للنظم اإليكولوجية األرضية  

المقرر (وتقييم أثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي للغابات         للغابات وتغير المناخ، واستكشاف اإلمكانيات إلنشاء شبكة دولية لرصد          
 ).٤٠، الفقرة ٦/٢٢
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