
 

 
األمم المتحدة محايدة مناخيـا،   لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 

  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب متكرويرجى من المندوبين ال .بع عدد محدود من هذه الوثيقةطُ
  

  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

  قرطاجنة للسالمة األحيائية
  خامسال االجتماع

  ٢٠١٠ ولاألتشرين /أكتوبر ١٥-١١، ناغويا، اليابان
  *المؤقت من جدول األعمال ٨البند 

  
  التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات األخرى

  يالتنفيذمذكرة من األمين 
  قدمةالم -أوال 

اعتمدت االستراتيجية العالمية لحفظ النبات في لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في فقدان التنـوع النبـاتي الحـالي      -١
تعزيز إعداد وتنفيذ هذه االستراتيجية إلى مـا   BS-IV/6المقرر ، النظر في مؤتمر األطراف، في المقرر قد قررو. والمستمر

بعد عام، مع مراعاة التحديات البيئية الراهنة والناشئة بشأن التنوع النباتي، بما في ذلك تحديث األهـداف ضـمن السـياق    
وبناء على ذلك، نظرت الهيئة الفرعية للمشـورة  . BS-IV/6 ووفقا لهااألوسع نطاقا للخطة االستراتيجية الجديدة لما بعد عام 

العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع عشر في مقترحات إجراء تحديث متكامل لالسـتراتيجية العالميـة، مـع    
، والتقارير السـنوية الرابعـة   ميلتوقعات في مجال التنوع البيولوجي العاللمراعاة التقرير عن حفظ النبات، والطبعة الثالثة 

واإلسهامات اإلضافية من الشراكة العالمية لحفظ النبات والمنظمات المعنية األخرى ة بواسطة منتدى إلكتروني، وعدد مـن  
  .االجتماعات والمشاورات اإلقليمية وقد أعدت الهيئة الفرعية التوصية التي تتضمن مشروع استراتيجية بصيغتها المستحدثة

د تضمنت مقترحات إجراء تحديث متكامل لالستراتيجية العالمية لحفظ ملخصا ألساس منطقي فني لكـل هـدف   قو  -٢
وقام األمين التنفيـذ بتحـديث االسـاس    . BS-IV/6المقرر  من األهداف وتبريرا للتغيير الي أدخل على االستراتيجية السابقة

، ف أيضا، في ضوء النظر فـي التوصـية  مؤتمر األطراكما . يةالمنطقي الفني في ضوء التغييرات المدخل في الهيئة الفرع
  .في األخذ علما باألساس المنطقي الفني، وتبرير التحديث

وقد تضمنت مقترحات إجراء تحديث متكامل لالستراتيجية العالمية لحفظ ملخصا ألساس منطقي فني لكل هـدف مـن    -٣
وقام األمين التنفيذ في هذه المذكرة بتحـديث  . BS-IV/6السابقة المقرر األهداف وتبريرا للتغيير الي أدخل على االستراتيجية 

كما مؤتمر األطراف أيضا، في ضوء النظـر فـي   . االساس المنطقي الفني في ضوء التغييرات المدخل في الهيئة الفرعية
  ، في األخذ علما باألساس المنطقي الفني، وتبرير التحديث١٤/٨التوصية 
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  طة التعاونةي الجاريةاسترعاض األنش: ثانيا
  مبادرة الجمارك الخضراء  –ألف 

وقد تضمنت مقترحات إجراء تحديث متكامل لالستراتيجية العالمية لحفظ ملخصا ألساس منطقي فني لكل هـدف مـن    -٤
غييـرات  وقام األمين التنفيذ بتحديث االساس المنطقي الفني في ضـوء الت . 6األهداف وتبريرا للتغيير الي أدخل على االسترا

كما مؤتمر األطراف أيضا، في ضوء النظر في التوصية، في األخذ علمـا باألسـاس المنطقـي    . المدخل في الهيئة الفرعية
الفني، وتبرير التحديث وقد تضمنت مقترحات إجراء تحديث متكامل لالستراتيجية العالمية لحفظ ملخصا ألساس منطقي فني 

  .BS-IV/6المقرر  ٢٠٠٦في عام لي أدخل على االستراتيجية السابقة لكل هدف من األهداف وتبريرا للتغيير ا
كمـا مـؤتمر   . وقام األمين التنفيذ بتحديث االساس المنطقي الفني في ضوء التغييرات المدخل في الهيئة الفرعيـة   -٥

واألسـاس   المـدة  .األطراف أيضا، في ضوء النظر في التوصية، في األخذ علما باألساس المنطقي الفني، وتبرير التحديث
إعداد قائمة عمل يمكن الوصول إليها على نطاق واسع ألنـواع معروفـة مـن     إلىالسابق يرمي  ١كان الهدف : المنطقي

وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى . نظام عالمي كامل من النباتات وقد تحقق هذا الحف تقريباالنباتات كخطوة نحو تحقيق 
ز على ما بعد عام سينصب على تعزيز هذه القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها إنجاز قائمة العمل، فإن التركي

عملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من هدف عام كخطو نحو تحقيق نظام كامـل مـن   و
عمليات التوزيع الجغرافي على مسـتوى البلـدان   ومن شأن ذلك أن يشمل إعداد ترادفات أكثر شمولية؛ وتحديث . النباتات

تيح، المفـا (والمبادرات الدولية؛ وإدراج أدوات التحديد األساسـية  عية بواسطة التركيز على النباتات الوطنية، والقوائم المرج
يات المبـادرة  ويرتبط هذا الهدف أيضا بأولو. وإدراج االسماء المحلية والعامية قدر اإلمكان) والصور واألوصاف األساسية

 .العالمية لتصنيف األحياء

وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه     -٦
 القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من

ومن شأن ذلك أن يشمل إعداد ترادفـات أكثـر شـمولية؛ وتحـديث     . هدف عام كخطو نحو تحقيق نظام كامل من النباتات
عمليات التوزيع الجغرافي على مستوى البلدان بواسطة التركيز على النباتات الوطنيـة، والقـوائم المرجعيـة والمبـادرات     

ويرتبط هذا الهدف أيضا بأولويـات  . السماء المحلية والعامية قدر اإلمكانالدولية؛ وإدراج أدوات التحديد األساسية وإدراج ا
  .المبادرة العالمية لتصنيف األحياء

وقد تضمنت مقترحات إجراء تحديث متكامل لالستراتيجية العالمية لحفظ ملخصا ألساس منطقي فني لكـل هـدف      -٧
وقام األمين التنفيذ بتحديث االساس المنطقي الفني . ابقة المقررمن األهداف وتبريرا للتغيير الي أدخل على االستراتيجية الس
كما مؤتمر األطراف أيضا، . UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/8في ضوء التغييرات المدخل في الهيئة الفرعية انظر الوثيقة 

على بروتوكـول  تركز بوجه خاص  في ضوء النظر في التوصية، في األخذ علما باألساس المنطقي الفني، وتبرير التحديث
  .التنوع البيولوجي

وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيز هذه القائمـة   -٨
وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من هـدف  

وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما . م كخطو نحو تحقيق نظام كامل من النباتاتعا
  .بعد عام سينصب على تعزيز هذه القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية
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يز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه   وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن الترك   -٩

، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خـالل االنتقـال إلـى    ٢٠٠٩القائمة وجعلها مفيدة أكثر عام 
ومن شأن ذلك أن يشمل إعداد ترادفات أكثر . كخطو نحو تحقيق نظام كامل من النباتات ٢٠٠٩الجزء الثاني من هدف عام 

بواسطة التركيز على النباتات الوطنيـة، والقـوائم    ٢٠١٠شمولية؛ وتحديث عمليات التوزيع الجغرافي على مستوى البلدان 
ويرتبط هـذا  . المرجعية والمبادرات الدولية؛ وإدراج أدوات التحديد األساسية وإدراج االسماء المحلية والعامية قدر اإلمكان

  .٢٠١٠لمية لتصنيف األحياء عام الهدف أيضا بأولويات المبادرة العا
وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه     -١٠

القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من 
  .م كخطو نحو تحقيق نظام كامل من النباتاتهدف عا

  التعاون مع منظمة التجارة العالمية  -باء 
وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه     -١١

هائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين الن
ومن شأن ذلك أن يشمل إعداد ترادفـات أكثـر شـمولية؛ وتحـديث     . هدف عام كخطو نحو تحقيق نظام كامل من النباتات

عمليات التوزيع الجغرافي على مستوى البلدان بواسطة التركيز على النباتات الوطنيـة، والقـوائم المرجعيـة والمبـادرات     
ويرتبط هذا الهدف أيضا بأولويات المبـادرة  . لية؛ وإدراج أدوات التحديد وإدراج االسماء المحلية والعامية قدر اإلمكانالدو

  .العالمية لتصنيف األحياء
  التعاون مع تبادل المعلومات  -ج

تعزيـز هـذه    وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على  -١٢
القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من 

ومن شأن ذلك أن يشمل إعداد ترادفـات أكثـر شـمولية؛ وتحـديث     . نحو تحقيق نظام كامل من النباتاتهدف عام كخطو 
ى مستوى البلدان بواسطة التركيز على النباتات الوطنيـة، والقـوائم المرجعيـة والمبـادرات     عمليات التوزيع الجغرافي عل

الدولية؛ وإدراج أدوات التحديد األساسية المفاتيح، والصور واألوصاف األساسية وإدراج االسماء المحليـة والعاميـة قـدر    
  .األحياء ويرتبط هذا الهدف أيضا بأولويات المبادرة العالمية لتصنيف. اإلمكان

وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه     -١٣
القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من 

ومن شأن ذلك أن يشمل إعداد ترادفـات أكثـر شـمولية؛ وتحـديث     . م كامل من النباتاتهدف عام كخطو نحو تحقيق نظا
عمليات التوزيع الجغرافي على مستوى البلدان بواسطة التركيز على النباتات الوطنيـة، والقـوائم المرجعيـة والمبـادرات     

وإدراج االسماء المحلية والعاميـة قـدر   ) المفاتيح، والصور واألوصاف األساسية(اسية الدولية؛ وإدراج أدوات التحديد األس
  .ويرتبط هذا الهدف أيضا بأولويات المبادرة العالمية لتصنيف األحياء. اإلمكان

وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه     -١٤
ائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من الق
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ومن شأن ذلك أن يشمل إعداد ترادفـات أكثـر شـمولية؛ وتحـديث     . هدف عام كخطو نحو تحقيق نظام كامل من النباتات

  .ن بواسطة التركيز على النباتات الوطنية، والقوائم المرجعيةعمليات التوزيع الجغرافي على مستوى البلدا
  التعاون مع االتفاقية الدولية لحماية النبات   -دال 

وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه     -١٥
عملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها و
ومن شأن ذلك أن يشمل إعداد ترادفـات أكثـر شـمولية؛ وتحـديث     . هدف عام كخطو نحو تحقيق نظام كامل من النباتات

ائم المرجعيـة والمبـادرات   عمليات التوزيع الجغرافي على مستوى البلدان بواسطة التركيز على النباتات الوطنيـة، والقـو  
الدولية؛ وإدراج أدوات التحديد األساسية المفاتيح، والصور واألوصاف األساسية وإدراج االسماء المحليـة والعاميـة قـدر    

  .ويرتبط هذا الهدف أيضا بأولويات المبادرة العالمية لتصنيف األحياء. اإلمكان
لعمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه   وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة ا  -١٦

  .القائمة وجعلها مفيدة أكثر
  التعاون مع اتفاقية أرهوس بشأن التوعية العامة والمشاركة العامة  - هاء 

وقد تضمنت مقترحات إجراء تحديث متكامل لالستراتيجية العالمية لحفظ ملخصا ألساس منطقي فني لكـل هـدف     -١٧
وقام األمين التنفيـذ بتحـديث االسـاس    . BS-IV/6وتبريرا للتغيير الي أدخل على االستراتيجية السابقة المقرر  من األهداف

كما مؤتمر األطراف أيضا، في ضوء النظر فـي التوصـية،   . المنطقي الفني في ضوء التغييرات المدخل في الهيئة الفرعية
  .يثفي األخذ علما باألساس المنطقي الفني، وتبرير التحد

وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه     -١٨
القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من 

ومن شأن ذلك أن يشمل إعداد ترادفـات أكثـر شـمولية؛ وتحـديث     . من النباتات هدف عام كخطو نحو تحقيق نظام كامل
عمليات التوزيع الجغرافي على مستوى البلدان بواسطة التركيز على النباتات الوطنيـة، والقـوائم المرجعيـة والمبـادرات     

مفـاتيح، والصـور واألوصـاف    التحديد األساسـية ال . ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٠إلى  ١٩في الفترة من الدولية؛ وإدراج أدوات 
ويرتبط هذا الهدف أيضا بأولويات المبـادرة العالميـة   . مشاركا قدر اإلمكان ٧٠األساسية وإدراج االسماء المحلية والعامية 

  .لتصنيف األحياء
وقد تضمنت مقترحات إجراء تحديث متكامل لالستراتيجية العالمية لحفظ ملخصا ألساس منطقي فني لكـل هـدف     -١٩

وقام األمين التنفيذ بتحديث االساس المنطقي الفنـي فـي   . هداف وتبريرا للتغيير الي أدخل على االستراتيجية السابقةمن األ
كما مؤتمر األطراف أيضا، في ضوء النظر في التوصية، فـي األخـذ علمـا    . ضوء التغييرات المدخل في الهيئة الفرعية
  باألساس المنطقي الفني، وتبرير التحديث

  اء القدراتبن  -واو
وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه     -٢٠

القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من 
ومـن شـأن ذلـك أن    .  ٢٠٠٩مارس /آذار ١١إلى  ٩ في الفترة من ام كامل من النباتاتهدف عام كخطو نحو تحقيق نظ

يشمل إعداد ترادفات أكثر شمولية؛ وتحديث عمليات التوزيع الجغرافي على مستوى البلدان بواسطة التركيز على النباتـات  
) المفاتيح، والصور واألوصاف األساسـية (سية الوطنية، والقوائم المرجعية والمبادرات الدولية؛ وإدراج أدوات التحديد األسا
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ويرتبط هذا الهدف أيضا بأولويات المبادرة العالميـة لتصـنيف   . مشاركا قدر اإلمكان ٧٠وإدراج االسماء المحلية والعامية 
  .٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ٢٧إلى  ٢٣األحياء مكسيكو كم 

مل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه   وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة الع  -٢١
القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثاني من 

ـ   . هدف عام كخطو نحو تحقيق نظام كامل من النباتات مولية؛ وتحـديث  ومن شأن ذلك أن يشمل إعداد ترادفـات أكثـر ش
  .٢٠١٠فبراير /شباط ١٧إلى  ١٥عمليات التوزيع الجغرافي على مستوى البلدان بواسطة التركيز على النباتات من 

  المناولة والنقل والتغليف والتعرف على الكيانات الحية المحورة  -زاي
د عام سينصب على تعزيـز هـذه   وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بع  -٢٢

قال إلى الجزء الثاني من القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنت
ومن شأن ذلك أن يشـمل  . كخطو نحو تحقيق نظام كامل من النباتاتهدف . ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٥مايو إلى /أيار ١٨من 

ادفات أكثر شمولية؛ وتحديث عمليات التوزيع الجغرافي على مستوى البلدان بواسـطة التركيـز علـى النباتـات     إعداد تر
 فاتيح، والصور واألوصـاف األساسـية  الوطنية، والقوائم المرجعية والمبادرات الدولية؛ وإدراج أدوات التحديد األساسية الم

ويرتبط هذا الهدف أيضا بأولويات المبادرة العالمية لتصنيف األحياء . انوإدراج االسماء المحلية والعامية مشاركا قدر اإلمك
الوطنية، والقوائم المرجعية والمبادرات الدولية؛ وإدراج أدوات التحديد األساسية المفاتيح، والصور واألوصـاف األساسـية   

بأولويات المبادرة العالميـة لتصـنيف    ويرتبط هذا الهدف أيضا. مشاركا قدر اإلمكان ٧٠وإدراج االسماء المحلية والعامية 
  .األحياء

المفاتيح، والصور واألوصـاف  (الوطنية، والقوائم المرجعية والمبادرات الدولية؛ وإدراج أدوات التحديد األساسية   -٢٣
العالميـة   ويرتبط هذا الهدف أيضا بأولويات المبادرة. مشاركا قدر اإلمكان ٧٠وإدراج االسماء المحلية والعامية ) األساسية

  .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/INF/23و UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/9لتصنيف األحياء الوثيقتين 
  تقييم المخاطر وإدارتها  -حاء

وقد تضمنت مقترحات إجراء تحديث متكامل لالستراتيجية العالمية لحفظ ملخصا ألساس منطقي فني لكـل هـدف      -٢٤
وقام األمين التنفيذ بتحـديث االسـاس   . BS-IV/11االستراتيجية السابقة المقرر  من األهداف وتبريرا للتغيير الي أدخل على

كما مؤتمر األطراف أيضا، في ضوء النظر فـي التوصـية،   . المنطقي الفني في ضوء التغييرات المدخل في الهيئة الفرعية
  .في األخذ علما باألساس المنطقي الفني، وتبرير التحديث

بتحديث االساس المنطقي الفني في ضوء التغييرات المدخل فـي  إتاحتها لعامة الناس إكمال القائمة المرجعية و ) أ(
كما مؤتمر األطراف أيضا، في ضوء النظر في التوصية، في األخذ علما باألساس المنطقـي  . الهيئة الفرعية

 ؛الفني، وتبرير التحديث

 ؛الم الثالثالمنظمات الدولية األخرى، خاصة التحالف الصناعي العالمي وشبكة الع ) ب(

 .المؤسسات التعليمية، خاصة جامعة كانتربيري وجامعة مينيسوتا ) ج(

 عناصر مشروع القرار –ثالثا 

وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيـز هـذه     -٢٥
  .بة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثانيالقائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنس
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بحلول عام، وتحـديثها  والحفـاظ    إعداد قائمة عمل لجميع عمليات التقييم المتاحة القائمة على األدلة للنباتات ) أ(

 ؛بوصفا مصدرا على شبكة االنترنتعليها بشكل منتظم 

السـتراتيجية  حيث يمكن منها قياس األهداف األخـرى ل رة، قائمة مؤقتة لألنواع المهددة، كنتيجة للفقإعداد   ) ب(
 ؛وفي حين ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل وذلك بعامالعالمية للحفاظ على النبات 

 :أن تطلب من األمين التنفيذي القيام بما يلي ) ج(

هود الرامية إلى إنجـاز  وفي حين ستتواصج نسبة أنواع النبات المعروفة المدرجة على مؤشر القائمة الحمراء )١(
قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب على تعزيز هذه القائمة وجعلهـا مفيـدة أكثـر، ويمكـن     
الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال إلى الجزء الثانيلبلدان بواسـطة التركيـز   

 .١٨من المادة  على النباتات الوطنية

ن ستتواصجهود الرامية إلى إنجاز قائمة العمل، فإن التركيز على ما بعد عام سينصب علـى تعزيـز   ي حيوف )٢(
 .هذه القائمة وجعلها مفيدة أكثر، ويمكن الوصول إليها وعملية بالنسبة للمستفيدين النهائيين من خالل االنتقال
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