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 مؤمتر األطراف

 جلنة العلم والتكنولوجيا
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦-٤مدريد، 
 من جدول األعمال املؤقت ) أ (٣البند 

 كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجياحتسني 
 التقرير النهائي لفريق اخلرباء

 تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا

 ٭مذكرة من األمانة

 إضافة

 تطوير التآزر مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة

 موجز

يا، يف إطار برنامج العمل الذي كلفه به مؤمتر األطراف، على تطوير            عمل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوج       
وحتقيقاً هلذه الغاية، قّيم الفريق النتائج املُستمدة من سلسلة         . جوانب التآزر مع اتفاقيات أخرى متعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة        

فرص التآزر فيما   "ا، ومجع النتائج يف وثيقة بعنوان       من حلقات العمل املعنية بنهج التآزر، اليت سهلت األمانة وشركاؤها عقده          
 ".نتائج حلقات العمل املعقودة على الصعيدين الوطين واحمللي: بني االتفاقيات املتعلقة بالبيئة

                                                      

تأخر تقدمي هذه الوثيقة لضيق الفترة الزمنية املتاحة بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  ٭ 
 .والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ١  .....................................................................الوالية -أوالً 

 ٣ ٧-٢ ..........................................................معلومات أساسية -ثانياً 

 ٤ ١٢-٨ ........................................................الغرض من املنشور -ثالثاً 
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  الوالية-أوالً

 إىل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا، أن         ٦-م أ   / ١٥طلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       -١
يرتـب خطـة العمل اخلاصة به حسب األولوية على غرار ما هو وارد يف اإلطار املرفق بذلك املقرر، ويف ضوء                     

 العلم والتكنولوجيا يف دورهتا السادسة، وباالستناد حتديداً إىل التعليقات واملالحظات والتوصيات اليت وضعتها جلنة
وتتمثل إحدى املهام املتعلقة بربنامج عمل فريق اخلرباء يف تطوير أوجه           . جدواها وأمهيتها بالنسبة لتنفيذ االتفاقية    

من حلقات العمل وسّهلت األمانة بالتعاون مع شركائها، عقد سلسلة . التآزر مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة   
املعنية بنهج التآزر، واليت قّيم الفريق نتائجها بوصفها وسيلة دعم لتطوير أوجه التآزر فيما بني االتفاقيات املتعلقة         

 .بالبيئة والتنمية املستدامة

  معلومات أساسية-ثانياً

تنوع البيولوجي واتفاقية األمم البلدان النامية األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية ال -٢
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة، هي بلدان تواجه حتدياً يتمثل يف إجياد                 

وعادةً ما يكون النهج املُتبع يف . سبل فعالة من حيث التكلفة للوفاء آنياً بالتزاماهتا املقطوعة مبوجب هذه الصكوك
وهذا ما يؤدي إىل تكوين وجهة نظر جمزأة إىل حد ما عن عملية .  االتفاقيات املتعلقة بالبيئة هنجاً قطاعياًتنفيذ هذه

وهذا السيناريو موجود رغم وجود إمكانيات لوضع هنج . اختاذ القرارات الرئيسية، ومييل إىل تقويض فعالية التنفيذ
الوة على ذلك، تتمحور أحياناً التعقيدات والتحديات       وع. تـآزري فيما خيص املسائل املشمولة هبذه املعاهدات       

املقـترنة بفعالـية تنفـيذ خمتلف االتفاقات املتعددة األطراف املتعلقة بالبيئة، حول كيفية تطرق فرادى مؤمترات                 
 .األطراف إىل مسألة التآزر يف التنفيذ

ا بني هذه االتفاقيات، عامالن     وتـاليف ازدواجـية اجلهـود املبذولة واالستفادة من تقارب املصاحل فيم             -٣
ويشكل برنامج عمل فريق اخلرباء،     . جوهريان ملتابعة التعاون من أجل اتباع هنج أفضل تكامالً ومشولية يف التنفيذ           

، أساساً هلذا التعهد، وخصوصاً مهمة تطوير جوانب التآزر مع سائر االتفاقيات ٦-م أ / ١٥الذي اعُتِمد باملقرر 
. ات احلكومية الدولية ذات الصلة، من أجل تاليف ازدواجية اجلهود وإنشاء آليات للتفاعل            واملـنظمات واملعاهد  

وبـناًء عـلى طلب البلدان النامية، عكفت األمانة على تسهيل عقد حلقات عمل على الصُّعد اإلقليمي والوطين       
عاون فيما بني اتفاقيات    واحملـلي، حيث جيتمع فيها خمتلف أصحاب املصلحة للتداول بشأن طرائق توثيق عرى الت             

وأساس هذه اجلهود البحث عن فرص جين فوائد التعاون الوثيق فيما بني الكيانات واجلهات . ريو واتفاقية رامسار
 .صاحبة املصلحة املكلفة بتنفيذ هذه االتفاقيات

 تعزيز التعاون أو/ ومتثلت أهدافها يف تطوير و. وُعِقدت على الصعيد اإلقليمي أربع حلقات عمل بأفريقيا  -٤
يف ميدان تنفيذ اتفاقيات ريو وغريها من االتفاقيات ذات الصلة، عن طريق توثيق عرى التعاون فيما بني اجلهات                  
صـاحبة املصـلحة ذات الصلة العاملة عل املستوى الوطين؛ وتبادل وجهات النظر بشأن مبادرات العمل احملتملة    

ن بني األنشطة اليت اضطُِلع هبا يف حلقات العمل، حاالت استعراض           وم. والعـرب املُستخلصة من تنفيذ االتفاقيات     
 .دراسات احلاالت وحتليلها، والعرب املُستخلصة والقيود املفروضة، وصياغة التوصيات
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أربع منها يف آسيا ومخس يف أفريقيا وأربع بأمريكا ( حلقة عمل ١٣أما على املستوى الوطين، فقد ُعِقدت   -٥
وشاركت يف احللقات مراكز التنسيق الوطنية إىل جانب اجلهات صاحبة املصلحة ). البحر الكارييبالالتينية ومنطقة 

ومن املُتوقع أن . ذات الصلة، اليت ضّمت ممثلني عن الوزارات واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، وخرباء حمليني
 :حتقق التقارير املُستمدة من حلقات العمل هذه ما يلي

الشـواغل املدفوعة بالطلب وتلخص النتائج والعرب املُستخلصة من جمال التآزر يف            أن تعكـس     )أ( 
 السياق الوطين؛

 أن حتدد احلصائل املهمة بالنسبة لوضع برامج عمل مشتركة بني االتفاقيات؛ )ب( 

أن حتدد االحتياجات ذات األولوية لألطراف فيما يتعلق بإدارة املعلومات وبناء القدرات ووضع         )ج( 
 ملبادئ التوجيهية؛ا

 .أن تسعى إىل احلصول على دعم مايل )د( 

 يف كل من سانت فنسنت وجزر غرينادين وكازاخستان -وُعِقدت على الصعيد احمللي أربع حلقات عمل -٦
ومجعت حلقات العمل جمتمعات حملية تشارك يف تنفيذ اتفاقيات ريو ومزارعني حمليني وخرباء             . وكينـيا وناميبيا  

وتضمنت احلصائل الرئيسية املتوقعة    . شاديني وأكادمييني ووزارات حكومية ومنظمات غري حكومية      وموظفـني إر  
تشـخيص اسـتراتيجيات خاصة بصياغة مشاريع مشتركة، وحتديد اجملاالت والقيود الرئيسية املتعلقة بالتآزر يف               

 .االتنفيذ، ودراسة العرب املُستخلصة، والبت بشأن اإلجراءات اليت يتعني اختاذه

وقـّيم فـريق اخلرباء حصائل مجيع حلقات العمل املذكورة أعاله، ومجع النتائج يف منشور حتت عنوان                  -٧
 ".نتائج حلقات العمل املعقودة على الصعيدين الوطين واحمللي: فرص التآزر فيما بني االتفاقيات املتعلقة بالبيئة"

  الغرض من املنشور-ثالثاً

غرايف واملوضوعي حللقات العمل مل يكن كافياً إلعداد استنتاجات وتوصيات على الرغم من أن النطاق اجل -٨
حمـددة بشأن التآزر، فقد قدمت هذه احللقات، رغم ذلك، آراًء مستنرية قيِّمة عن كيفية تطوير عملية التآزر يف                   

 عن حلقات العمل واتسمت بعض التقارير اليت قُِدمت. تنفـيذ االتفاقـيات املـتعلقة بالبيئة على املستوى احمللي        
بـالطول، مبيـنة تفاصيل الربامج املعنية بتعزيز جوانب التآزر، يف حني اتسمت تقارير أخرى بكوهنا ملخصات                 

ومع ذلك، ويف ضوء الكم اهلائل من اخلربات املُكتسبة والعرب املُستخلصة من          . مقتضـبة ملـا دار مـن مداوالت       
 .لة وتوصيات ومبادئ توجيهية مثرية لالهتماماملوضوع، ميكن استخالص ومجع وحتليل مفاهيم وأمث

وكان من ومن املتوقع أن يتّوج استعراض تقارير حلقات العمل مبنتج ميكن استخدامه بسهولة يف تعزيز                 -٩
وكان من املُقرر توجيهه حنو تعزيز قدرات البلدان األطراف بغية وضع هنج تآزرية تنفع الناس من أجل                 . الـتآزر 

ومتثل الغرض من ذلك يف تقدمي معلومات عن اخلربات املُكتسبة واملمارسات           . ملتعلقة بالبيئة تنفـيذ االتفاقـيات ا    
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الفُضلى املتبعة والطرائق املُستحدثة حلد اآلن، وإثارة األفكار بشأن سبل تعزيز جوانب التآزر يف تنفيذ االتفاقيات                
 .على الصعيدين الوطين واحمللي

ومل يكن الغرض من ذلك     . رجع إليها العاملون فيما يتعلق بنهج التآزر      وينـبغي أن يكون املنشور أداة ي       -١٠
وضع حبث يف هذا الصدد وإمنا وضع جمموعة مفاهيم، وخيارات، وفرص متكن قارئها من احلصول على ما حيتاجه    

 .من معلومات من أجل حتقيق جوانب التآزر على املستوى الوطين

 البلدان نفسها لتحقيق جوانب التآزر وتصورها؛ وماهية        وأِعـد املنشـور سـعياً إىل كشف سبل فهم          -١١
اخلـيارات والفـرص املتاحة يف وضع أطر التآزر السياساتية والتشغيلية على املستوى الوطين؛ وماهية اإلجراءات    

 .امللموسة املقترحة من جانب األطراف على الصعيد احمللي

 املنشور إىل مساعدة بلدان أطراف أخرى قد        ومـن املتوقع أن يفضي نشر حصائل هذا العمل من خالل           -١٢
ختطط أو تعد لتنفيذ اتفاقيات ريو الثالث واتفاقية رامسار تنفيذاً تآزرياً وتشجع على تقدمي املزيد من الدعم هلذه                  

وسـُتوزع نسخ من هذا املنشور أثناء طرح هذا البند من جدول أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا يف              . املـبادرات 
 .ثامنةدورهتا ال

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


