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Θέμα: Δημιουργία συνασπισμού υψηλής φιλοδοξίας στο πλαίσιο της 14ης Διάσκεψης των
Μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (17-29 Νοεμβρίου 2018)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ενόψει της 14ης Διάσκεψης των Μερών (Conference of the Parties, COP14) της Σύμβασης
για τη Βιολογική Ποικιλότητα στο Sharm el Sheikh στην Αίγυπτο (17-29 Νοεμβρίου 2018),
έχει δημιουργηθεί μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση της Βρετανίας με σκοπό τη
δημιουργία ενός συνασπισμού υψηλής φιλοδοξίας (High Ambition Coalition) για τη
βιοποικιλότητα. Κύριος σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί η πολιτική προβολή της
βιοποικιλότητας και να δημιουργηθεί και προωθηθεί  ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για τη
διαμόρφωση και υιοθέτηση μιας φιλόδοξης συμφωνίας για τη βιοποικιλότητα στην COP15 το
2020.

Σας καλούμε να στηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία και να συμμετάσχετε ενεργά στη δημιουργία
αυτού του συνασπισμού, προσφέροντας στην Ελλάδα μια διεθνούς ακτινοβολίας ευκαιρία να
συγκαταλεγεί στις ηγέτιδες χώρες στο κρίσιμο πολιτικό πεδίο της διατήρησης της
βιοποικιλότητας του πλανήτη.

Ο σκοπός, το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτής της
πρωτοβουλίας θα είναι προϊόν συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών. Παραθέτουμε,
ωστόσο, κάποιες προτάσεις μας για τα στοιχεία αυτά, και σας καλούμε να στηρίξετε τις εξής
κύριες ενέργειες αυτού του συνασπισμού κρατών για τη βιοποικιλότητα:

· Προώθηση ενσωμάτωσης της βιοποικιλότητας στην πολιτική ατζέντα σε εθνικό,
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

· Υποβολή φιλόδοξων εθελοντικών δεσμεύσεων πριν ή κατά την COP15 προκειμένου να
ενισχυθεί το επίπεδο φιλοδοξίας για την επίτευξη των στόχων.

· Πρωτοβουλίες σε θεματικές ομάδες κρίσιμων ζητημάτων όπως τα πλαστικά, η
αποψίλωση και η μετατροπή οικοσυστημάτων, η βιώσιμη παραγωγή σόγιας, η
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, και το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής.

· Προώθηση και ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.
· Υποστήριξη των διαπραγματεύσεων για τη διαμόρφωση του παγκόσμιου πλαισίου για τη

βιοποικιλότητα μετά το 2020, ειδικά μέσω διπλωματικών δικτύων, συμμετοχής σε διεθνείς
συναντήσεις υψηλού επιπέδου κ.α.
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Το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία και λειτουργία του συνασπισμού μπορεί να αποτελείται
από τα εξής βήματα:

· Αρχική συνάντηση για να συζητηθούν ο σκοπός και οι δραστηριότητες του συνασπισμού
υψηλής φιλοδοξίας για τη βιοποικιλότητα, στο πλαίσιο της COP14 και των συναντήσεων
υψηλού επιπέδου.

· Παρουσίαση του συνασπισμού υψηλής φιλοδοξίας στο πλαίσιο μιας διεθνούς
συνάντησης.

· Τακτικές συναντήσεις και συζητήσεις τεχνικών ομάδων το 2019 και 2020.
· Τακτικές συναντήσεις και συζητήσεις διπλωματικών και διαπραγματευτικών ομάδων το

2019 και 2020.
· Παρουσίαση κάποιων πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια σημαντικών διεθνών

συναντήσεων το 2020 (π.χ. IUCN World Conservation Congress, G7, G20, High Level
Political Forum on Sustainable Development), προκειμένου να αναδειχθεί ότι είναι σε
εξέλιξη και προχωρούν συγκεκριμένες και φιλόδοξες δράσεις για τη βιοποικιλότητα.

· Υποβολή εθελοντικών δεσμεύσεων και στήριξη των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια
της COP15.

Η στήριξη και η συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός συνασπισμού
υψηλής φιλοδοξίας θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη ενός φιλόδοξου παγκόσμιου
πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020, προκειμένου να σταματήσει και να αναστραφεί
η απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030 και να αρχίσει η ανάκαμψη της φύσης προς
όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για ειδική συνάντηση και συζήτηση σχετικά με τη σημασία και
τις προοπτικές αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Καραβέλλας
Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς
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