
طبع عدد محدود من ات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا، لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملی 
 . ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال2-6البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

السبل والوسائل لتحسین فاعلیة الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة   11/13
لوجي والتعاون مع المنبر الحكومي الدولي للسیاسات والعلوم في مجال التنوع البیو 

 وخدمات النظم اإلیكولوجیة

  ة الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةفاعلیتحسین   - ألف
  إن مؤتمر األطراف،

 8/10إلى الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة مواصلة تنفیذ المقررین یطلب   -1
 وبرنامج 2020-2011البیولوجي  للتنوع االستراتیجیة للخطة قنیةوالت العلمیة الجوانب  وتركیز عملها على10/12و

السنوات، باعتبارهما وسیلة لتحسین فعالیتها، وتقدیم تقاریر عن عملها إلى كل اجتماع من االجتماعات  المتعدد العمل
  القادمة لمؤتمر األطراف؛

دیدة والناشئة على جدول اإلجراء المتبع في إدراج القضایا الجبخصوص  10/13 إلى مقرره یشیر  -2
  1أعمال الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة؛

 دور عملیة استعراض النظراء لوثائق الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في یالحظ  -3
  ؛ئقوثاهذه التعبئة المجتمعات العلمیة وتحسین نوعیة 

رة العلمیة اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة والوطنیة فیما یتعلق بتنفیذ أهداف اتفاقیة  بدور مراكز الخبیعترف  -4
  التنوع البیولوجي؛

                                                           
  .                  الجدیدة والناشئة     قضایا                         من مشروع المقرر بشأن ال 5                           قد ینبغي اإلشارة إلى الفقرة     1
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 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة إلى توفیر موارد إضافیة لترجمة الوثائق یدعو  -5
تنوع البیولوجي والموجزات التنفیذیة للوثائق العلمیة والتقنیة، عند االقتضاء، بما في ذلك السلسلة التقنیة التفاقیة ال

  الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة بلغات األمم المتحدة الرسمیة؛اإلعالمیة المعدة الجتماعات 
تیسیر فعالیات جانبیة واجتماعات مائدة مستدیرة، بما إلى  األطراف والمنظمات ذات الصلة یدعو   -6

أو المعلومات العلمیة والتقنیة ذات الصلة / الجدیدة والناشئة، من أجل توفیر أفضل األدلة وقضایافي ذلك حول ال
  والمتوازنة المتاحة كي تنظر فیها نقاط اتصال الهیئة الفرعیة خالل اجتماعات الهیئة الفرعیة؛

تصال ال ادعم إعداد دلیل مرجعي إلرشاد نقاطإلى  األطراف والمنظمات ذات الصلة یدعو كذلك  -7
، بما في ذلك 10/12 من المقرر 4لهیئة الفرعیة، وأعضاء المكتب، والمندوبین المشار إلیهم في الفقرة لتابعة لا

  ترجمته إلى لغات األمم المتحدة الرسمیة الست؛
   بمساهمة اتحاد الشركاء العلمیین في توفیر الدعم العلمي والتقني للهیئة الفرعیة؛یرحب   -8
 الشركاء العلمیین والمنظمات األخرى مثل االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة ولجانه لدعم  اتحادیدعو   -9

   أعاله؛7 و6تنفیذ األنشطة الواردة في الفقرتین 
استجابة  اإلجراءات من اتخاذ المزید واالقتراحات الداعیة إلى المحرز التقریر عن التقدمیالحظ  إذ  -10

إلى األمین التنفیذي القیام بما یلي، یطلب ، )UNEP/CBD/SBSTTA/15/15 من الوثیقة 2الجدول  (10/12للمقرر 
  :رهنا بتوافر الموارد

عها األمین إ  )أ( ّ          عداد مواد تدریبیة لنقاط االتصال التابعة لالتفاقیة مع مراعاة تقییم االحتیاجات التي جم                                                                                   
حتیاجات من القدرات لفریق  وتقییم االSCBD/STTM/JM/JW/ac/76271التنفیذي من خالل الردود على اإلخطار 

  االتصال المعني باإلستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات؛
إعداد وثائق أساسیة، كلما أمكن، إلرفاقها باإلخطارات المرسلة إلى نقاط االتصال التابعة للهیئة   )ب(

  الفرعیة للمشورة للمطالبة بمدخالت ومعلومات؛
 لة بالخطة االستراتیجیة في كل وثیقة من وثائق ما قبلمواصلة إدراج قائمة بالعناصر ذات الص  )ج(

  ؛الدورة التي تعد للهیئة الفرعیة
 بین فیما الصلة ذات المكاتب بین أوثق الكفیلة بتحقیق تعاون الخیارات استكشاف مواصلة  )د(
 )BLG(البیولوجي  التنوعب المتعلقة المعني باالتفاقیات االتصال فریق خالل من البیولوجي بالتنوع المتعلقة االتفاقیات

  البیولوجي؛ بالتنوع المتعلقة لالتفاقیات العلمیة المشورة ورؤساء هیئات
 الهیئات إلى رؤساء الفرعیة الهیئة أعمال جدول على الصلة ذات البنود عن إعالمیة مذكرات تقدیم  )ه(

اجتماعات هذه  والمشاركة في یولوجي،لالتفاقیات األخرى المتعددة األطراف والمتعلقة بالتنوع الب الفرعیة التابعة
      ً  ممكنا ؛ ذلك یكون عندما الهیئات

محدثة بالطلبات التي یقدمها  على جدول مع قائمة ،الموقع الشبكي لالتفاقیة خالل من ،الحفاظ  )و(
 وزیعوت الشبكي لالتفاقیة، الموقع في الصلة ذات باألقسام الفرعیة، والروابط التي تصل األطراف إلى الهیئة مؤتمر

صدار توجیهات في هذا الشأن فیها للنظر اجتماع كل قبل الفرعیة الهیئة مكتب على المحدثة القائمة هذه ٕ                         وا    .  
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 متصلة بتنفیذ الخطة االستراتیجیةنیة التقتحدید االحتیاجات العلمیة وال  - باء
  2020- 2011للتنوع البیولوجي 

  إن مؤتمر األطراف،
ذ یشدد، 10/11 و10/2 و9/15 و8/9 إلى مقرراته إذ یشیر ٕ      وا   على ضرورة إجراء تقییمات منتظمة على   

تعزیز اإلرادة السیاسیة الالزمة نطاقات متعددة، لتزوید صانعي القرارات بقاعدة المعلومات الالزمة لإلدارة التكیفیة و 
على آثار ذلك  و ةیة وخدمات النظم اإلیكولوجییكولوج معالجة فقدان التنوع البیولوجي وتدهور النظم اإل علىللعمل

  رفاهیة اإلنسان،
ذ یشیر ٕ      وا   من االتفاقیة، تتمثل في 25نصوص علیه في المادة م إلى أن وظیفة الهیئة الفرعیة، على النحو ال  

إسداء المشورة إلى مؤتمر األطراف وهیئاته الفرعیة األخرى حسب االقتضاء، وفي الوقت المناسب، فیما یتعلق بتنفیذ 
                                                                                    ً        دیم تقییمات علمیة وتقنیة لحالة التنوع البیولوجي ولتأثیرات أنواع التدابیر المتخذة وفقا  ألحكام االتفاقیة، بما في ذلك تق

  االتفاقیة،
ذ یعید تأكید ٕ            وا     الحاجة إلى تعزیز قدرة الهیئة الفرعیة على تقدیم المشورة في هذا الصدد،  

ذ یشدد  ٕ       وا   والمحلیة في عمل الهیئة صلیةعلى الحاجة إلى دعم المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األ  
  ،الفرعیة

 الوارد في القسم الثاني والمرفق الثاني من ،تقییم فعالیة الهیئة الفرعیة في الوفاء بوالیتهاإذ یالحظ  -1
  یطلب،)(UNEP/CBD/SBSTTA/16/2مذكرة األمین التنفیذي بشأن السبل والوسائل لتحسین فعالیة الهیئة الفرعیة 

  :ن یقوم بما یلي، رهنا بتوافر الموارد الالزمةإلى األمین التنفیذي أ
  :إعداد معلومات تتعلق بما یلي  )أ(

- 2011االحتیاجات العلمیة والتقنیة المتصلة بتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي   )1(
   وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي فیها؛2020

وضعت أو استخدمت في إطار االتفاقیة األدوات والمنهجیات القائمة لدعم السیاسات التي   )2(
ومدى كفایتها، وأثرها والعقبات التي تحول دون اعتمادها، وتحدید الثغرات واالحتیاجات 

  من أجل زیادة تطویر هذه األدوات والمنهجیات؛
التي عالجتها أهداف  التنوع البیولوجي  صفاتنظم البیانات لرصدالرصد، و مدى كفایة   )3(

 إلى المعلومات الواردة في تقریر فریق ضمن جملة أمور، باالستناد لوجيتنوع البیو لل أیشي
الخبراء التقني المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6(التنوع البیولوجي ، والتقریر عن مدى كفایة نظم رصد 
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8(شي للتنوع البیولوجي لدعم أهداف أی

  الخیارات المتعلقة بتقییم تأثیرات أنواع التدابیر المتخذة وفقا ألحكام االتفاقیة؛  )4(
تقدیم تقریر عن التقدم المحرز في المسائل المذكورة أعاله إلى اجتماع للهیئة الفرعیة یعقد قبل   )ب(

 االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛
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المسائل أن تحدد، على أساس تحلیلها للتقریر عن التقدم المحرز في  إلى الهیئة الفرعیة یطلب -2
-2011، االحتیاجات العلمیة والتقنیة المتعلقة بتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي )ب(1المذكورة في الفقرة 

 .، وتقدیم تقریر عنها إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر2020

منبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي التعاون مع ال  -  جیم
  وخدمات النظم اإلیكولوجیة

  إن مؤتمر األطراف،
 وخدمات النظم االیكولوجیة بأن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي     ّ   إذ یسل م 

  اته المؤسساتیة؛ومبادئه التشغیلیة وترتیب یضطلع بوظائفه مستقلجهاز 
ذ یسل م  ٕ    ّ   وا  لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي المساهمة المحتملة لبأیضا   

في تعزیز فعالیة االتفاقیة، وفي تحقیق أهدافها وتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة 
  ؛الت وتكرار الجهودداخ االعتبار ضرورة تجنب الت، مع األخذ في2020-2011للفترة 

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم إنشاء  بیرحب  -1
ترتیبات نتائج االجتماع العام لتحدید الطرائق والوب ،2012نیسان /  أبریل21مدینة بنما، في في االیكولوجیة 

  لمنبر،المؤسساتیة لهذا ا
 الذي ینص على أن یشارك رئیس الهیئة الفرعیة، بصفة مراقب، في حكمال ببوجه خاص یرحب  -2

فریق الخبراء المتعدد التخصصات، بغیة تعزیز االتصال والتآزر بین الهیئة الفرعیة والمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
متعدد الد، المشاركة بصفة مراقب في فریق الخبراء  رئیس الهیئة الفرعیة، رهنا بتوافر الموار  ویطلب إلى،والسیاسات

  ؛توطید الروابط بین االتفاقیة والمنبرل ،التخصصات التابع لهذا المنبر
 وأهداف 2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي أن  یعتبر، 10/2 إلى المقرر یشیرإذ  -3

 ویدعو أعمال التنوع البیولوجي على جمیع المستویات شي للتنوع البیولوجي تشكل إطارا مرنا مفیدا لتنفیذ جدولأی
 إلى النظر في كیفیة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة

 ه في تحقیق هذه األهداف؛مساهمة خطة عمل

ع البیولوجي وخدمات النظم  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنو طلب إلىی -4
 :عند االقتضاءظر في السبل التي یمكن أن ترتكز أنشطة المنبر علیها، الناالیكولوجیة 

  ؛المساهمة في الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجياالستناد إلى و   ) أ(
  ؛تقییمات تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجيالمساهمة في   ) ب(
الخطة  في 2050عام لمعلومات عن خیارات السیاسات األخرى المتاحة لتنفیذ رؤیة اتقدیم   )ج(

  ؛2020-2011االستراتیجیة 
أن تقوم في اجتماعها السابع لهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، ه ینبغي ل أنیقرر   -5

، بتقدیم المعلومات الدولي للعلوم والسیاساتالحكومي عشر، وكنشاط مؤقت بشأن العالقة بین االتفاقیة والمنبر 
حالة هذه المعلومات إلى المنبر؛4 في الفقرة مشار إلیهااإلضافیة عن الطلبات الالتفسیریة  ٕ                               أعاله وا            
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أن تقوم في اجتماعها الثامن لهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، ه ینبغي ل أنیقرر  -6
 الحكومي الدولي للعلوم والسایات في مجال التنوع تطویر اإلجراءات وبرنامج عمل المنبرعشر، مع مراعاة زیادة 

، بإصدار التوصیات لعرضها على مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة
والسیاسات في مجال التنوع  الحكومي الدولي للعلوم  الهیئة الفرعیة مع المنبربصفة خاصة، ینبغي أن تتعاونو 

  :، وذلك من خالل ما یليالبیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة
- 2011للتنوع البیولوجي ستراتیجیة د االحتیاجات العلمیة والتقنیة ذات الصلة بتنفیذ الخطة االیتحد  )أ(

نوع البیولوجي وخدمات النظم التي یمكن أن ینظر فیها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال الت 2020
  ؛ةاالیكولوجی
للعلوم والسیاسات في مجال التنوع  في النتائج ذات الصلة من جانب المنبر الحكومي الدولي النظر  )ب(

، وأخذها في االعتبار واستكمالها باألعمال األخرى الالزمة في توصیاته لمؤتمر البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة
 األطراف؛

 إلى األمین التنفیذي استكشاف خیارات إضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع المنبر بیطل  -7
الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، وتقدیم تقریر عن ذلك إلى 

  .مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر
----  


