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 االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
 االجتماع الخامس

 2000أيار / مايو26-15نيروبي 
 ∗ من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 منقح لجدول األعمال المؤقتشرح 

 مذآرة قدمها األمين التنفيذي

هiذه المذآiرة هiي تنقiيح لشiرح جiدول األعمiال المؤقiت لالجiتماع الخiامس لمؤتمر األطراف لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،               -1
 ، التiiي تلغiiيها وتحiiل 1صiiويب  والت1999تشiiرين الثانiiي / نوفمiiبر18 المؤرخiiة UNEP/CBD/COP/5/1/Add.1آمiiا وردت فiiي الوثiiيقة 

وقiiد جiiرى إعدادهiiا لألخiiذ فiiي الحسiiبان الiiتطورات التiiي نشiiأت مiiنذ إصiiدار الوثiiيقة ، والتiiي تتضiiمن ، بiiدون أن تقتصiiر علiiى اعiiتماد   . محلهiiا 
آانون /د في ينايربiروتوآول قرطاجiنة بشiأن السiالمة األحيائiية فiي الiدورة المسiتأنفة من االجتماع االستثنائي األول لمؤتمر األطراف الذي عق            

الذي عقد في فـبراير  ) SBSTTA(  ، ونiتائج االجiتماع الخiامس للهيiئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     2000الثانiي   
تفاقية المتعلقة وباألحكiام ذات الصiلة باال  ) ي (8، واالجiتماع األول للفiريق العiامل المخصiص لمiا بيiن الiدورات المعنiي بالمiادة              2000شiباط   /

وتقiدم هiذه المذآiرة أيضiا معلومiات تفصiيلية إضiافية بشأن التنظيم المقترح         . 2000آذار /بالتiنوع البيولوجiي الiذي عقiد فiي أشiبليه فiي مiارس          
 .لعمل االجتماع 

د جiiدول األعمiiال آمiا ورد فiiي شiiرح جiiدول األعمiiال المؤقiت األصiiلي ، ووفقiiا لمشiiورة المكتiiب ، قiiام األميiن التنفiiيذي بتنظiiيم بiiنو     -2
. وقضايا ذات أولوية لالستعراض والتوجيه . واعiتماد الiتقارير واسiتعراض تنفiيذ بiرنامج العمل       . مسiائل تنظيمiية     : المؤقiت فiي أربعiة أقسiام         

ول أدناه قائمة آما يرد في المرفق األ. ويiرد مiن افتتاحiية هiذه الفقiرات شiرحًا أآiثر تفصiيال بالنسiبة لألهiداف اإلجمالiية لكiل قسiم مiن األقسiام                       
وبiiiiناء علiiiiى طلiiiiب المكتiiiiب ، قiiiiام األميiiiiن التنفiiiiيذي أيضiiiiا بضiiiiم إلiiiiى الوثiiiiيقة        . مiiiiنقحة بوثiiiiائق العمiiiiل ووثiiiiائق معلومiiiiات لالجiiiiتماع     

UNEP/CBD/COP/5/1/Add.2       ررات التي اقترحتها الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنيةiروع المقiن مشiر مiتلف العناصiمخ 
، وفريق الخبراء المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع ، ) ISOC(  واجiتماع مiا بيiن الدورات بشأن عمليات االتفاقية         والتكنولوجiية ،  

وباألحكام ذات الصلة باالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ) ي (8والفiريق العiامل المخصص مفتوح العضوية لما بين الدورات المعني بالمادة    
، وحيiث المالئiم ، المذآiرات التiي أعدهiا األميiن       ) ICCP( ة مiا بيiن الحكومiات لiبروتوآول قرطاجiنة بشiأن السiالمة األحيائiية         ، ومكتiب لجiن  

 .التنفيذي لهذا االجتماع 

 مسائل تنظيمية  -أوال

 بتنظiيم االجتماع  وتتضiمن هiذه البiنود قضiايا تiتعلق     . يتضiمن القسiم األول مiن جiدول األعمiال المؤقiت بiنودا ذات طبiيعة إجرائiية                -3
 . وتشغيله والبرتوآول العائد له ، وال تتضمن قضايا موضوعية 

 

 افتتاح االجتماع  -1البند 

 ، 4/18 وعقiب دعiوة حكومة جمهورية آينيا ، التي رحب بها وقبلها مؤتمر األطراف في مقرره       4/16 مiن المقiرر      1وفقiا للفقiرة      -4
  .2000أيار من عام / مايو26 إلى 15من سيعقد االجتماع الخامس لألطراف في نيروبي 
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 ) .UNON(سوف يعقد االجتماع في مكتب األمم المتحدة في نيروبي  -5

وسوف يباشر بتسجيل المشترآين  . 2000أيار / مايو15 مiن صiباح يiوم االثنيiن الواقع في        10سiوف يفتiتح االجiتماع فiي السiاعة            -6
  .2000أيار / مايو12الجمعة الواقع في  من بعد ظهر يوم 3في مكان االجتماع في الساعة 

 للمشاورات غير الرسمية فيما بين المجموعات 2000أيار / مايو14 و 13وسiوف تجهiز غiرف االجتماع يوم السبت واألحد ، في        -7
 . أو تثبيت المرشحين لكل فريق إلى مكتب االجتماع /اإلقليمية الخمسة ، وال سيما لتعيين و

 يوما من إيداع الوثيقة ذات 90 من االتفاقية ، تدخل االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى آل طرف بعد 3 ، الفقرة    36اسiتنادا إلiى المiادة        -8
وبالتالiي سiوف ال تعتiبر الiدول أو المنظمات االقتصادية اإلقليمية المتكاملة أنها أعضاء في االتفاقية اّال إذا قامت بإيداع وثائقها بحلول            . الصiلة   
 2000شباط / فبراير25شiباط ولكن قبل  / فiبراير 14أمiا الiدول التiي قامiت بiإيداع وثائقهiا بعiد        .  فiي مطلiع االجiتماع    2000باط  شi / فiبراير  14

 فسوف لن تصبح أعضاء إال 2000شباط / فبراير25أمiا الiدول التiي تقوم بذلك اإليداع بعد      . فسiوف تصiبح أعضiاء خiالل االجiتماع الخiامس             
 .بإمكانها االشتراك بصفة مراقب بعد نهاية االجتماع ، ولكن 

 مiن قواعiد إجراءات اجتماعات مؤتمر األطراف ، قامت األمانة بإبالغ األمم المتحدة ووآاالتها المتخصصة      6اسiتنادا إلiى القiاعدة        -9
ها أن ترسل ممثليها بصفة والوآالiة الدولiية للطاقiة الذريiة وآذلiك جمiيع الiدول غiير األعضiاء في االتفاقية ، بشأن هذا االجتماع بحيث يتسنى ل             

 .مراقب 

 مiiن قواعiiد اإلجiiراءات قامiiت األمانiiة بiiإبالغ جمiiيع الهيiiئات والوآiiاالت ، سiiواء أآانiiت حكومiiية أو غiiير حكومiiية      7وفقiiا للقiiاعدة  -10
أن تكiiون ممiiثلة فiiي  والمؤهلiiة فiiي المجiiاالت المiiتعلقة بصiiيانة التiiنوع البيولوجiiي واالسiiتخدام المسiiتدام ، و التiiي أبلغiiت األمانiiة بشiiأن رغبiiتها      

ويطلiب إلiى الهيئات أو الوآاالت التي ترغب في أن تكون ممثلة ولكنها لم تقم بإبالغ   . االجiتماع ، بحيiث يمكiن أن تكiون ممiثلة بصiفة مراقiب           
 .األمانة ، فيطلب إليها أن تقوم بإبالغ األمانة بشأن رغبتها 

 .، رئيس االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف ) سلوفاآيا(سيفتتح االجتماع معالي السيد الزلو ميكلوس  -11

ومiن المiتوقع أنiه فiي الجلسiة االفتتاحiية سيسiتمع المؤتمiر إلiى متكلم واحد أو أآثر عند إلقاء آلمة ترحيب من جانب ممثلي حكومة                 -12
 .جمهورية آينيا 

 . البيئة التابع لألمم المتحدة بإدالء بيان ومن المتوقع أيضا أنه في الجلسة االفتتاحية سوف يقوم المدير التنفيذي لبرنامج -13

 .آما يقوم األمين التنفيذي لالتفاقية بإلقاء بيان يلقي فيه الضوء على المسائل الرئيسية في مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس  -14

 انتخاب أعضاء المكتب  -2البند 

 انتخاب الرئيس 

قع أنiه فiي الجلسiة االفتتاحiية ، سiوف يدعiو رئiيس االجiتماع الiرابع إلiى انتخاب ممثل           اسiتنادا إلiى الممارسiات السiابقة ، مiن المiتو         -15
 .للدولة المضيفة بصفة رئيس 

 انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس 

 مiiن قواعiiد اإلجiiراءات ، باإلضiiافة إلiiى الرئiiيس ، يجiiب انiiتخاب ثمانiiية نiiواب للرئiiيس ومقiiرر مiiن بيiiن ممثلiiي         21وفقiiا للقiiاعدة   -16
 . وسوف يشكلوا مكتب االجتماع . لموجودين في االجتماع األطراف ا

 انتخاب أعضاء الهيئات الفرعية واالجتماعات األخرى

 مiن قواعد اإلجراءات على أنه يجب أن يقوم مؤتمر األطراف بانتخاب رئيس أي هيئة فرعية ، بينما   26تiنص القiاعدة      -18
وفي هذا االجتماع ، فسوف يحتاج مؤتمر األطراف إلى أن يقوم . تكiون مiن مسiؤولية الهيiئة نفسها انتخاب أي عضو مسؤول أخر          

وسوف يقرر خالل االجتماع الجاري ) SBSTTA( بانiتخاب رئiيس الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية       
 من المجموعات اإلقليمية SBSTTAوآiان الرؤسiاء السiابقون لتلك الهيئة الفرعية    . حiول انiتخاب رئiيس أي هيiئة فرعiية أخiرى             

 آسيا – آسيا ، االجتماع الرابع – أوروبا الغربية وغيرها ، االجتماع الثالث – أفريقiيا ، االجiتماع الثانiي    –االجiتماع األول    : التالiية   
حتاج إلى تقديم وما تزال مجموعة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية ت.  أمiريكا الالتينiية ومiنطقة الكاريبي         –، واالجiتماع الخiامس      
  .SBSTTAرئيس للهيئة الفرعية 

تمشiيا مiع الممارسات السابقة ، قد يرغب مؤتمر األطراف أيضا أن ينتخب رئيس أي مجموعة عاملة أخرى ، أو أي من اللجان أو     -18
 . أي أنواع أخرى من الهيئات التي جرى تشكيلها أو سوف يجرى تشكيلها في هذا االجتماع 

 جدول األعمال إقرار  -3البند 

 8 وذلك في ضوء أحكام المادة UNEP/CBD/COP/5/1قiام األميiن التنفiيذي بiإعداد جiدول األعمiال المؤقiت الوارد في الوثيقة            -19
والمقررات األخرى ) 4/16الوارد في المقرر ( مiن قواعiد اإلجiراءات الجiتماعات مؤتمiر األطiراف ، مiع األخiذ فiي الحسبان برنامج العمـل                   

وعiند إعiداد جiدول األعمiال المؤقiت ، فقiد أخiذ األميiن التنفiيذي بمشiورة مكتب االجتماع الرابع           . ة التiي اعiتمدها مؤتمiر األطiراف          ذات الصiل  
 .لمؤتمر األطراف 

 تنظيم العمل  -4البند 
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 مجموعتي عمل فiي ضiوء عiدد المiواد وتعقيدها والتي يجب تناولها في االجتماع الخامس ، فقد يرغب مؤتمر األطراف في تشكيل           -20
 . ويرد اقتراح في المرفق الثاني أدناه بجدول زمني وتقسيم المسؤوليات بين مجموعتي العمل . 

وإذا آان هناك حاجة . سiوف تكون الترجمة الفورية متوفرة لمجموعتي العمل في جلسة الصباح وفي جلسة بعد الظهر    -21
 . لعقد جلسات مسائية فسوف لن تكون الترجمة الفورية متوفرة 

 ، برئاسة 2000أيار / مايو24آمiا ورد فiي المiرفق الثانiي ، سiوف يعقiد الجiزء رفiيع المسiتوى مiن االجiتمـاع بتاريخ                  -22
وسوف يكون هذا . رئiيس االجiتماع الخامس لمؤتمر األطراف مرآزًا على الدخول حيز التنفيذ لبروتوآول بشأن السالمة األحيائية     

           iى المراقبيiتوح إلiتماع مفiن االجiم مiقة              القسiتراحات المنسiض االقiتقديم بعiة لiم الفرصiتعطى لهiن سiوف تختتم الدورة  . ن ، الذيiوس
 .بحفل توقيع على بروتوآول قرطاجنة 

وباإلضiافة إلiى ذلiك سiوف تدعiو حكومiة آينiيا إلiى عقد اجتماع مائدة مستديرة وزاري بشأن نقل التكنولوجيا األحيائية              -23
  .2000يار أ/ مايو23وبناء القدرات وذلك في صباح يوم 

 تقرير بشأن وثائق تفويض الممثلين لالجتماع الخامس لمؤتمر األطراف  -5البند 

 : من قواعد اإلجراءات على أنه 18تنص المادة  -24

يجiب تقديiiم وثiiائق تفويiiض الممثليiiن وأسiiماء الممثليiiن البديليiiن والمرشiدين إلiiى األميiiن التنفiiيذي لمؤتمiiر األطiiراف أو إلiiى ممiiثل    " 
آما يجب تقديم أي تغيير الحق في تشكيل الوفد إلى األمين .  ساعة بعد افتتاح االجتماع 24نفiيذي فiي مهلiة ال تiزيد علiى         األميiن الت  

ويجiب إصiدار وثiائق التفويض من جانب رئيس الدولة أو الحكومة أو من جانب وزير الخارجية ، أو في حالة       . التنفiيذي أو ممiثله      
 " . من جانب سلطة مؤهلة لتلك المنظمة منظمة الدمج االقتصادية اإلقليمية

 "  .على مكتب أي اجتماع فحص وثائق التفويض وتقديم تقريره إلى مؤتمر األطراف ليبت فيها"  على أن 19تنص القاعدة  -25

لمناسبة والتي  فقiد أعiد األميiن التنفiيذي شiكًال نموذجiيا لوثiائق التفويض ا       18بغiية مسiاعدة األطiراف فiي الوفiاء بمتطلiبات القiاعدة              -26
 .توزع على النقاط المرآزية الوطنية على شكل مرفق بكتاب الدعوة إلى االجتماع 

 . ومؤتمر األطراف مدعو ألن ينظر ويعتمد التقرير الخاص بتفويض الممثلين والذي قدمه له المكتب  -27

  قضايا معلقة  - 6البند 

28-               iد إجiراف قواعiر األطiتمد مؤتمiتماع األول اعiي االجiرر    فiي المقiرة   1/1راءاته فiتثناء الفقiاعدة   1 ، باسiن القiالمتعلقة باتخاذ 40 م 
وفiي االجiتماع الثالiث ، تم    . وقiد نظiرت االجiتماعات السiابقة فiي هiذه المسiألة الiبارزة ولكiن بiدون حلهiا بشiكل قطعiي               . مقiررات موضiوعية     

 . لها التوصل إلى اإلجماع في الرأي حول بعض النصوص بين قوسين ، ولكن ليس آ

.  اعiiتمد مؤتمiiر األطiiراف القواعiiد المالiiية إلدارة الصiiندوق االسiiتئماني لالتفاقiiية المiiتعلقة بالتiiنوع البيولوجiiي  1/6بموجiiب المقiiرر  -29
 فiiي انصiiبه توزيiiع اإلسiiهامات مiiن جانiiب األطiiراف إلiiى    4وتبحiiث الفقiiرة  .  مiiن هiiذه القواعiiد الiiنص بيiiن قوسiiين   16 و4وتتضiiمن الفقiiرتان 

وقiد نظiر فiي هiذه الفقرات في االجتماعات     .  فiي اعiتماد المقiررات بشiأن الصiندوق االسiتئماني       16آمiا تبحiث الفقiرة       . ئماني  الصiندوق االسiت   
 . لذلك يبقي النص ضمن قوسين . السابقة لمؤتمر األطراف ، ولكن دون التوصل إلى أي اتفاق 

أنظiiiiiiر الوثiiiiiiيقة ( ع لمؤتمiiiiiiر األطiiiiiiراف لiiiiiiم تعمiiiiiiل المشiiiiiiاورات  بيiiiiiiن الiiiiiiدورات والتiiiiiiي بiiiiiiرزت فiiiiiiي االجiiiiiiتماع الiiiiiiراب     -30
UNEP/CBD/COP/4/27     رةiبارزة          ) 70 ، الفقiائل الiل المسiى حiع المكتب ، آان من الرأي بأنه       . علiاورات مiيس بالمشiام الرئiد أن قiوبع

 . سوف لن يكون من الممكن استكمال النظر في القضايا المعلقة في مطلع هذا االجتماع 

 الجتماع السادس لمؤتمر األطراف موعد ومكان انعقاد ا -7البند 

 .  من قواعد اإلجراءات على مؤتمر األطراف أن يقرر بشأن موعد ومدة اجتماعه العادي المقبل 4 من القاعدة 2وفقا للفقرة  -31

32-   iiار استعراضiiمن إطiiك ضiiة ، وذلiiبلة دوريiiة المقiiتماعات العاديiiل االجiiألة جعiiي مسiiرابع فiiتماعه الiiي اجiiراف فiiر األطiiر مؤتمiiه نظ
وقiiرر المؤتمiiر أن يؤجiiل أي مقiiرر بشiiأن هiiذا الموضiiوع وأحiiال المسiiألة إلiiى االجiiتماع فiiيما بيiiن الiiدورات بشiiأن عملiiيات   . لعملiiيات االتفاقiiية 

ولiم يتوصل ذلك االجتماع إلى إجماع الرأي بشأن ما إذا آان ينبغي أن تعقد اجتماعات مؤتمر  . 1999حزيiران   /االتفاقiية الiذي انعقiد فiي يونiيو         
اف سiنويا أو علiى أسiاس آiل سiنتين وتiنص التوصية حول هذا الموضوع على الخيارين ، والذي من المتوقع أن ينظر فيه بموجب البند           األطiر 
 . من جدول األعمال المؤقت 19

ات مؤتمر  من قواعد اإلجراءات أنه يجب أن تعقد اجتماع3بالنسiبة لمكiان انعقاد االجتماع المقبل لمؤتمر األطراف ، تنص القاعدة     -33
ولم يتسلم . األطiراف فiي مقiر األمانiة ، مiا لiم يقiرر مؤتمiر األطiراف خiالف ذلiك أو مiا لiم يقiم األميiن بتدابiير مناسiبة بالتشاور مع األطراف                       

 .األمين التنفيذي أي عرض أو تعبير عن االهتمام بشأن استضافة االجتماع السادس لمؤتمر األطراف 

 األطiراف أيضiا الiنظر فiي توصiية مكتiب اللجiنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوآول قرطاجنة        فiي هiذا السiياق قiد يرغiب مؤتمiر          -34
حiول الحاجiة إلiى االجiتماع األول لمؤتمiر األطiراف الiذي يكiون بمثابة اجتماع لألطراف في البروتوآول                ) ICCP( بشiأن السiالمة األحيائiية       
 .حيز النفـاذ  شهرًا بعد دخول البروتوآول 12على أن يعقد خالل مدة 

 . بموجب هذا البند يطلب التوصل إلى مقرر بشأن موعد ومكان انعقاد االجتماع السادس لمؤتمر األطـراف  -35
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 اعتماد التقارير -ثانيا

 :ينص القسم الثاني من جدول األعمال المؤقت على تقديم التقارير التالية  -36

(I) لخامس لمؤتمر األطراف تقرير االجتماعات التحضيرية اإلقليمية لالجتماع ا. 

(II)            ول عمل االجتماعينiية حiية والتكنولوجiية والتقنiورة العلمiية بالمشiية المعنiئة الفرعiر الهيiتقاري
 ) UNEP/CBD/COP/5/2 and 3(الرابع والخامس 

(V)  تقرير اجتماع ما بين الدورات حول عمليات االتفاقية )UNEP/CBD/COP/5/4 ( 

واألحكام ذات الصلة من ) ي (8توح العضiوية لمiا بين الدورات حول تنفيذ المادة        تقريiر الفiريق العiامل المخصiص مفi          )د( 
 ) .UNEP/CBD/COP/5/5(االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  

 )GEF) ( UNEP/CBD/COP/5/7(تقرير مرفق البيئة العالمية  )هـ( 

(XXVII)  تقرير فريق الخبراء عن الحصول على الموارد وتقاسم المنافع)UNEP/CBD/COP/5/8 ( 

(وعiiن حالiiة بiiرتوآول السiiالمة األحيائiiية  ) UNEP/CBD/COP/5/9( تقريiiر األميiiن التنفiiيذي عiiن إدارة االتفاقiiية   )ز(
UNEP/CBD/COP/5/6. ( 

مؤتمiر األطiراف مدعiو ، مiع بعiض االسiتثناءات ، إلiى مالحظiة الiتقارير المقدمiة على أن تؤخذ المسائل الموضوعية الناشئة عن                     -37
 .رير بموجب البند المالئم من جدول األعمال آما هو مبين أدناه هذه التقا

 تقارير االجتماعات التحضيرية اإلقليمية -8البند 

بموجiب هiذا البiند تعطiى الفرصة لرؤساء االجتماعات اإلقليمية التي تعقد لتحضير مؤتمر األطراف لتقديم تقارير هذه االجتماعات             -38
 . ألغراض المعلومات وسوف تتوافر نسخ من التقارير. 

سiيكون مؤتمiر األطiراف مدعiوًا لإلحاطiة علمiا بنiتائج االجiتماعات اإلقليمية وإدراج هذه النتائج ، حسب المالئم ، عندما ينظر في               -39
 .البنود ذات الصلة من جدول األعمال المؤقت 

 

 ولوجية تقارير الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكن - 9البند 

 SBSTTAتقرير االجتماع الرابع للهيئة الفرعية 

 تقريiر االجتماع الرابع للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية     UNEP/CBD/COP/5/2ورد فiي الوثiيقة       -40
 ) .ماليزيا(زاآرى . هـ. اع السيد أ ، والذي سيقدمه رئيس ذلك االجتم1999حزيران / يونيو25 إلى 21، الذي عقد في مونتريال من 

ومؤتمiiر األطiiراف مدعiiو ليتiiناول التوصiiيات الموضiiوعية للهيiiئة الفرعiiية والتiiي تiiرد فiiي     . يحiiتوى الiiتقرير علiiى سiiبع توصiiيات   -41
 : تقريرها بموجب البند الموضوعي المناسب من جدول األعمال آما يلي 

الموضiiiiوعي مiiiiن جiiiiدول أعمiiiiال  البiiiiند 
 مؤتمر األطراف 

 التوصية SBSTTAموضوع توصية الهيئة الفرعية 

 ج-  أ4/1 برنامج العمل  19

 4/2 المزيد من وضع مبادرة العالمية للتصنيف  17-4

تقيiiيم حالiiة واتجاهiiات الخiiيارات لحفiiظ واسiiتدامة اسiiتخدام       21
التiiiiiنوع البيولوجiiiiiي األرضiiiiiي فiiiiiي الiiiiiنظم اإليكولوجiiiiiية   
لألراضiiiiiي الجافiiiiiة وأراضiiiiiي حiiiiiوض الiiiiiبحر المتوسiiiiiط  

األراضiiiiي القاحلiiiiة وشiiiiبه القاحلiiiiة واألراضiiiiي العشiiiiبية   و
 والسافانا 

4/3 

إعiiداد مiiبادئ توجيهiiية لمiiنع آثiiار األنiiواع الغريiiبة وتحديiiد      17-3
مiiiiناطق العمiiiiل ذات األولويiiiiة بشiiiiأن الiiiiنظم اإليكولوجiiiiية   
المعiiiزولة وإعطiiiاء المiiiزيد مiiiن التوصiiiيات إلiiiى الiiiبرنامج    

 العالمي لألنواع الضارة 

4/4 

لتكنولوجiيا الجديiدة لمكافحiة العوامiل الوراثية للنبات         نiتائج ا   16-2
البيولوج Tالتنو Rاستخدا Aواستدام Aلصيان

4/5 
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الموضiiiiوعي مiiiiن جiiiiدول أعمiiiiال  البiiiiند 
 مؤتمر األطراف 

 التوصية SBSTTAموضوع توصية الهيئة الفرعية 

 .لصيانة واستدامة استخدام التنوع البيولوجي 

 4/6 إدخال مشاغل التنوع البيولوجي في تقييم األثر البيئي  18-6

إعiiiiداد مiiiiناهج وممارسiiiiات لالسiiiiتخدام المسiiiiتدام للمiiiiوارد   22
 البيولوجية بما في ذلك السياحة 

4/7 

 )SBSTTA( االجتماع الخامس للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية تقرير 

الوثيقة  . 2000شباط / فبراير4آiانون الثاني إلى  / يiناير 31تقريiر االجiتماع الخiامس للهيiئة الفرعiية الiذي عقiد فiي مونiتريال مiن                     -42
UNEP/CBD/COP/5/3آولومبيا(سامبر . يئة الفرعية في االجتماع الخامس السيد س  وسوف يقدم هذا التقرير رئيس اله. ( 

ومؤتمiر األطiراف مدعiو لتiناول التوصيات الموضوعية للهيئة الفرعية والتي ترد في تقريرها     .  توصiية    14يحiتوي الiتقرير علiى        -43
 : بموجب البند الموضوعي المناسب من جدول األعمال آما يلي 

البند الموضوعي من 
جدول أعمال مؤتمر 

 األطراف

 التوصية  SBSTTAة الفرعية موضوع توصية الهيئ

 5/1 التعاون مع الهيئات األخرى 19
 5/2 .المرحلة الرائدة آللية تبادل المعلومات  18-2
 5/3 استعراض المبادرة العالمية للتصنيف 17-4
 5/4 مبادئ إرشادية لمنع اآلثار وإدخالها وتلطيفها: االجناس الغريبة  17-3
 5/5 : التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  16-1
 5/6 وسائل التنفيذ لبرنامج العمل وتحليل تبييض المرجان : التنوع البيولوجي البحري والساحلي  16-1
الحالiiiة واالتجاهiiiات وتحديiiiد الخiiiيارات لصiiiيانة واسiiiiتدامة      : التiiiنوع البيولوجiiiي للغابiiiات     16-1

 االستخدام 
5/7 

لعمiل لألراضiي الجافiة وأراضiي حiوض الiبحر المتوسiط واألراضي القاحلة وشبه        بiرنامج ا   21
 خيارات إعداد برنامج العمل : القاحلة واألراضي العشبية والسافانا للتنوع البيولوجي 

5/8 

 5/9 التنوع البيولوجي الزراعي ، تقييم األنشطة الجارية واألولويات لبرنامج العمل  16-2
 5/10 اعتماد المزيد من المبادئ : يكولوجي نهج النظام اإل 17-1
 5/11 إعداد مؤشرات التنوع البيولوجي 17-2
تحديiiد األنشiiطة القطاعiiية التiiي مiiن شiiأنها  : االسiiتخدام المسiiتدام لعناصiiر التiiنوع البيولوجiiي   22

 اعتماد الممارسات والتكنولوجيات غير الضارة بالتنوع البيولوجي
5/12 

 5/13 قارير الوطنية الثانية بما في ذلك المؤشرات واإلجراءات الحافزةإعداد توجيهات للت 18-7
صiiالحيات مجموعiiات الخiiبراء الفنييiiن المختصiiين وقوائiiم الخiiبراء واقiiتراح لمiiنهج موحiiد        19

 الستخدام قوائم الخبراء 
5/14 

ير االجتماعين الرابع والخامس للهيئة بموجiب هiذا البiند مiن جiدول األعمiال فiأن مؤتمiر األطiراف مدعiو إلiى اإلحاطiة علمiا بتقار               -44
ويقiترح أيضiا أنiه ينبغiي دعiوة الرؤسiاء الممثليiن للهيiئة الفرعiية المعنiية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لتقديم              . SBSTTAالفرعiية   

 . ل التوصيات الفردية للهيئة الفرعية عند اتخاذ هذه التوصيات بموجب البنود الموضوعية لجدول األعما

 

 تقرير اجتماع ما بين الدورات حول عمليات االتفاقية -10البند 

 حiiول المسiiائل المؤسسiiية وبiiرنامج العمiiل ، قiiرر مؤتمiiر األطiiراف أن يعقiiد اجiiتماعًا مفiiتوح       4/16فiiي مقiiرر مؤتمiiر األطiiراف    -45
وقد عقد . مؤتمر األطراف وتصريف أعمالها  ، الترتيبات الممكنة لتحسين االستعدادات الجتماعات  ضiمن أمiور أخرى    العضiوية للiنظر فiي ،        

 " .االجتماع ما بين الدورات بشأن عمليات االتفاقية"  ويشار إليه 1999حزيران / يونيو30 إلى 28هذا االجتماع في مونتريال من 

(تقريiiiiiiر االجiiiiiiتماع ) سiiiiiiلوفاآيا(سiiiiiiوف يقiiiiiiدم رئiiiiiiيس االجiiiiiiتماع الiiiiiiرابع لمؤتمiiiiiiر األطiiiiiiراف السiiiiiiيد الزلiiiiiiو مiiiiiiايكلوس     -46
UNEP/CBD/COP/5/4 (  ويعمل رئيس االجتماع بصفة رئيس االجتماع فيما بين الدورات . 

آمiا هiو الحiال بالنسiبة إلiى تقاريiر الهيiئة الفرعiية المعنiiية بالمشiورة العلمiية والتقنiية والتكنولوجiية ، فiأن مؤتمiر األطiراف مدعiiو                 -47
ت وإلiiى الiiنظر فiiي توصiiياته بموجiiب البiiند الموضiiوعي المقiiابل فiiي جiiدول  بموجiiب هiiذا البiiند أن يحiiيط علمiiا بiiتقرير االجiiتماع مiiا بيiiن الiiدورا 

 :األعمال ، آما يلي 
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البند الموضوعي من جدول أعمال 
 مؤتمر األطراف

 التوصية موضوع توصية اجتماع ما بين الدورات حول عمليات االتفاقية

 1 استعراض عمليات االتفاقية وبرنامج العمل  19

 2 ول على الموارد وتقاسم المنافع فريق الخبراء عن الحص 23

العالقiة بيiن حقiوق الملكiية الفكiرية واألحكiام ذات الصلة باالتفاق بشأن الجوانب             23
 المتعلقة بتبادل حقوق الملكية الفكرية واالتفاقية

3 

 والتي تمت قبل دخول االتفاقية حيز النفاذ ولم خiارج الوضiع الطبيعiي   الiتجمعات    23
عنiiiية بiiiالموارد الجينiiiية والiiiزراعة الiiiتابعة لمiiiنظمة الiiiتغذية     تتiiiناولها اللجiiiنة الم 

 والزراعة 

4 

واقiترح أيضiا أن يدعiي رئiيس مؤتمiر األطiراف في االجتماع الرابع إلى تقديم التوصيات الفردية لالجتماع ما بين الدورات عندما                -48
 .يتم اتخاذها بموجب البنود الموضوعية لجدول األعمال 

 واألحكام ذات الصلة) ي  (8فريق العامل حول تنفيذ المادة تقرير ال -11البند 

واألحكام ذات الصلة ووافق على ) ي (8 ، شكل مؤتمر األطراف الفريق العامل المخصص حول المادة 4/9بموجب المقرر  -49
(ير االجتماع في الوثيقة ويرد تقر.  في اشبيليا في أسبانيا 2000آذار / مارس31 إلى 27تكليفه ، والذي عقد اجتماعه األول من 

UNEP/CBD/COP/5/5 ( وسوف يقدم تقرير االجتماع رئيس الفريق العامل السيدJuan Luis Muriel  ) أسبانيا. ( 

) ي (8بموجب هذا البند فأن مؤتمر األطراف مدعو لإلحاطة علما بتقرير االجتماع األول للفريق العامل المخصص حول المادة  -50
 . من جدول األعمال 4– 18ة ، على أن تدرج التوصيات الموضوعية والمشورة الصادرة عن الفريق العامل ضمن البند واألحكام ذات الصل

 تقرير عن حالة برتوآول السالمة األحيائية  -12البند 

ن السiiالمة  المعiiتمد فiiي االجiiتماع االسiiتثنائي األول ، اعiiتمد مؤتمiiر األطiiراف بiiروتوآول قرطاجiiنة بشiiأ EM-1/3بموجiiب المقiiرر -51
 و  UNEP/CBD/COP/5/6ويiرد هiذا المقiرر إلiى جانiب بiروتوآول قرطاجiنة بشiأن السiالمة األحيائiية المiرفق بiه في الوثيقة             . األحيائiية  

ة ، ال واستناد إلى الممارسة الدولية الراسخ. وسيكون البروتوآول مفتوحًا للتوقيع عليه في االجتماع   ) . باللغiة اإلنجليزية فقط      . ( 1التصiويب   
يحiق بالتوقiيع علiى المعاهدات نيابة عن الدول بدون تقديم توآيل بهذا الصدد إال رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الذين لهم     

ويجiب أن يكiون فiي حiوزة الممثليiن اآلخريiن توآiيل مناسب صادر عن إحدى هذه السلطات             . الصiالحية بالتوقiيع بطبiيعة مناصiبهم ومهiامهم           
وينبغي لممثلي الدول والمنظمات االئتالفية االقتصادية اإلقليمية التي ترغب في توقيع . ض التوقiيع علiى الiبروتوآول نiيابة عن حكوماتهم            لغiر 

 ، أن يقدمiiوا حسiiب المطلiiوب التوآiiيل سiiلفا إلiiى أمانiiة االتفاقiiية المiiتعلقة بالتiiنوع    2000أيiiار / مiiايو26 إلiiى 15الiiبروتوآول فiiي نيروبiiي مiiن  
أمiا الدول والمنظمات االئتالفية االقتصادية اإلقليمية التي ترغب في توقيع على البروتوآول فيما بعد ، فينبغي تقديم التكليف مسبقا   . جiي   البيولو

ولتسiهيل هiذه المهمiة يiتوفر فiي األمانة نموذج عن هذا      . إلiى قسiم المعiاهدات ، مكتiب الشiؤون القانونiية فiي مقiر األمiم المiتحدة فiي نiيويورك                    
 .تكليف ال

( ، أنشiأ مؤتمiر األطiراف أيضiا لجiنة حكومiية دولiية مخصصiة ومفiتوحة العضiوية لبروتوآول قرطاجنة           EM-1/3وفقiا للمقiرر     -52
ICCP . (          وiنة هiذه اللجiيل هiيذي ، بالتحضيرات الالزمة لالجتماع األول لألطراف ، وفي هذا الوقت           " وتوآiن التنفiاندة األميiالع ، بمسiاإلط

 " . اللجنة ، مع األخذ في الحسبان أحكام الميزانية التي اعتمدها مؤتمر األطراف ينتهي وجود هذه

 ، طلiب مؤتمiر األطiراف إلiى األميiن التنفيذي أن يقوم ، بالتشاور مع مكتب اللجنة الحكومية      EM-1/3 مiن المقiرر    10فiي الفقiرة      -53
وتiiرد خطiiة العمiiل هiiذا فiiي الوثiiيقة   . ألطiiراف فiiي اجiiتماعه الخiiامس  الدولiiية ، بiiإعداد خطiiة عمiiل للجiiنة ليiiنظر فiiيها ويوافiiق علiiيها مؤتمiiر ا    

UNEP/CBD/COP/5/6/Add.1    ويبiة اإلنجليزية فقـط    ( 1 والتصiوتستند خطة العمل هذا على اقتراحات مكتب اللجنة الحكومية       ) . باللغ
ومؤتمiiر .  مشiiكورة مiiن حكومiiة فرنسiiا   فiiي بiiاريس بدعiiوة 2000آذار / مiiارس 14 – 13الدولiiية التiiي أعدتهiiا فiiي اجiiتماعها الiiذي عقiiد فiiي    

 12األطiراف مدعiو أيضiا للiنظر فiي الطiرق والوسiائل التiي بموجiبها يعقiد االجiتماع األول لألطiراف فiي الiبروتوآول فiي مهلة ال تزيد على                   
 .شهرًا بعد دخول البروتوآول حيز النفاذ 

 . على خطة العمل المقترحة في إطار هذا البند ، قد يرغب مؤتمر األطراف أن ينظر في الموافقة -54

 تقرير مرفق البيئة العالمية  -13البند 

 من مذآرة التفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس 1-3 مiن االتفاقiية المiتعلقة بالتiنوع البيولوجiي والفقiرة              21وفقiا للمiادة      -55
ووفقiiا للمارسiiات ) . UNEP/CBD/COP/5/7(، ويiiرد تقريiiر مiiرفق البيiiئة العالمiiية فiiي الوثiiيقة  ) GEF(مiiرفق البيiiئة العالمiiية 

 .السابقة ، سوف يكون هذا التقرير متاحا في اللغات التي قدم بها 

مؤتمiر األطiراف مدعiو لإلحاطiة علمiا بتقرير المجلس وللنظر في المعلومات الواردة فيه عندما يقرر بشأن الحاجة إلى المزيد من              -56
 .د األخرى ذات الصلة  والبنو1– 18المشورة إلى اآللية المالية بموجب البند 
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  تقرير فريق الخبراء عن الحصول على الموارد وتقاسم المنافع  -14البند 

 بشiأن الحصiول علiى المiوارد واقتسiام المiنافع ، قiرر مؤتمiر األطiراف إنشiاء فiريق خبراء متوازن            4/8 مiن المقiرر    3فiي الفقiرة      -57
 ، قوامiه ممiثلون عiن القطاعيiن الخiاص والعام وآذلك ممثلون للمجتمعات األصلية      إقليمiيًا ووافiق علiى تكلiيفه ، ويعيiنه األطiراف والحكومiات            

ووفقا للمشورة الواردة من اجتماع ما بين الدورات بشأن . والمحلiية ، للعمiل فiي إطiار مؤتمiر األطiراف وتقديم التقارير إلى اجتماعه الخامس               
راء بشأن الحصول على الموارد وتقاسم المنافع ، والذي اجتمع في آوستاريكا من   عملiيات االتفاقiية ، اخiتار األمين التنفيذي أعضاء فريق الخب           

  . 1999تشرين األول / أآتوبر8 إلى 4

وأن يقوم بإدراج ) UNEP/CBD/COP/5/8(بموجiب هذا البند فأن مؤتمر األطراف مدعو أن يحيط علما بتقرير فريق الخبراء              -58
وقiد يرغiب مؤتمiر األطiراف أيضا في النظر في دعوة      ) . حصiول علiى المiوارد وتقاسiم المiنافع         ال (23عناصiره الموضiوعية فiي سiياق البiند           

 .رؤساء فريق الخبراء لتقديم تقرير عندما ينظر في ذلك البند من جدول األعمال المؤقت 

 تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية والميزانية للصندوق االستئماني لالتفاقية -15البند 

 ، يiiiiiرد تقريiiiiiر األميiiiiiن التنفiiiiiيذي حiiiiiول اإليiiiiiرادات وأداء الميزانiiiiiية ، فiiiiiي الوثiiiiiيقة         4/17 مiiiiiن المقiiiiiرر  15وفقiiiiiا للفقiiiiiرة   -59
UNEP/CBD/COP/5/9.  

 من 20مؤتمiر األطراف مدعو للنظر في اقتراحات األمين التنفيذي الناشئة من الخبرة المكتسبة من السنتين األخيرين بموجب البند     -60
 ) .2002-2001ميزانية برنامج العمل للسنتين ( لمؤقت لهذا االجتماع جدول األعمال ا

 استعراض تنفيذ برنامج العمل  -ثالثا

يقصiد مiن البiنود الiواردة فiي القسiم الثالiث مiن جiدول األعمال المؤقت إعطاء مؤتمر األطراف الفرصة الستعراض تنفيذ االتفاقية                      -61
 بالنسiبة للفiترة مiن االجiتماع الiرابع إلى االجتماع      4/16 القائمiة والiبرنامج المعiتمد فiي المقiرر        وبiرنامج العمiل الiذي يتضiمن تنفiيذ المقiررات           

 .وقد تشكل هيكل هذا القسم تمشيا مع برنامج العمل الحالي ومقررات مؤتمر األطراف . السابع لمؤتمر األطراف 

ئل أغلiبها ذات طابع إداري أو ثـانوي ، والتي نشأت خالل  فiي إطiار هiذا القسiم يiتوقع أن يتiناول مؤتمiر األطiراف عiددًا مiن المسiا                  -62
وتبعا لذلك فأن الوثائق التي . مجiرى تنفiيذ المقiررات الحالiية والتiي تتطلiب اهiتمام مؤتمiر األطiراف لكiي يiتم التنفيذ الشامل في الوقت المحدد                    

بهiا ، ولكiن علiى العكiس يرآiز علiى مسائل محددة تتطلب       قدمهiا األميiن التنفiيذي ال تتضiمن تفاصiيل شiاملة بشiأن األنشiطة التiي جiرى القiيام                   
 .إجراءات من جانب مؤتمر األطراف 

 مجاالت مواضيعية  -16البند 

تقريiر مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية            16-1
  )4/7 و 4/5 و4/4تنفيذ المقـررات  ( والتنوع البيولوجي البحري والساحلي والتنوع البيولوجي للغابات

وافiق مؤتمiر األطiراف فiي اجiتماعه الiرابع على البرامج المواضيعية التي يجب النظر فيها في إطار هذا البند الفرعي وهي عبارة          -63
 اتصiiاالت برنامجiiيه مiiع  أمiiا بالنسiiبة إلiiى تنفiiيذ هiiذه الiiبرامج ، فقiiد بiiدأت األمانiiة بiiإعداد   . عiiن مجموعiiة فرعiiية لiiبرنامج عمiiل المؤتمiiر آكiiل   

آمiiا بiiدأت أيضiiا مؤسسiiات االتفاقiiية ، مiiثل اآللiiية المالiiية بتiiناول   . المiiنظمات ذات العالقiiة وبiiناء قiiاعدة المعلومiiات لتiiناول الفiiروقات المحiiـددة  
 .االحتياجات المحددة لألطراف ، أو على األقل مباشرة البرامج لهذه الغاية 

ؤتمiر األطراف ، عند المناسب ، على الحاجة إلى المزيد من المشورة والوسائل ، التي يعتمد      وتiدل أيضiا المقiررات ذات الصiلة لم          -64
وتسiiتعرض الهيiiئة الفرعiiية المعنiiية بالمشiiورة . إعدادهiiا علiiى عملiiية مiiتكررة بيiiن األطiiراف والتiiي تدعمهiiا األمانiiة وآليiiتها لتiiبادل المعلومiiات   

ويجiiرى توزيiiع مشiiروع نصiiوص الوسiiائل علiiى األطiiراف     . الiiتقدم وتعطiiي المشiiورة  العلمiiية والتقنiiية والتكنولوجiiية بصiiورة دوريiiة مجiiال    
وعiندما تصiبح فiي شكلها النهائي تقدم إلى مؤتمر األطراف لكي يؤيدها    . والمعنييiن اآلخريiن لiتقوم بتطبiيقها وتقيiيمها وتحسiينها بشiكل أفضiل               

 .  في مطلع هذه المرحلة ويكون تنفيذ هذه البرامج غالبا. ويقوم بتوزيعها رسميا على األطراف 

استعرضiت الهيiئة الفرعiية المعنiية بالمشiورة العلمiية والتقنiية والتكنولوجiية الiتقدم المحiرز فiي تنفiيذ البرامج في اجتماعيها الرابع                      -65
 ) . UNEP/CBD/COP/5/2 and 3(والخامس وارفقت توصياتها بتقارير االجتماعين المذآورين 

تحدد قضايا تتعلق باهتمام مؤتمر األطراف ) UNEP/CBD/COP/5/10(م األمين التنفيذي بإعداد مذآرة   فiي إطار هذا البند ، قا       -66
للiiتقدم الواجiiب القiiيام بiiه فiiي تنفiiيذ بiiرنامج العمiiل ، وذلiiك علiiى أسiiاس قiiيام الهيiiئة الفرعiiية المعنiiية بالمشiiورة العلمiiية والتقنiiية والتكنولوجiiية           

 .  توصيات الهيئات األخرى لالتفاقية والمنظمات األخرى باستعراض ، وحيث يكون مناسب ، على أساس

 النظم اإليكولوجية للمياه الداخلية 

ويتضمن  . 4/4اعiتمد مؤتمiر األطiراف بiرنامج العمiل بشiأن الiنظام اإليكولوجiي للمiياه الداخلiية فiي إطiار المiرفق األول بالمقرر                       -67
أما اإلطار الذي . ه الهيئة الفرعية واألمين التنفيذي في عملهما حول المياه الداخلية المiرفق الثانiي بiنفس المقiرر جiدول زمنiي مقiترح لتنظر في              

 .  ، مع أنه قد صمم ليكون عمليا على أساس مستمر 2003 أو 2002جرى تقديمه بالنسبة لمعظم األنشطة فهو حتى عام 

تنفيذ المرفقين األول والثاني : وجية في اجتماعها الخامس في سiوف تiنظر الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنول       -68
 ، وإدراج نiiتائج الiدورة السادسiiة للجiiنة المعنiية بالiiتطوير المسiiتدام وأشiكال الiiتعاون مiiع الفiريق المعنiiي باالسiiتعراض العلمiiي      4/4مiن المقiiرر  
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 موئiiل الطiiيور المائiiية ومiiناهج التقيiiيم السiiريع ، والمشiiورة بشiiأن  والتقنiiي والiiتابع لالتفاقiiية بشiiأن المiiياه الداخلiiية ذات األهمiiية الدولiiية وخاصiiة 
 التوصية SBSTTAوعلى أساس هذا االستعراض ، اعتمدت الهيئة الفرعية . الiبرنامج المشiترك للعمiل مiع االتفاقiية حiول األراضي الرطبة            

  .UNEP/CBD/COP/5/3 المرفقة بالوثيقة 5/5

 . 4/4ات اللجiiنة الفرعiiية وأن يطلiiب إلiiى األميiiن التنفiiيذي االسiiتمرار فiiي تنفiiيذ المقiiرر    مؤتمiiر األطiiراف مدعiiو إلiiى تأيiiيد توصiiي   -69
 UNEP/CBD/COP/5/10والمؤتمر مدعو أيضا للنظر في اقتراحات األمين التنفيذي الواردة في الوثيقة 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

 ، أهدافًا تشغيلية 4/5ساحلي ، آما وافق عليه مؤتمر األطراف في مقرره  يحiدد بiرنامج العمiل علiى التiنوع البيولوجiي الiبحري وال               -70
تنفiiيذ اإلدارة المiiتكاملة للمiiناطق الiiبحرية والسiiاحلية ، المiiوارد الحiiية   : هامiiة وأنشiiطة ذات أولويiiة فiiي إطiiار خمسiiة عناصiiر رئيسiiية للiiبرامج    
وينص البرنامج على . األحiياء الiبحرية ، واألنiواع الغريiبة والمورثiات      الiبحرية والسiاحلية ، والمiناطق الiبحرية والسiاحلية المحمiية ، وتربiية             

 ، على الرغم من أن اإلطار قد صمم بحيث 2000إطiار لألنشiطة لتنفiيذ تكلiيف جاآiرتا بشiأن التiنوع البيولوجiي الiبحري والسiاحلي حتى عام                    
 تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ UNEP/CBD/COP/5/10 مiن الوثيقة  58-28ويiرد فiي الفقiرات    . يمكiن تطبiيقه إلiى مiا بعiد ذلiك العiام           

 : البرنامج المذآور أعاله ، وتتضمن نتائج البرنامج التي تقدم لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس ما يلي 

(I)     ىiiا علiiاحلية وآثارهiiبحرية والسiiناطق الiiتكاملة للمiiأن اإلدارة المiiية بشiiائق الحالiiتعراض الوثiiاس
 ) .UNEP/CBD/COP/5/INF/6(ية تنفيذ االتفاق

 ) .UNEP/CBD/COP/5/INF/7(معلومات عن الموارد الجينية البحرية والساحلية والتنقيب األحيائي  )ب(

 ) UNEP/CBD/COP/5/INF/8(معايير بشأن اختيار المناطق البحرية والساحلية المحمية  )ج( 

واإلجiiراءات القائمiة أو المقiترحة لمقاومiة إدخiال األنiواع الغريiiبة      الفiروقات فiي الوثiائق القانونiية والمiبادئ اإلرشiادية        ) د(
 )UNEP/CBD/COP/5/INF/9(والمورثات وآثارها العكسية التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع 

. حرز في تنفيذ هذا البرنامج استعرضiت الهيiئة الفرعiية للمشiورة العلمiية والتقنiية والتكنولوجiية ، فiي اجiتماعها الخامس التقدم الم                   -71
 5/6 مشورة لينظر فيها مؤتمر األطراف بشأن آثار تبييض المرجان في توصيته SBSTTA ، قدمiت أيضا الهيئة الفرعية       4/5ووفقiا للمقiرر     

 . 

تنفيذي آما  بشأن تبييض المرجان وينظر في اقتراحات األمين ال  SBSTTAمؤتمiر األطiراف مدعiو لتأيiيد مشiورة الهيئة الفرعية               -72
 . والوثائق المعلوماتية المذآورة أعاله UNEP/CBD/COP/5/10وردت في الوثيقة 

 التنوع البيولوجي للغابات

 ، حiiول البحiiث والiiتعاون  4/7ترآiiز بiiرنامج العمiiل بشiiأن التiiنوع البيولوجiiي للغابiiات ، آمiiا اعiiتمده مؤتمiiر األطiiراف فiiي مقiiرره      -73
ويقسم البرنامج إلى ثالث مراحل متتابعة . زمiة لحفiظ التiنوع البيولوجiي للغابات واستخدامه المستدام       والمؤشiرات ، وإعiداد التكنولوجiيات الال       

لفiترة ثiالث سiنوات ، وإطiار زمنiي أعiده األطiراف بحيiث يكiون مiرنا فiي ضiوء برنامج العمل لالتفاقية وبرنامج زمني للندوة بين الحكومات              
 .ؤقتة إلى مؤتمر األطراف في نهاية آل مرحلة ويجب تقديم تقارير م ) . IFF(بشأن الغابات 

 :يتضمن البرنامج أربع مجاالت من األنشطة لمرحلته األولية وهي  -74

تحلiiيل للمعiiرفة القائمiiة للمiiناهج الكلiiية وبيiiن القطاعiiية للiiنظام اإليكولوجiiي والتiiي تعiiزز دمiiج حفiiظ التiiنوع البيولوجiiي       ) أ(
 .للغابات في نظم إدارة الغابات 

ل للطرق التي تؤثر بها األنشطة البشرية ، السيما ممارسات اإلدارة الحراجية ، في التنوع البيولوجي وتقييم طرق        تحلiي  )ب(
 .تخفيض اآلثار السلبية إلى أدنى حد ، أو تلطيفها 

 إعداد منهجيات لمعايير ومؤشرات للتنوع البيولوجي للغابات )ج(

(VIII) إعداد البحث واألولويات التكنولوجية 

وأرفقiiت .  الiiتقدم المحiiرز فiiي تنفiiيذ هiiذا الiiبرنامج وذلiiك فiiي اجتماعiiيها الiiرابع والخiiامس  SBSTTA ضiiت الهيiiئة الفرعiiيةاستعر -75
وقدم األمين التنفيذي ) . UNEP/CBD/COP/5/2 and 3الوثيقiتان  ( توصiيات الهيiئة الفرعiية اسiتناد إلiى التقيiيم ، فiي تقريiر االجiتماعات          

وسiiوف يكiiون تقريiiر الجلسiiة   . UNEP/CBD/COP/5/10 مiiن الوثiiيقة 86-59ألطiiراف فiiي الفقiiرات المiiزيد مiiن المعلومiiات إلiiى مؤتمiiر ا 
وآذلiiك سiiوف يiiتاح   . UNEP/CBD/COP/5/INF/16مiiتوفرا آوثiiيقة معلومiiات  ) IFF( الiiرابعة للiiندوة الحكومiiية الدولiiية بشiiأن الغابiiات   

شiiتقاقه مiiن الiiتقارير الوطنiiية علiiى شiiكل وثiiيقة معلومiiات        موجiiز لهiiذه المعلومiiات بشiiأن وضiiع التiiنوع البيولوجiiي للغابiiات والiiذي جiiرى ا         
UNEP/CBD/COP/5/INF/18 .        بابiiناول األسiiية لتiiية العالمiiة العملiiر الحلقiiي تقريiiترآين فiiا للمشiiتوفرة أيضiiات مiiناك معلومiiا أن هiiآم
 ) .UNEP/CBD/COP/5/INF/22( المؤدية إلى التصّحر وتقهقر الغابات 

د توصiiيات الهيiiئة الفرعiiية المعنiiية بالمشiiورة العلمiiية والتقنiiية والتكنولوجiiية وإلiiى أن يiiنظر فiiي     مؤتمiiر األطiiراف مدعiiو إلiiى تأيiiي   -76
األنشiطة التiي اقiترحها األميiن التنفiيذي فiي ضiوء توصiيات الهيiئة الفرعiية ونiتائج اجiتماع الiندوة الحكومية الدولية بشأن الغابات والمعلومات                   

 . األخرى ذات الصلة 

 استعراض المرحلة األولي من برنامج العمل: اعي التنوع البيولوجي الزر 16-2
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   واعتماد برنامج عمل متعدد السنوات

 ، بiرنامج لألنشiطة متعدد السنوات بشأن التنوع البيولوجي   3/11فiي اجiتماعه الثالiث انشiأ مؤتمiر األطiراف ، اسiتنادا إلiى مقiرره                -77
اعة التابعة لألمم المتحدة ، بالتعاون الوثيق مع المنظمات األخرى ذات الصلة الزراعiي وطلiب إلiى األميiن التنفيذي دعوة منظمة التغذية والزر      

على أن يجرى تقديم تقرير بنتائج هذا التقييم إلى مؤتمر األطراف من خالل الهيئة   . لiتقوم بiتحديد وتقيiيم األنشiطة والوثiائق الجارية ذات الصلة            
 أن تقiوم الهيئة الفرعية  4/6وفiي االجiتماع الiرابع طلiب مؤتمiر األطiراف بمقiرره         . جiية   الفرعiية المعنiية بالمشiورة العلمiية والتقنiية والتكنولو          

المعنiية بالمشiورة العلمiiية والتقنiية والتكنولوجiiية بiإعداد مشiiورة وتوصiيات للمiiزيد مiن وضiiع بiرامج عمiiل بشiأن التiiنوع البيولوجiي الزراعiiي          
 ، 5/9 في التوصية SBSTTAورة والتوصيات الصادرة عن الهيئة الفرعية وترد المش. وتقديمهiا إلiى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس          

  .UNEP/CBD/COP/5/3المرفقة بالوثيقة 

باإلشiارة إلiى تلiك النiتائج يحiدد األميiن التنفiيذي العناصiر المقiترحة للمiزيد مiن تطويiر برنامج العمل وذلك في مذآرته التي قدمها                    -78
 ) .UNEP/CBD/COP/5/11( بموجب هذا البند 

 ، طلب مؤتمر األطراف إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن      4/6 مiن المقiرر      11بموجiب الفقiرة      -79
تiنظر وتقiيم مiا إذا آiان هiناك أي تiبعات للحفiاظ علiى المiوارد واالسiتخدام المسiتدام للتiنوع البيولوجiي مiن تطويiر واسiتخدام تكنولوجيا جديدة                         

 ، للواليات المتحدة ، وإعداد مشورة علمية إلى مؤتمر األطراف 5723765راقiبة تعبير الجينيات النباتية ، آما جرى وصفه في البراءة رقم        لم
(  فiiiiiiiiي هiiiiiiiiذه المسiiiiiiiiألة فiiiiiiiiي اجiiiiiiiiتماعها الiiiiiiiiرابع ، وذلiiiiiiiiك علiiiiiiiiى أسiiiiiiiiاس الدراسiiiiiiiiة      SBSTTAونظiiiiiiiiرت الهيiiiiiiiiئة الفرعiiiiiiiiية  . 

UNEP/CBD/SBSTTA/4/9/Rev.1, annex ( ي أiتخدام قائمة الخبراء       التiير باسiتعراض نظiبراء السiريق خiا فiوعلى أساس هذه . عده
  . 4/5الدراسة والمداوالت في االجتماع اعتمدت الهيئة الفرعية المذآورة التوصية 

صية مؤتمiر األطiراف مدعiو إلiى تأيiيد توصiيات الهيiئة الفرعiية وإلiى أن يiنظر فiي أنشiطة يقiترحها األميiن التنفiيذي فiي ضوء تو                  -80
 .الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وأي معلومات أخرى ذات صلة 

 القضايا المتشعبة  -17البند 

 اعتماد المبادئ : نهج النظام اإليكولوجي  17-1
 )  ب4/1تنفيذ المقرر (

 أن تضع مبادئ ومشورة SBSTTAئة الفرعية  إلى الهيضiمن أمور أخرى   ب طلiب المؤتمiر ،        4/1فiي مقiرر مؤتمiر األطiراف          -81
الوثiiiيقة (5/10ودرسiiiت الهيiiiئة الفرعiiiية هiiذه القضiiiية فiiiي اجiiiتماعها الخiiامس واعiiiتمدت التوصiiiية   . أخiiرى بشiiiأن نهiiiج الiiiنظام اإليكولوجiiي   

UNEP/CBD/COP/5/3. ( 

 .مؤتمر األطراف مدعو إلى تأييد توصية الهيئة الفرعية المذآورة  -82

 

 ) أ4/1تنفيذ المقرر ( د والتقييم والمؤشرات التحديد والرص 17-2

 ، بشiأن المiناهج الجارية لوضع المؤشرات والتوصيات وذلك   3/5 أ أيiد مؤتمiر األطiراف توصiية الهيiئة الفرعiية           4/1فiي المقiرر      -83
يارات بشأن بناء القدرات في إلعiداد صiلب مجموعiة أولiية مiن مؤشiرات التiنوع البيولوجiي ، ال سيما تلك المؤشرات المتعلقة بالتهديدات والخ             

وتضiمنت هذه التوصيات مجموعة من األهداف  . الiبلدان النامiية عiند تطبiيقها للخطiوط اإلرشiادية والمؤشiرات فiي تقاريiرها الوطنiية الالحقiة                    
ية مiن خiالل أنشطة   وترآiز األنشiطة قصiيرة األمiد علiى دمiج العلiم القiائم فiي عملiية االتفاقiية ، وبصiورة رئيسi             . قصiيرة األمiد وطويلiة األمiد        

 .تحضيرية يقوم بها فريق االتصال 

راجiiع الوثiiيقة   ( 5/11استعرضiiت الهيiiئة الفرعiiية الiiتقدم المحiiرز فiiي هiiذه المسiiألة فiiي اجiiتماعها الخiiامس واعiiتمدت التوصiiية            -84
UNEP/CBD/COP/5/3. ( 

 .مؤتمر األطراف مدعو إلى تأييد توصية الهيئة الفرعية  -85

 

 ة التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل األنواع الغريب 17-3
 ) ج 4/1تنفيذ المقرر ( أو األنواع 

وطلب مؤتمر . قiرر مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع أنه سوف ينظر في األنواع الغريبة آبند له األولوية في اجتماعه السادس    -86
دئ توجيهية لمنع إدخال األنواع الغريبة وللتخفيف من آثارها وإعداد تقرير  ج إلiى الهيئة الفرعية أن تقوم بإعداد مبا        4/1األطiراف فiي مقiرره       

وطلب إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة . بشiأن هiذه المiبادئ وأي بiرنامج عمiل أخiر ذي صiلة إلiى مؤتمiر األطiراف في اجتماعه الخامس              
ضiiية األنiواع الغريiiبة فiiي الiiنظم اإليكولوجiية المiiنعزلة جغرافiiيا وتطويiiريا   العلمiية والتقنiiية والتكنولوجiiية تحديiiد العمiل ذي األولويiiة المiiتعلق بق  

وأخiiير طلiiب إلiiى الهيiiئة الفرعiiية المعنiiية بالمشiiورة العلمiiية والتقنiiية        . وإعiiداد تقريiiر بشiiأنها إلiiى مؤتمiiر األطiiراف فiiي اجiiتماعه الخiiامس        
حiث اتخiاذ إجiراءات منسiقة ووضiع مقiترحات للقiيام بالمزيد من        ، بهiدف ب ) GISP( والتكنولوجiية دراسiة الiبرنامج العالمiي لألنiواع الغازيiة           

 .العمل في إطار االتفاقية بصدد هذه القضية 

 . في اجتماعيها الرابع والخامس 5/4 والتوصية 4/4نظرت الهيئة الفرعية في هذه المسألة واعتمدت التوصية  -87
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ى مؤتمiiر األطiiراف أن يدعiiو األطiiراف أن تiiأخذ فiiي الحسiiبان   إلiiضiiمن أمiiور أخiiرى أشiiارت الهيiiئة الفرعiiية ، 5/4فiiي التوصiiية  -88
 . المبادئ اإلرشادية المؤقتة لمنع آثار األنواع الغريبة وإدخالها وتلطيفها ، والمرفقة بالتوصية وأن يدعو للقيام بالمزيد من دراسات الحالة 

 للهيiئة الفرعiية المعنية بالمشورة العلمية   5/4صiية  بموجiب هiذا البiند مiن جiدول األعمiال ، مؤتمiر األطiراف مدعiو إلiى تأيiيد التو                     -89
 .والتقنية والتكنولوجية 

 
 التنفيذ وإحراز المزيد من التقدم بشأن : المبادرة التصنيفية العالمية  17-4

 ) د4/1تنفيذ المقرر ( االقتراحات باتخاذ تدابير 

لإلعداد وتنفيذ مبادرة تصنيفية عالمية " حات باتخاذ تدابير اقترا " ضiمن أمiور أخرى ،   د أيiد مؤتمiر األطiراف ،         4/1فiي المقiرر      -90
 .وطلب إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لتقديم المشورة بشأن المزيد من تقدمها 

راجiiiع الوثيقتيiiiن   ( 5/3  و4/2نظiiiرت الهيiiiئة الفرعiiiية فiiiي المسiiiألة فiiiي اجتماعiiiيها الiiiرابع والخiiiامس واعiiiتمدت التوصiiiيتيـــن        -91
UNEP/CBD/COP/5/2 and 3. ( 

 طلبiiت الهيiiئة الفرعiiية إلiiى األميiiن التنفiiيذي أن يقiiوم بiiإعداد مشiiروع صiiالحيات آللiiية التنسiiيق لمسiiاعدة األميiiن    5/3فiiي التوصiiية  -92
الموصي به أيضا أن يقوم األمين التنفيذي ، ومن . التنفiيذي لiيعمل علiى تسهيل التعاون الدولي وتنسيق األنشطة في إطار مرفق البيئـة العالمية          

بمسiاعدة آلiية التنسiيق ، بوضiع مشiروع بiرنامج عمiل لمiرفق البيiئة العالمiية ، والمباشiرة باألنشiطة قصيرة األمد ، وتجميع نتائج االجتماعات                 
وقد قدم األمين التنفيذي هذه . صنيف في االتفاقية السiابقة لخiبراء مiرفق البيiئة العالمiية واسiتخدام مiرفق البيiئة العالمiية آiندوة  لتنشيط أهمية الت           

  . UNEP/CBD/COP/5/12المعلومات في الوثيقة 

مؤتمiر األطiراف مدعiو إلiى أن يiنظر فiي توصiيات الهيiئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وفي المزيد من                   -93
 . المعلومات التي قدمها األمين التنفيذي 

 آليات التنفيذ -18 البند

 )21 و 20المادة (الموارد واآللية المالية  18-1

 المزيد من المشورة إلى اآللية المالية 

 مiiن االتفاقiiية ، واسiiتنادا إلiiى مذآiiرة الiiتفاهم بيiiن مؤتمiiر األطiiراف ومجلiiس مiiرفق البيiiئة العالمiiية ، علiiى مؤتمiiر       21طiiبقا للمiiادة  -94
رة السiابقة إلى مرفق البيئة العالمية ، آهيكل مؤسسي يعمل على تشغيل اآللية المالية في إطار  األطiراف أن يقiدم مشiورته وأي تنقiيحات للمشiو          

 . االتفاقية 

، وعلى ) 13البiند  ( بموجiب هiذا البiند وعلiى أسiاس دراسiة مؤتمiر األطiراف لiتقرير المجلiس بشiأن أنشiطة مiرفق البيiئة العالمiية                    -95
والحصول ) 22البند ( واالستخدام المستدام بما في ذلك السياحة  ) 21البند ( لقة باألراضي الجافة    أسiاس الiنظر في القضايا ذات األولوية المتع        

، فقد يرغب مؤتمـر األطراف في أن ينظر في تقديم المزيد من المشورة إلى مرفق البيئة العالمية وفقا   ) 23البند  ( علiى الموارد وتقاسم المنافع      
وقد يرغب مؤتمر األطراف أيضا أن ينظر فيما إذا آان هناك حاجة إلى تعديل مشورته القائمة . ذآiرة الiتفاهم      مiن االتفاقiية ووفقiا لم       21للمiادة   

 وآليات التنفيذ 17 ، والمواضيع المتشعبة في إطار البند 16إلiى مiرفق البيiئة العالمiية فiي ضiوء دراسiته للمجiاالت المواضiيعية فiي إطار البند              
 .عمال المؤقت  من جدول األ18في إطار البند 

 بشiأن استعراض فاعلية اآللية المالية ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي   4/11 مiن مقiرر مؤتمiر األطiراف          4فiي الفقiرة      -96
أن يiبلغ األطiراف بشiأن العالقiة بيiن أي مشiروع توجiيهات وبين التوجيهات السابقة وبشأن أي تأثيرات محتملة لمشروع التوجيهات على تنفيذ          

وباإلضiافة إلiى ذلiك أوصiي اجiتماع مiا بيiن الiدورات بشأن عمليات االتفاقية إلى مؤتمر          . التوجiيهات السiابقة الصiادرة عiن مؤتمiر األطiراف             
) . 7 ، الفقرة 1 الملحق ، التوصية ,UNEP/CBD/COP/5/4( األطiراف أنiه ينبغي إدخال المشورة المستقبلية لآللية المالية في مقرر واحد         

التي ) UNEP/CBD/COP/5/13/Add.1(دة مؤتمiر األطiراف فiي الiنظر في هذه المسألة ، قام األمين التنفيذي بإعداد مذآرة           وبغiية مسiاع   
 .تعطي تجميع المشاورات السابقة لآللية المالية حسب البند الموضوعي من جدول األعمال المؤقت 

 استعراض فاعلية اآللية المالية 

 ، الذي يطلب فيه ، 4/11 من االتفاقية ، واعتمد المقـرر 21رابع فاعلية اآللية المالية ، وفقا للمادة اسiتعرض مؤتمiر في اجتماعه ال      -97
 ، إلiى مجلiس مرفق البيئة العالمية أن يتخذ عددا من اإلجراءات لتحسين فاعلية اآللية المالية وتقديم تقرير بذلك إلى مؤتمر          ضiمن أمiور أخiرى     

 ، فiي تقريiر المجلس إلى   4/11وف تiرد اإلجiراءات التiي اتخذهiا مiرفق البيiئة العالمiية اسiتجابة لمقiرر            وسi . األطiراف فiي اجiتماعه الخiامس         
 ) .UNEP/CBD/COP/5/7(مؤتمر األطراف 

 أيضiا ، قiرر مؤتمiر األطiراف أن يحiدد ، فiي اجiتماعه الخامس ، الصالحيات لالستعراض الثاني لفاعلية اآللية                4/11فiي المقiرر      -98
( مشiiروع الصiiالحيات لالسiiتعراض الثانiiي لفاعلiiية اآللiiية المالiiية فiiي الiiتقرير المرحلiiي لألميiiن التنفiiيذي بشiiأن آلiiية التنفiiيذ             ويiiرد. المالiiية 

UNEP/CBD/COP/5/13 (   تعراض األولiiت االسiiي وجهiiالحيات التiiى الصiiتند إلiiن    . وتسiiبة مiiبرة المكتسiiوء الخiiي ضiiا فiiرى تعديلهiiوج
 .ستئماني لالتفاقية االستعراض األول ، ومن موارد الصندوق اال

 . مؤتمر األطراف مدعو إلى اعتماد الصالحيات لالستعراض الثاني لفاعلية اآللية المالية  -99
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 الموارد المالية اإلضافية 

 ، إلى األمين التنفيذي أن يقوم بإعداد تقريـر ، لتنظر فيه األطراف في 4/12طلiب مؤتمiر األطiراف في اجتماعه الرابع في مقرره           -100
 : اجتماعها الخامس ، بشأن الموارد المالية اإلضافية بحيث يتضمن اقتراحات بشأن 

(I)  رصد الدعم المالي لتنفيذ االتفاقية 

(II)  التعاون المحتمل مع المنظمات الدولية والمؤسسات واالتفاقيات واالتفاقات ذات الصلة 

 . ، المرفق الثاني 4/16ل المبين في المقـرر استكشاف اإلمكانيات للدعم المالي اإلضافي إلى عناصر برنامج العم )ج(

(VIII)  فحص القيود بالنسبة إلى الفرص لدعم القطاع الخاص وآثاره بالنسبة إلى تنفيذ االتفاقية. 

على استعراض التقدم ) UNEP/CBD/COP/5/14( تiبعا لذلiك ، تعمiل مذآiرة األميiن التنفiيذي بشiأن المiوارد المالiية اإلضافية             -101
وهناك ترآيز على استمرار المبادرات .  مقiرر مؤتمiر األطiراف بشiأن هذه المسألة وتقترح إجراءات أخرى في هذا الصـدد     المحiرز فiي تنفiيذ    

 . الحالية وإعداد آليات مستجدة وخلق موارد مالية جديدة من القطاع الخاص 

 .مؤتمر األطراف مدعو إلى أن ينظر في التوصيات  -102

 

 )18المادة ( ل المعلومات التعاون العلمي والتقني وآلية تباد 18-2

 إلiى األمين التنفيذي أن يتخذ استعراضًا مستقًال للمرحلة الرائدة في آلية تبادل المعلومات ،   4/2طلiب مؤتمiر األطiراف فiي مقiرره            -103
 جانب برنامج عمل طويل  ، يقiدم لتiنظر فiيه الهيiئة الفرعiية المعنiية بالمشiورة العلمiية والتقنiية والتكنولوجية ، إلى               1998ابiتداء مiن أخiر عiام         

وهذه النتائج متوفرة إلى مؤتمر األطراف في . وقدمiت نiتائج هiذا االسiتعراض إلiى االجiتماع الخiامس للهيiئة الفرعiية المذآiورة             . األمiد لآللiية     
) UNEP/CBD/COP/5/INF/2(تقرير االستعراض المستقل للمرحلة الرائدة آللية تبادل المعلومات : اجiتماعه الخiامس فiي الوثائق التالية         

(، وبiرنامج العمiل طويiل األمiد آللiية تiبادل المعلومiات        ) UNEP/CBD/COP/5/INF/3(، والخطiة االسiتراتيجية آللiية تiبادل المعلومiات      
UNEP/CBD/COP/5/INF/4. ( 

تبادل المعلومات ، آما وردت  بشأن آلية 5/2باإلضiافة إلiى توصiية الهيiئة الفرعiية المعنiية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية         -104
، قiدم األميiن التنفiيذي معلومiات تكميلiية في تقريره المرحلي      ) UNEP/CBD/COP/5/3( فiي المiرفق األول مiن تقريiر االجiتماع الخiامس         

 ) . UNEP/CBD/COP/5/13(بشأن اآلليات للتنفيذ 

 ويعتمدها ، بالنسبة 5/2رة العلمية والتقنية والتكنولوجية مؤتمiر األطiراف مدعiو ليiنظر فiي توصiية الهيiئة الفرعiية المعنiية بالمشو              -105
 .إلى الخطة االستراتيجية المتعلقة بآلية تبادل المعلومات ، وبرنامج العمل طويل األمد آللية تبادل المعلومات 

 )11المادة ( التدابير الحافزة  18-3

 األمين التنفيذي ، بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي  أ ، قiام 4/10 مiن مقiرره   5بiناء علiى طلiب مؤتمiر األطiراف فiي الفقiرة          -106
(، بiiتقديم مذآiiرة بشiiأن المiiزيد مiiن التحلiiيل لتصiiميم وتنفiiيذ التدابiiير الحافiiزة    ) IUCN(واالتحiiاد العالمiiي لحفiiظ التiiنوع   ) OECD(والتنمiiية 

UNEP/CBD/COP/5/15 ( رافiiر األطiiيها مؤتمiiنظر فiiرة ، . ليiiن المذآـiiرىوتبيiiور أخiiمن أمiiير  ،ضiiيذ التدابiiبات لتنفiiيم المتطلiiية تقيiiأهم 
 .الحافزة لمرحلة التصميم ، وفاعلية العملية المشترآة آما تبين أن المنافع االقتصادية الناجمة عن التدابير الحافزة هي أحد العوامل للنجاح 

وباإلضافة إلى . جتماعيه الثالث والرابع ناشiد مؤتمiر األطiراف أيضiا األطiراف لiتقديم دراسiات الحالiة بشiأن التدابiير الحافزة في ا              -107
IUCN(واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ) OECD(ذلiك سiاهمت فiي هذا العمل آل من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية            

ة مiiن هiiذه المiiنظمات ومiiن  وآiiان أمiiام االجiiتماع أيضiiا تجمiiيعا لدراسiiات الحالii   . وذلiiك مiiن خiiالل إنiiتاج دراسiiات الحالiiة والiiتطور الفكiiري    ) 
، آمiiiا تiiiم تحديiiiد دراسiiiات الحالiiiة المiiiتعلقة بالترآiiiيز     ) UNEP/CBD/COP/5/INF/14( األطـــiiiراف وذلـــiiiـك فـiiiي وثiiiيقة معلومــiiiات   

 . أ 4/10من المقرر ) أ (5الموضوعي لالجتماع الخامس ، آما طلب في الفقرة 

108-  iiراف هiiتخدم األطiiأن يسiiية بiiو للتوصiiراف مدعiiر األطiiادة مؤتمiiيذ المiiي تنفiiر فiiية   . 11ذه العناصiiى التوصiiا إلiiو أيضiiو مدعiiا هiiآم
 .بالتبادل المستمر للمعلومات وتشجيع األطراف لتقديم دراسات الحالة ، الستخدام الموجز الذي أعدته األمانة 

 واألحكام ذات الصلة) ي (8المادة  18-4

عية لتقرير الفريق العامل المخصص مفتوح العضوية لما بين فiي إطiار هiذا البiند ، مؤتمiر األطiراف مدعو التخاذ عناصر موضو               -109
وتحiiتوى هiiذه ) . UNEP/CBD/COP/5/5(واألحكiiام ذات الصiiلة مiiن االتفاقiiية المiiتعلقة بالتiiنوع البيولوجiiي   ) ي (8الiiدورات بشiiأن المiiادة  

ق وتطويiiر أشiiكال قانونiiية ومالئمiiة  ، توصiiيات الفiiريق العiiامل بشiiأن بiiرنامج عمiiل مقiiترح ومشiiورة بشiiأن تطبiiي ضiiمن أمiiور أخiiرىالوثiiيقة ، 
 .للحماية 

 الiذي بموجiبه تشiكل الفiريق العiامل ، قiام مؤتمiر األطiراف أيضiا بiتحديد عiدد األنشiطة األخرى                 4/9فiي مقiرر مؤتمiر األطiراف          -110
مزيد من دراسات الحالة وبصiورة خاصiة أآiد مؤتمiر األطiراف دعوتiه إلى ال      . واألحكiام ذات الصiلة مiن االتفاقiية     ) ي (8لتنشiيط تنفiيذ المiادة     

وترد المعلومات بشأن هذه األنشطة في . وبالنسiبة لألميiن التنفiيذي أن يقiوم بالمزيد من تطوير االتصاالت مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية            
 ) . UNEP/CBD/COP/5/13( التقرير المرحلي لألمين التنفيذي بشأن آليات التنفيذ 
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 )13مادة ال( تثقيف وتوعية الجماهير  18-5

أن تiنظر في طرح مبادرة  ) اليونسiكو ( ب مiنظمة األمiم المiتحدة للتربiية والعلiوم والiثقافة        4/10دعiا مؤتمiر األطiراف فiي مقiرره           -111
عالمiية بشiأن تثقiيف حول التنوع البيولوجي والتدريب وتوعية الجماهير وطلب إلى األمين التنفيذي أن يستكشف جدوى المبادرة المذآورة وأن     

وفي أعقاب التشاور بين األمانة واليونسكو ، أعدت . م تقريiر إلiى االجiتماع الخiامس لمؤتمiر األطiراف بشiأن تقiدم العمiل فiي هذه المبادرة               يقiد 
وسiتكون المiiبادرة المقiiترحة اضiiطالعًا مشiترآًا مiiن جانiiب االتفاقiiية   ) . UNEP/CBD/COP/5/INF/5(اليونسiكو اقiiتراحا بمiiبادرة عالمiiية  

 . شأنها أيضا أن يدخل فيها منظمات أخرى ذات صلة آمشارآين واليونسكو ، ومن

والiiتقارير عiiن  األنشiiطة األخiiرى التiiي ) UNEP/CBD/COP/5/13( يالحiiظ مiiن تقريiiر األميiiن التنفiiيذي بشiiأن اآللiiيات التنفiiيذ   -112
تيiiب والدلiiيل العالمiiي للتiiنوع البيولوجiiي  جiiرى القiiيام بهiiا مiiنذ االجiiتماع األخiiير لمؤتمiiر األطiiراف تتضiiمن إعiiداد الكتيiiب عiiن االتفاقiiية ، والك    

 . لالتفاقية 

وممiا له صiلة فiي إطiiار هiذا البiند هiiو توصiية الهيiئة الفرعiiية المعنiية بالمشiورة العلمiiية والتقنiية والتكنولوجiية التiiي اعiتمدتها فiiي                 -113
( المسiiiiiائل المواضiiiiiيعية  اجiiiiiتماعها الiiiiiرابع بiiiiiأن يiiiiiدرج التثقiiiiiيف وتوعiiiiiية الجماهiiiiiير فiiiiiي المباحiiiiiثات حiiiiiول بiiiiiرامج العمiiiiiل بشiiiiiأن           

UNEP/CBD/COP/5/2 7 ، الفقرة 4/1 ، التوصية 1 ، المرفق. ( 

مؤتمiر األطiراف مدعiو إلiى الiنظر فiي اقتراح اليونسكو واإلحاطة علما بالمعلومات التي قدمها األمين التنفيذي وأن يؤيد توصيات               -114
 . جية الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولو

  )14المادة ( تقييم اآلثار والمسؤولية والجبر التعويضي  18-6

 ج الحكومiات والمiنظمات إلiى إبiالغ األميiن التنفيذي تقارير ودراسات الحالة تتعلق بتقييم      4/10دعiا مؤتمiر األطiراف فiي مقiرره        -115
مقدمة والمعلومات األخرى ذات الصلة وذلك لكي تنظر آمiا طلiب أيضiا أن يجiرى إعiداد تقريiر تجميعي قائم على المعلومات ال         . األثiر البيئiي     

وعلiى أسiاس هiذا الiتقرير ، أوعiز إلiى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة       . فiيها الهيiئة الفرعiية المعنiية بالمشiورة العلمiية والتقنiية والتكنولوجiية           
 . من االتفاقية 14جراءات تقييم اآلثار التي تنص عليها المادة العلمية والتقنية والتكنولوجية بتحديد المزيد من اإلجراءات التي تشجع تنفيذ إ

نظiرت الهيiئة الفرعiية المعنiية بالمشiورة العلمiية والتقنiية والتكنولوجiية فiي هiذه القضية في اجتماعها الرابع واعتمدت                   -117
ف فiiي دعiiوة وتوجiiز التوصiiية عiiددا مiiن األنشiiطة التiiي قiiد يرغiiب مؤتمiiر األطiiرا  ) . UNEP/CBD/COP/5/2 (4/6التوصiiية 

آمiiا يوصiiي بiiأن يطلiiب إلiiى الهيiiئة الفرعiiية المعنiiية بالمشiiورة العلمiiية   . األطiiراف والحكومiiات والمiiنظمات األخiiرى إلiiى اتخاذهiiا  
والتقنiية والتكنولوجiية أن تقiوم بالمiزيد مiن تطويiر المبادئ اإلرشادية بشأن تقييم األثر البيئي في الوقت المناسب لالجتماع السادس         

 .ف ويوصي بأنه ينبغي لألمين التنفيذي مواصلة جهوده إلعداد وتوزيع دراسات الحالة لمؤتمر األطرا

مؤتمiiر األطiiراف مدعiiو إلiiى أن يiiنظر فiiي المشiiورة التiiي قدمiiتها الهيiiئة الفرعiiية المعنiiية بالمشiiورة العلمiiية والتقنiiية            -117
 . والتكنولوجية واتخاذ اإلجراء المالئم بذلك 

فأن أمام مؤتمر األطراف التقرير التجميعي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي الذي يطلب في المقرر وفiي إطiار هiذا البند أيضا ،      -118
وجiرى إعiداد هiذه الوثiيقة  اسiتنادا إلiى المعلومiات الiواردة والمiتعلقة بالتدابiير الدولiية واإلقليمية                   ) . UNEP/CBD/COP/5/16(  ج   4/10

     iن اإلضiiتعويض عiؤولية والiأن المسiات بشiي    واالتفاقiنوع البيولوجiiق بالتiي تلحiكل       . رار التiiية لتشiات آافiيذي تقديمiن التنفiiد األميiلم بعiم يتسiول
وتبعا لذلك اقترح األمين التنفيذي أن يجرى النظر في هذه المسألة بكل  . 14األسiاس لفحiص الiتعويض والمسiؤولية التiي تنص عنها في المادة         

 .تفصيل في اجتماع الحق لمؤتمر األطراف 

 .مر األطراف مدعو إلى النظر في االقتراح مؤت -119

 

  )26المادة (التقارير الوطنية  18-7

 إلiى الهيiئة الفرعiية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تقدم مشورة بشأن       4/14طلiب مؤتمiر األطiراف فiي مقiرره            -120
فق بهذا المقرر عناصر التوصية التي يجب أن تقوم بإعدادها الهيئة الفرعية   وقد أر . الفiترات الفاصiلة بيiن الiتقارير الوطنiية المستقبلية وشكلها             

 .المذآورة 

وتiبعا لذلiك ، نظرت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في هذه المسألة في اجتماعها الخامس واعتمدت            -121
فرعiية إلiى األمين التنفيذي ، لينظر مؤتمر األطراف بذلك باجتماعه الخامس أن يقوم   وبموجiب هiذه التوصiية طلبiت الهيiئة ال         . 5/13التوصiية   

 : بما يلي 

( تنقiiيح الفحiiوى الiiوارد فiiي المiiرفق األول بهiiذه المذآiiرة بشiiأن إعiiداد مiiبادئ إرشiiادية للiiتقارير الوطنiiية فiiي المسiiتقبل      )أ( 
UNEP/CBD/SBSTTA/5/14 (   ربiبان اآلراء المعiiي الحسiiذ فiiع األخiورة  ، مiiية بالمشiiية المعنiiئة الفرعiiامس للهيiتماع الخiiي االجiiنها فiiع

 .العلمية والتقنية والتكنولوجية 

اقiتراح شiكل للiتقارير المواضiيعية التي تقدمها األطراف بشأن البنود للنظر فيها بتعمق في اجتماعات مؤتمر األطراف           ) ب( 
 . ، تبعا لبرنامج عملها 

( األميiiiiن التنفiiiiيذي بiiiiإعداد مذآiiiiرة بشiiiiأن الiiiiتقارير الوطنiiiiية ليiiiiنظر فiiiiيها مؤتمiiiiر األطiiiiراف      اسiiiiتجابة لiiiiتلك الطلiiiiبات ، قiiiiام    -122
UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2 . ( وتحتوي مرفقات المذآرة الفحوى المنقحة واألشكال المقترحة للتقارير المواضيعية. 
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ل الواردة في مرفقات المذآرة التي أعدها األمين  ، على أساس األشكا  5/13مؤتمiر األطiراف مدعiو لتأيiيد توصiية الهيiئة الفرعiية                -123
 .، بما في ذلك مواعيد تقديم آل منها ) UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2(التنفيذي 

 عمليات االتفاقية -19البند 

ت فiiي إطiiار هiiذا البiiند ، مؤتمiiر األطiiراف مدعiiو إلiiى اتخiiاذ التوصiiية األولiiى الصiiادرة عiiن اجiiتماع مiiا بيiiن الiiدورات بشiiأن عملiiيا    -124
.  مiiن جiiدول األعمiiال المؤقiiت   10والتiiي جiiري تقديمهiiا فiiي إطiiار البiiند    ) UNEP/CBD/COP/5/4( االتفاقiiية ، آمiiا وردت فiiي تقريiiرها   

والعنصiiران الرئيسiiيان فiiي التوصiiية واللiiذان لiiم يiiتم البiiت بشiiأنهما همiiا الفiiترات الفاصiiلة بيiiن االجiiتماعات العاديiiة لمؤتمiiر األطiiراف وهيiiئاته    
 . المحتملة أو مجموعة من اآلليات المطلوبة لتعزيز االستعراض ولتسهيل تنفيذ االتفاقية الفرعية واآلليات 

قدمiت أيضiا الهيiئة الفرعiية المعنiية بالمشiورة العلمiية والتقنiية والتكنولوجiية فiي اجتماعiيها الiرابع والخiامس عددا من                 -125
طلiب إلiى األمين التنفيذي أن يقوم بإعداد اقتراح تفصيلي   وتتضiمن هiذه التوصiيات ال    . التوصiيات ذات العالقiة المباشiرة بهiذا البiند            

يسiiعى إلiiى تiiناول مسiiائل االسiiتعراض النظiiير وعملiiيات التقيiiيم العلمiiي لالتفاقiiية وصiiالحيات أفiiرقة الخiiبراء العلمiiية ، والمنهجiiية    
ية العتماد برنامج عمل طويل األمد السiتخدام قائمiة الخiبراء ومشiورة الهيiئة الفرعiية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوج              

وبغية تقديم المساعدة في إعداد االقتراح بشأن عمليات التقييم العلمي ،   . لهiذه الهيiئة الفرعiية المذآiورة وخطiة استراتيجية لالتفاقية             
 الجلسة الفكرية في ويرد تقرير هذه. 1999تشرين الثاني / نوفمبر19 إلى 17دعiا األميiن التنفiيذي إلى جلسة فكرية في أسلو ، من          

  .UNEP/CBD/COP/5/INF/1الوثيقة 

 . لمساعدة مؤتمر األطراف عند قيامه بالنظر في هذا البند ) UNEP/CBD/COP/5/17(قام األمين التنفيذي بإعداد مذآرة  -126

 الصادرة عن 1التوصية مؤتمiر األطiراف مدعiو إلiى اعiتماد مقiرر بشiأن هiذه القضiية اسiتنادا إلiى مشiروع العناصiر الiواردة في                     -127
 . وأن ينظر في اقتراحات األمين التنفيذي SBSTTAاجتماع بين الدورات وتوصيات الهيئة الفرعية 

 2002 – 2001الميزانية لبرنامج العمل لفترة سنتين  -20البند 

 للوفاء بالتكاليف اإلدارية 2002 – 2001فiي إطiار هiذا البiند ، مؤتمر األطراف مدعو إلى اعتماد ميزانية برنامجية لفترة السنتين                 -128
ولمساعدة مؤتمر . الرئيسiية لمؤتمiر األطiراف وللهيiئة الفرعiية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماعات األخرى واألمانة        

 (2002-2001التiiنوع البيولوجiiي للعاميiiن  األطiiراف قiiام األميiiن التنفiiيذي بiiإعداد ميزانiiية مقiiترحة للصiiندوق االسiiتئماني لالتفاقiiية المiiتعلقة ب    
UNEP/CBD/COP/5/18  . ( 

أمiiا المعلومiiات التفصiiيلية بشiiأن األنشiiطة واحتiiياجات المiiوارد لكiiل بiiرنامج وبiiرنامج فرعiiي فiiيجرى تفسiiيرها فiiي مذآiiرة األميiiن       -129
وآما ذآر سابقًا ، يرد تقرير ) . UNEP/CBD/COP/5/18/Add.1(التنفiيذي بشiأن أنشiطة الiبرامج الفرعiية التفصiيلية والموارد المطلوبة           

 .UNEP/CBD/COP/5/9األمين التنفيذي بشأن اإليرادات وأداء الميزانية في الوثيقة 

 قضايا ذات األولوية لالستعراض والتوجيه -رابعا

130-    iiكل مiiيها بشiiنظر فiiراف للiiر األطiiتارها مؤتمiiي اخiiنود التiiت البiiال المؤقiiدول األعمiiن جiiرابع مiiم الiiمن القسiiتماعه يتضiiي اجiiتعمق ف
  .4/16الخامس ، آما وردت في مقرر المؤتمر 

عiند القiيام باالسiتعراض االسiتراتيجي لهiذا الموضiوع بهiذا الشiكل ، أشiارت األطiراف بأنiه ينبغiي للمؤتمـiر أن يسعى                   -131
 لغاية اليوم وإعداد بعد استعراض المنجزات لغاية اليوم ، واعتماد المقررات بشأن نتائج العمل المنجز : جهiده لتحقiيق ثالثة أهداف       
وأي عمiل يباشiره مؤتمiر األطiراف ينبغiي ، حيiث يمكiن ذلiك ، إعiداد بعiد الiنظر للعمل في المستقبل            . الiنظر للعمiل فiي المسiتقبل         

 .أنواع النتائج التي ينبغي للبرنامج العمل نحوها ، وجدول زمني لتلك النتائج ، والوسائل لتحقيق هذه األهداف : ويحدد 

 

النظر في الخيارات لحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية في األراضي الجافة  -21البند 
 وأراضي حوض البحر المتوسط واألراضي القاحلة وشبه القاحلة واألراضي العشبية والسافانا 

، سiينظر مؤتمiر األطiراف بتعمق في اجتماعه    )  ، المiرفق الثانiي  4/16المقiرر  ( آمiا يiنص علiيه بiرنامج عمiل مؤتمiر األطiراف             -132
الخiiامس فiiي التiiنوع البيولوجiiي للiiنظم اإليكولوجiiية لألراضiiي الجافiiة وألراضiiي الiiبحر األبiiيض المتوسiiط واألراضiiي الجافiiة وشiiبه الجافiiة            

 .واألراضي العشبية وأراضي السافانا 

 :قد يرغب مؤتمر األطراف في ما يلي  -132

(I)    اiiع واتجاهiiيم وضiiا بتقيiiة علمiiي دون    اإلحاطiiة واألراضiiي الجافiiي لألراضiiنوع البيولوجiiت الت
في اجتماعها ) SBSTTA( الرطiبة آمiا نظرت فيها الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيـــــة       

(  الiiiواردة فiiiي المiiiرفق األول بالiiiتقرير الخiiiاص باالجiiiتماع الiiiرابع للهيiiiئة الفرعiiiية         4/3راجiiiع التوصiiiية  ( الiiiرابع 
UNEP/CBD/COP/5/2. ( ( 

(II)    يةiiيد التوصiiي تأيiiنظر فiiتماع      5/8الiiتقرير االجiiرفق األول بiiي المiiواردة فiiية والiiئة الفرعiiللهي 
 .، بما في ذلك إعداد برنامج العمل ) UNEP/CBD/COP/5/3( الخامس للهيئة الفرعية 
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(V)           نظر في إعداد برنامج عمل مشترك مع اتفاقية األمم المتحدة للتصدي للتصحر في تiلك البلدان ال
 مiiن 5أو التصiiحر السiiيما فiiي أفريقiiيا آمiiا أوصiiت بiiه الهيiiئة الفرعiiية فiiي الفقiiرة     /التiiي تعانiiي مiiن الجفiiاف الخطiiير و  

 ) .UNEP/CBD/COP/5/INF/15وثيقة معلومات  ( 5/8توصيتها 

داد الوثiiiiiيقة بغiiiiiية تقديiiiiiم المسiiiiiاعدة إلiiiiiى مؤتمiiiiiر األطiiiiiراف عiiiiiند الiiiiiنظر فiiiiiي مiiiiiا ذآiiiiiر أعiiiiiاله قiiiiiام األميiiiiiن التنفiiiiiيذي بiiiiiإع   -134
UNEP/CBD/COP/5/19.  

 االستخدام المستدام بما في ذلك السياحة -22البند 

سiوف يiiنظر مؤتمiiر األطiiراف فiiي اجiiتماعه  )  ، المiiرفق الثانiiي 4/16المقiiرر ( آمiا يiiنص علiiيه بiiرنامج العمiiل لمؤتمiر األطiiراف    -135
ولتحضiiير ذلiiك نظiiرت الهيiiئة الفرعiiية . ع الiiثالثة لمناقشiiتها بiiتعمق آiiأحد المواضiiي" االسiiتخدام المسiiتدام بمiiا فiiي ذلiiك السiiياحة " الخiiامس فiiي 

المعنiية بالمشiورة العلمiية والتقنiية والتكنولوجiية فiي اجiتماعها الiرابع فiي تطوير مناهج وممارسات لالستخدام المستدام للموارد البيولوجية بما            
وفي اجتماع الهيئة الفرعية الخامس نظرت  . UNEP/CBD/COP/5/2 ، والiواردة في الوثيقة  4/7فiي ذلiك السiياحة ، واعiتمدت التوصiيـة           

 ، التي ترد في 5/12الهيiئة الفرعiية المعنiية بالمشiورة العلمiية والتقنية والتكنولوجية في االستخدام المستدام آمسألة متشعبة واعتمدت التوصية       
  . UNEP/CBD/COP/5/3المرفق األول بالوثيقة 

 

 :ما يلي مؤتمر األطراف مدعو للقيام ب -136

(I)     يةiئة الفرعiiية الهيiي توصiiنظر فiتدام   4/7الiiتخدام المسiiات لالسiناهج وممارسiiر مiأن تطويiiبش ، 
للمiiوارد البيولوجiiية ، بمiiا فiiي ذلiiك السiiياحة إلiiى جانiiب تقيiiيم العالقiiات بيiiن السiiياحة والتiiنوع البيولوجiiي المiiرفقة بهiiذا     

 .التقرير 

(II)         ي توصية الهيئة الفرعيةiنظر فiام المستدام لعناصر التنوع البيولوجي  ، بشأن االستخد 5/12ال :
 .تحديد األنشطة القطاعية التي يمكنها اعتماد ممارسات وتكنولوجيات ال تضر بالتنوع البيولوجي 

( بغية تقديم المساعدة إلى مؤتمر األطراف عندما ينظر فيما ورد أعاله قام األمين التنفيذي بإعداد مذآرة بشأن هذا الموضوع  -137
UNEP/CBD/COP/5/20. ( 

 الحصول على الموارد الجينية  -23البند 

 الصiادرة عiن االجتماع بين الدورات بشأن عمليات   4 و3 و2فiي إطiار هiذا البiند ، مؤتمiر األطiراف مدعiو إلiى اتخiاذ التوصiيات                     -138
سiiب المالئiم ، إلiiى جانiiب  ، ح) UNEP/CBD/COP/5/4( مiiن جiدول األعمiiال  10االتفاقiية آمiiا جiاءت فiiي تقريiiره وقدمiت فiiي إطiiار البiند     

 (14العناصiiر الموضiiوعية للiiتقرير الصiiادر عiiن فiiريق الخiiبراء بشiiأن الحصiiول علiiى المiiوارد وتقاسiiم المiiنافع الiiذي قiiدم فiiي إطiiار البiiند              
UNEP/CBD/COP/5/8. ( 

اف أن يطلiب إلى   ، أبلiغ اجiتماع مiا بيiن الiدورات مؤتمiر األطiر       خiارج الوضiع الطبيعiي    ، بشiأن عملiيات التجمiيع      4فiي التوصiية      -139
وفي . ولهذه الغاية ، قدمت المشورة بشأن هيكل االستبيان  . خارج الوضع الطبيعياألميiن التنفiيذي مواصiلة تجمiيع المعلومات بشأن العمليات      

تمر األطراف  بشأن حقوق الملكية الفكرية ، أبلغ االجتماع مؤتمر األطراف مواصلة تجميع المعلومات ذات الصلة ، بحيث يقوم مؤ        3التوصiية   
 مiن خiiالل األمانiة ، وإعiiادة   WIPOو) WTO(برصiد الiتطورات بشiiكل وثiيق فiiي الiندوات األخiiرى ، والسiيما فiي مiiنظمة الiتجارة العالمiiية        

فع  بشأن فريق الخبراء حول الحصول على الموارد وتقاسم المنا2أما التوصية  .  بالنسبة إلى أهداف االتفاقية      الجينات نفسها التأآiيد علiى أهمiية       
  . 1999تشـرين األول /فقد وجهت عمل فريق الخبراء في اجتماعه الذي عقد في أآتوبر

قiام فiريق الخiبراء فiي هذا االجتماع بإعداد مجموعة من النتائج الرئيسية لمساعدة األطراف في تنفيذ تدابير الحصول على الموارد           -140
 مiن العناصiر التiي احتـاجiت إلiى المiزيد مiن التطوير وحث مؤتمر األطراف على        وآذلiك حiدد سلسiلة   . وتقاسiم المiنافع آمiا ورد فiي االتفاقiية            

 .مواصلة تجميع المعلومات ذات الصلة عن طريق األمانة 

(بغiiiiiية تقديiiiiiم المسiiiiiاعدة إلiiiiiى مؤتمiiiiiر األطiiiiiراف عiiiiiند الiiiiiنظر فiiiiiيما ذآiiiiiر أعiiiiiاله قiiiiiام األميiiiiiن التنفiiiiiيذي بiiiiiإعداد الوثiiiiiيقة       -141
UNEP/CBD/COP/5/21 (    ذه الiي هiتائج الرئيسية في خطوط إرشادية في                 وتوصiإعداد النiوم بiبراء أن يقiريق الخiى فiب إلiأن يطلiرة بiمذآ

 .وقت مناسب لالجتماع السادس لمؤتمر األطراف 

مؤتمiر األطiراف مدعiو للiنظر فiي توصiية األميiن التنفiيذي اسiتنادًا إلiى مشiورة اجتماع ما بين الدورات المخصص بشأن عمليات                    -142
 . الخبراء االتفاقية وفريق

 مسائل ختامية  -خامسا

 مسائل أخرى  -24البند 

 من قواعد اإلجراءات 12قiد يرغiب مؤتمiر األطiراف في أن ينظر في مسائل أخرى نشأت وجرى قبولها لمناقشتها بموجب المادة              -143
  .4/16 من المقرر 7والفقرة 

 

 اعتماد التقرير -25البند 
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واستنادا إلى الممارسات الراسخة ، مؤتمر األطراف . اعه الخiامس ، فiي التقرير ويعتمده        سiوف يiنظر مؤتمiر األطiراف فiي اجiتم            -144
 . مدعو إلى تفويض مقرر االجتماع الستكمال التقرير النهائي بعد االجتماع ، وذلك بمشورة الرئيس ومساعدة األمانة 

 اختتام االجتماع -26البند 

 ، في حوالي الساعة 2000أيار / مايو26لخامس لمؤتمر األطراف يوم الجمعة الواقع في  مiن المiتوقع أن يختiتم الرئiيس االجتماع ا           -145
 . من بعد الظهر 6
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 المرفق األول

 قائمة بالوثائق لالجتماع الخامس لمؤتمر األطراف
  في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 
 UNEP/CBD/COP/5/1 جدول األعمال المؤقت

 UNEP/CBD/COP/5/1/Add.1 شرح جدول األعمال المؤقت

 UNEP/CBD/COP/5/2 تقرير االجتماع الرابع للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 UNEP/CBD/COP/5/3 تقرير االجتماع الخامس للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 UNEP/CBD/COP/5/4 جتماع ما بين الدورات حول عمليات االتفاقيةتقرير ا

 UNEP/CBD/COP/5/5 واألحكام ذات الصلة ) ي (8تقرير الفريق  العامل المخصص حول المادة 

 UNEP/CBD/COP/5/6 تقرير عن حالة بروتوآول السالمة األحيائية

 UNEP/CBD/COP/5/7 تقرير مرفق البيئة العالمية

 UNEP/CBD/COP/5/8 ق  الخبراء حول الحصول على المنافع وتقاسمهاتقرير فري

 UNEP/CBD/COP/5/9 تقرير األمين التنفيذي حول إدارة االتفاقية والميزانية للصندوق االستئماني لالتفاقية

تقريiiر مرحلiiي حiiول تنفiiيذ بiiرامج العمiiل بشiiأن التiiنوع البيولوجiiي للiiنظم اإليكولوجiiية للمiiياه  
 UNEP/CBD/COP/5/10 لتنوع البيولوجي البحري والساحلي والتنوع البيولوجي للغاباتالداخلية ، وا

استعراض المرحلة األولى من برنامج العمل واعتماد برنامج        : التiنوع البيولوجiي الزراعي      
 UNEP/CBD/COP/5/11 عمل متعدد السنوات

 UNEP/CBD/COP/5/12 تقرير مرحلي حول القضايا الشاملة

 UNEP/CBD/COP/5/13 ي حول آليات التنفيذتقرير مرحل

 UNEP/CBD/COP/5/13/Add.1 قضايا متعلقة بالمزيد من المشورة إلى اآللية المالية 

 UNEP/CBD/COP/5/14 تقرير حول الموارد المالية اإلضافية

 UNEP/CBD/COP/5/15 مواصلة تحليل تصميم وتنفيذ تدابير الحوافز

 والمiiنظمات الدولiiية اسiiتجابة لالسiiتبيان بشiiأن المسiiؤولية     تجمiiيع لiiتقديمات مiiن الحكومiiات  
 UNEP/CBD/COP/5/16 والجبر التعويضي في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 UNEP/CBD/COP/5/17 عمليات االتفاقية

 UNEP/CBD/COP/5/18 2002– 2001الميزانية المقترحة لبرنامج العمل لفترة السنتين 

ارات لحفiiظ واسiiiتدامة اسiiiتخدام التiiiنوع البيولوجiiي فiiiي الiiiنظم اإليكولوجiiiية   الiiنظر فiiiي خiiiي 
وأراضiiي حiوض الiiبحر المتوسiط ، واألراضiي القاحلiiة ، وشiبه القاحلiiة     . لألراضiي الجافiة   

 واألراضي العشبية والسافانا

UNEP/CBD/COP/5/19 

 UNEP/CBD/COP/5/20 االستخدام المستدام بما في ذلك السياحة

 UNEP/CBD/COP/5/21 لموارد الجينية الحصول على ا

 UNEP/CBD/COP/5/INF/1 المرحلة الرائدة آللية تبادل المعلومات



UNEP/CBD/COP/5/1/Add.1/Rev.1 
Page 17 

 UNEP/CBD/COP/5/INF/2 تقرير بشأن االستعراض المستقل للمرحلة الرائدة آللية تبادل المعلومات

 UNEP/CBD/COP/5/INF/3 الخطة االستراتيجية آللية تبادل المعلومان

 UNEP/CBD/COP/5/INF/4  العمل طويل األمد آللية تبادل المعلوماتبرنامج
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 المرفق الثاني

 اقتراحات لتنظيم العمل في االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

  الجلسة العامة  1الفريق العامل  2الفريق العامل 

 اع افتتاح االجتم1  
  تنظيم العمل4
  قضايا معلقة6

 2000أيار / مايو15االثنين ، 
 13 -10الساعة 

تقاريiiiiiiiر االجiiiiiiiتماعات التحضiiiiiiiيرية   
 اإلقليمية

تقاريiiiiiiر الهيiiiiiiئة الفرعiiiiiiية المعنiiiiiiiية    
 بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

تقريiiر اجiiتماع مiiا بيiiن الiiدورات حiiول 
 عمليات االتفاقية

 18 -15الساعة 

الفiريق العامل حول تنفيذ المادة     تقريiر     
 واألحكام ذات الصلة) ي (8

تقريiiر عiiن حالiiة بiiروتوآول السiiالمة    
 األحيائية

 تقرير مرفق البيئة العالمية
تقريiiiر فiiiريق الخiiiبراء عiiiن الحصiiiول 

 على الموارد وتقاسم المنافع
تقريiiiiiر األميiiiiiن التنفiiiiiيذي عiiiiiن إدارة  
االتفاقiiiية والميزانiiiية للصiiiندوق االسiiiتئماني   

 اقيةلالتف
 2001  الميزانiية لبرنامج العمل لفترة السنتين    20

–2002 

 2000أيار / مايو16الثالثاء ، 
 13-10الساعة 

 18 -15الساعة     االستخدام المستدام بما في ذلك السياحة22   الحصول على الموارد الجينية23
  2000 أيار / مايو17االربعاء ،   )تتمة  (22 )تتمة  (23

 13 -10الساعة 
 

 لحفظ واستدامة     استخدام         النظر في الخيارات    21   عمليات االتفاقية19
التiiiiنوع البيولوجiiiiي فiiiiي الiiiiنظم اإليكولوجiiiiiية     
لألراضiiiiي الجافiiiiة وأراضiiiiي حiiiiوض الiiiiبحر   
المتوسiiiiط واألراضiiiiي القاحلiiiiة وشiiiiبه القاحلiiiiة 

 واألراضي العشبية والسافانا

 18 -15الساعة  

 2000 أيار / مايو18الخميس ،   )تتمة   (21 لية المالية  الموارد واآل18-1
 13-10الساعة 

  تقريiر مرحلiي عiن تنفiيذ بiرامج العمل بشأن1-16   التعاون العلمي والتقني وآلية تبادل المعلومات18-2
التiiنوع البيولوجiiي للiiنظم اإليكولوجiiية للمiiياه    
الداخلiiiiiية والiiiiiبحرية والسiiiiiاحلية ، والتiiiiiنوع

 18-15الساعة  
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  الجلسة العامة  1الفريق العامل  2الفريق العامل 

 البيولوجي والغابات
اسiiiiتعراض :   التiiiiنوع البيولوجiiiiي الزراعiiiiي 2-16   التدابير الحافزة 18-3

المرحلة األولى من البرنامج واعتماد برنامج      
 عمل متعدد السنوات

 

 2000أيار / مايو19الجمعة ،  
 13-10الساعة 

 18-15الساعة   اعتماد المبادئ :   نهج النظام اإليكولوجي 1-17 واألحكام ذات الصلة) ي (8  المادة 18-4
 2000أيار / مايو22االثنين ،  استعراض تقدم األعمال   

 13-10الساعة 
 18-15الساعة     التحديد والرصد والتقييم والمؤشرات 2-17   توعية وتثقيف الجماهير18-5
  األنiواع الغريiبة التي تهدد النظم اإليكولوجية          3-17 ثار والمسؤولية والجبر التعويضي  تقييم اآل18-6

 أو الموائل أو األنواع 
 2000أيار / مايو23الثالثاء  

 13-10الساعة 
: المiiiiiiبادرة التصiiiiiiنيفية العالمiiiiiiية      التقارير الوطنية 18-7

التنفiiiيذ وإحiiiراز المiiiزيد مiiiن الiiiتقدم بشiiiأن     
 االقتراحات باتخاذ تدابير 

 18-15الساعة  

 2000أيار / مايو24االربعاء ،   )قضايا بارزة ( )قضايا بارزة ( 
 13-10الساعة 

 18-15الساعة   )ضايا بارزة ق(  )قضايا بارزة (
 2000أيار / مايو25الخميس ،   )إعداد التقرير( )إعداد التقرير( 

 13-10الساعة 
 18-15الساعة   )الموافقة على التقرير ( )الموافقة على التقرير ( 

تقريiiر حiiول وثiiائق تفويiiض الممثليiiن      
 لمؤتمر األطراف لالجتماع الخامس 

   موعiد ومكان انعقاد االجتماع السادس لمؤتمر         7
 األطراف 

   مسائل أخرى24

 2000أيار / مايو26الجمعة ، 
 13-10 الساعة 

 اعتماد التقرير   
 اختتام االجتماع 

 18-15الساعة 

 


