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 إفتتاح اإلجتماع:    من جدول األعمال 1البند 
 
لمية والتقنية والتكنولوجية ، المنشأة بموجب     عقdد اإلجdتماع الخdامس للهيdئة الفرعdية للمشورة الع            - 1

 من اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، في مونتريال بمقر منظمة الطيران المدني الدولي في 25المادة 
  .2000فبراير / شباط4يناير إلى / آانون الثاني31الفترة من 

 
 السيد 2000يناير / آانون الثاني31ن ، إفتdتح اإلجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم اإلثني      - 2

، رئيس الهيئة الفرعية الذي رحب بالمشارآين وأعرب عن إمتنانه للرئيس          ) آولومبيا(آريستيان سيمبر   
وبعdد أن أبdرز أهمية   . علdى إسdهامه فdي أعمdال الهيdئة الفرعdية       ) مالdيزيا (زاآdري  . هdـ   . السdابق السdيد أ      

مة األحيائية قبل يومين قال إن الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة          إعdتماد بdروتوآول قرطاجdنة بشdأن السال        
العلمdية والتقنdية والتكنولوجdية بحاجdة إلdى تعزيdز لكdي تصdبح جسdرًا فعاًال يربط بين اإلتفاقية واألوساط                        

فيتعيddن علddيها تقديddم توصddيات واضddحة ومحddددة إلddى مؤتمddر األطddراف وعddدم اإلنخddراط فddي        . العلمddية 
وقdدم بعdد ذلك عرضًا موجزًا للقضايا الرئيسية المعروضة أمام الهيئة الفرعية في             . ياسdية   المناقشdات الس  

 . إجتماعها الحالي 
 
وُألقيت بيانات إفتتاحية أيضًا من السيد حمد اهللا زيدان ، األمين التنفيذي لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع  - 3

بيئdية الdتابعة لبرنامج األمم المتحدة نيابة عن السيد         البيولوجdي ، والسdيد بdول شdابيدا ، شdعبة اإلتفاقdيات ال              
 .آالوس توبفر المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

 
وقdال السdيد زيdدان إنdه يتعيdن علdى الهيdئة الفرعdية ، فdي إجdتماعها الحالdي ، أن تتقدم بتوصيات                    - 4

ونهج النظم اإليكولوجية ، وهي أمور جوهرية بشdأن المفاهيم األساسية ، بما في ذلك اإلستخدام المستدام           
ودعdا المشdارآين إلى أن يتجاوزوا مهمتهم الرئيسية وهي مواصلة تعريف المفهومين ،   . لتنفdيذ اإلتفاقdية    

وبعد أن أشار إلى إجتماعات مثل      . وأن يdبدأوا التفكير في طرق ووسائل وضعهما موضع التنفيذ العملي            
واألمم المتحدة بشأن َنْهْج النظم اإليكولوجية لإلستخدام المستدام والتنوع المؤتمdر المشdترك بيdن الdنرويج       

البيولوجdي قdال إنهdا قامdت بdدور هdام فdي سdد الفجdوة بيdن العلdوم وتقرير السياسات ، أشار إلى أن الهيئة                 
 . الفرعdية ، دعdته إلdى إعdداد إقdتراح مفصل بشأن إستعراض للنظراء وتقييمات علمية في إطار اإلتفاقية       

وإسdترعى اإلهdتمام فdي هذا الصدد إلى تقرير إجتماع تبادل اآلراء بشأن الموضوع والذي نظمته األمانة         
 ) .UNEP/CBD/COP/5/INF/1(وإستضافته حكومة النرويج 

 
وفdيما يdتعلق بالمجاالت المواضيعية التي سوف تناقش في اإلجتماع ، إسترعى اإلهتمام بصورة      - 5

ريع برامج عمل للتنوع البيولوجي الزراعي والتنوع البيولوجي لألراضي خاصة إلى ضرورة وضع مشا
ودعddا الهيddئة الفرعddية إلddى ضddمان أن يكddون بddرنامج العمddل لألراضddي الجافddة مكمddًال لألنشddطة      . الجافddة 

البرنامجdية فdي إطdار إتفاقية مكافحة التصحر ، وبحث مدى ربط العمليتين معًا، من الناحية المؤسسية أو         
وقال .  إسdتنادًا إلdى السdابقة التي أرساها برنامج العمل للمياه الداخلية وإتفاقية األراضي الرطبة          غdيرها ،  

إنddه فddي آddل مddن المجddاالت المواضddيعية ، تعمddل األجهddزة المخddتلفة الddتابعة لإلتفاقddية بطddريقة أوثddق مddع        
ف قائًال إنه في الوقت   وأضا. اإلتفاقdيات والمdنظمات الدولية األخرى ، آما طالب بذلك مؤتمر األطراف             
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وفيما . الdذي تdتحرك فdيه الdبرامج نحdو مdراحلها التشdغيلية ، فإنdه يdتطلع إلdى المdزيد من الجهود التعاونية                      
يتعلق بالوثائق المعروضة أمام اإلجتماع ، قال إنه عند إعداد هذه الوثائق ، عقدت األمانة عددًا من أفرقة 

وشكر آل من شارك من خبراء ومنظمات في .  الصلة اإلتصdال تضdم خبراء ومؤسسات المواضيع ذات      
األفdرقة علdى إسdهامهم ، آمdا شكر الحكومات والمنظمات ، وال سيما فرنسا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة      
ومddنظمة األمddم المddتحدة للتربddية والعلddم والddثقافة ومddنظمة األمddم المddتحدة لألغذيddة والddزراعة التddي قدمddت      

وأعdرب أيضdًا عdن تقديdره الصdادق لألطراف التي قدمت مساعدة            . إلجdتماعات   تسdهيالت ودعمdًا مالdيًا ل      
مالdية مdن أجdل مشdارآة الdبلدان النامdية والdبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال في اإلجتماع الحالي           

 .وهي بالتحديد آندا ونيوزيلندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة 
 
نامج األمdم المdتحدة للبيdئة علdق أمdًال آبdيرًا للغايdة علdى الهيdئة الفرعdية           وقdال السdيد شdابيداإأن بdر     - 6

المعنdية بالمشdورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفها الهيئة الخاصة المنشأة بموجب اإلتفاقية المتعلقة         
. ف بالتdنوع البيولوجdي مdن أجdل تقديdم المشdورة السdريعة والسليمة على أساس علمي إلى مؤتمر األطرا        

وأنdه يتعيdن علdى الهيdئة الفرعdية فdي إجdتماعها الحالي أن تحدد خطوات تنفيذ المبادرات التي سيكون لها          
أآddبر أثddر إيجابddي ممكddن لddيس فقddط علddى سddالمة الddنظام اإليكولوجddي ولكddن أيضddًا علddى الخddيارات لتلبddية    

ن شddرع بddرنامج األمddم وأضddاف أنddه بعddد أ. اإلحتddياجات البشddرية لسddكان العddالم الذيddن يddتزايدون بسddرعة  
المdتحدة للبيdئة فdي تنفdيذ عملdيات وأنشطة من أجل التعاون اإلستباقي مع اإلتفاقيات البيئية األخرى ، فإنه       

وقال . يتعيdن أن يكون مؤتمر األطراف على علم آامل بمثل هذه المبادرات في إجتماعه الخامس المقبل             
راسخًا بأن الهيئة الفرعية ، بالتنسيق مع الطرائق التكميلية إن بdرنامج األمdم المdتحدة للبيdئة يعdتقد إعتقادًا        

المقdبلة التdي قdد يdراها مؤتمdر األطdراف مالئمة ، سوف تسعى ألن تكون في مستوى التحديات والفرص        
التdي يتdيحها الوقdت الحاضdر والمسdتقبل فيما يتعلق بالحفظ الفعال واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي               

 .لم على نطاق العا
 

 مسائل تنظيمية:    من جدول األعمال 2البند 
 

 الحضور   -ألف 
 
ألبانddيا ، الجزائddر ، أنتddيغوا : حضddر اإلجddتماع ممddثلون عddن األطddراف المddتعاقدة والddبلدان التالddية   - 7

وبdربودا ، األرجنتيdن ، أرمينdيا ، أسdتراليا ، النمسdا ، جdزر الdبهاما ، بنغالديش ، بربادوس ، بيالروس،                   
يكا ، بنن ، بوتان ، بوليفيا ، بوتسوانا ، البرازيل ، بورآينا فاصو، بوروندي ، آمبوديا ، الكاميرون،            بلج

آdندا ، جمهوريdة أفريقdيا الوسdطى ، تشdاد ، شdيلي ، الصdين ، آولومبdيا ، جdزر القمdر ، الكونغdو ، جزر                
 جمهوريdddة الكونغdddو  آdddوك ، آوسdddتاريكا ، آdddوت ديفdddوار ، آرواتdddيا ، آوبdddا ، الجمهوريdddة التشdddيكية ،     

الديمقراطdية ، الدانمdرك ، جيبوتdي ، الجمهوريdة الدومينيكdية ، إآوادور ، مصر ، السلفادور ، أريتريا ،                      
أثيوبddيا ، الجماعddة األوروبddية ، فنلddندا ، فرنسddا ، غddابون ، غامبddيا ، جورجddيا ، ألمانddيا ، غانddا ، الddيونان ، 

لرسولي ، هندوراس ، هنغاريا ، آيسلندا ، الهند، أندونيسيا ، غرينادا ، غينيا ، غيانا ، هاييتي ، الكرسي ا      
جمهوريddddة إيddddران اإلسddddالمية ، أيرلddddندا ، إيطالddddيا ، جامايكddddا ، الddddيابان ، األردن ، آينddddيا ، آيريباتddddي، 
قيرغيزسdتان، التفdيا ، لبdنان ، ليسdوتو ، مدغشdقر ، مالوي ، ماليزيا ، مالي ، موريتانيا ، موريشيوس ،            

، منغولdيا ، المغdرب ، مايdنمار ، ناميبdيا ، نيبال ، هولندا ،           )  الموحdدة  -واليdات   (ميكرونdيزيا   المكسdيك ،    
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نيوزيلdندا ، نdيكاراغوا ، النdيجر ، نيجdيريا ، الdنرويج ، باآسdتان ، بdابوا غينdيا الجديdدة ، بيرو ، الفلبين ،             
تحاد الروسي، رواندا ، سانت  بولdندا ، الdبرتغال ، جمهوريdة آوريdا ، جمهوريdة مولدوفdا ، رومانdيا ، اإل                   

آيdتس ونيفdيس ، السdنغال ، سيشdيل ، الجمهوريdة السdلوفاآية ، سلوفينيا، جزر سليمان ، جنوب أفريقيا ،              
أسبانيا ، سري النكا ، سوازيلند ، السويد ، سويسرا، الجمهورية العربية السورية ، تايلند ، توغو ، تونغا 

، المملكdة المdتحدة لبريطانdيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، جمهورية    ، تونdس ، ترآdيا ، أوغdندا ، أوآرانdيا           
تنزانddيا المddتحدة ، الواليddات المddتحدة األمريكddية ، أوروغddواي ، فddانواتو ، فddنزويال ، فييddت نddام ، زامبddيا       

 .وزمبابوي 
 
وحضddر اإلجddتماع أيضddًا مراقddبون مddن هيddئات األمddم المddتحدة والوآddاالت المتخصصddة والهيddئات   - 8
 :خرى التالية األ
 

إدارة الشdؤون اإلقتصdادية واإلجتماعية ، مرفق البيئة العالمية ،        : هيdئات األمdم المdتحدة        )أ(
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، برنامج األمم المتحدة للبيئة ؛

 
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ، منظمة األمم المتحدة       : الوآdاالت المتخصصdة      )ب(
  والعلم والثقافة ، البنك الدولي ، المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ؛للتربية

 
إتفاقdddية برشdddلونة لحمايdddة الdddبحر المتوسdddط مdddن الdddتلوث     : أمانdddات هيdddئات اإلتفاقdddيات    )ج(

وبdروتوآوالتها ، إتفاقية اإلتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لإلنقراض ، إتفاقية        
، الصddندوق مddتعدد ) رامسddار(رطddبة ذات األهمddية الخاصddة بوصddفها موئddًال للطddيور المائddية   األراضddي ال

األطdراف لتنفdيذ بdروتوآول مونdتريال بشdأن المdواد المسdتنفدة لطdبقة األوزون ، المجلdس العلمي إلتفاقية            
ن التي تعاني من حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة ، إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدا  

 أو التصحر وال سيما في أفريقيا ؛/الجفاف الشديد و
 

 فريق اإلستعراض العلمي والتقني التابع إلتفاقية رامسار لألراضي الرطبة ؛ (د)
 

المرآز األفريقي لدراسات التكنولوجيا ، المرآز العربي       : هيdئات حكومdية دولية أخرى        )هـ(
فddة ، مكتddب الكومنولddث الدولddي للddزراعة ، اللجddنة المعنddية      لدراسddات المddناطق القاحلddة واألراضddي الجا   

بالتعاون البيئي ، أمانة الكومنولث ، معهد الطاقة والبيئة للبلدان الناطقة بالفرنسية ، جماعة تنسيق التنمية 
 .في الجنوب األفريقي ، برنامج األمم المتحدة اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ 

 
 : خــــرى التاليـــــة ممثلــــة أيضــــــًاوآانـت المنظمـــات األ - 9

Aboriginal Fisheries Commission, Africa Resources Trust, Asociacion ANDES, Association 
of State Wetland Managers, Biodiversity Action Network, Biolatina, BioNET International, 
Nirdlife International, Canadian Museum of Nature, Center for International Forestry 
Research (CIFOR), Colorado State University, Consulative Group on International 
Agricultural Research (CGIAR), Environnement Energie Consultants, Experco International 
ltee, Global BioDiversity Instiute, Global Environment Center, Global Environmental 
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Forum, Greenpeace International, Indigenous Biodiversity Information Network (IBIN), 
Indigenous Pioples’ Secretariat on the Convention on Biological Diversity, Inuit 
Circumpolar Conference, Indonesian Institute, of Sciences, Information International 
Associates Inc., International Center for living Aquatic Resources Management (ICLARM), 
International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE), International Council for 
Science (ICSU), International Development Research Centre (IDRC), IUCN- The World 
Conservation Union, Lake Biwa Museum, Marine Resources Assessment Group, McGill 
University, Millenium Assessment Secretariat, National Aboriginal Forestry Association 
(NAFA), Netherlands Institute for the law of the sea-Utrecht University, Reseau d’Ecologie 
Sociale Applique (RESAP), Royal Botanic Gardens kew, Safari Club International, Society 
for Protection Nature/lebanon (SPNL), Stanford University, STOP, SWAN International, 
University of Toronto, Universite du Quebec a Montreal (UQAM), VERDIR, Wetlands 
Internation World Conservation Monitoring Centre, World Endangered Species Protection 
Association (WESPA), World Federation For Culture Collections (WFCC), World Fisheries 
Trust, World Resources Institute (WRI), World Resources Institute/Millenium Assessment 
Secretariat, WWF-World Wide Fund for Nature. 

 
 إنتخاب أعضاء المكتب   -باء 

 
وفقdًا للمقdررات التdي أتخذهdا مؤتمdر األطdراف فdي إجdتماعه الdرابع ، المعقود في براتسيالفا في                     -10

ي أتخذتهdا الهيdئة الفرعية في إجتماعها الرابع،    ، والمقdررات التd  1998مdايو  / أيdار 15 إلdى   4الفdترة مdن     
 ، فقد ضم مكتب اإلجتماع الخامس 1999يونيه / حزيران25 إلى 21المعقود في مونتريال في الفترة من 

 :للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية األعضاء التالية أسماؤهم 
 

 )آولومبيا(السيد آريستيان سيمبر    :الرئيس
 

 )الكاميرون(السيدة ماري فوسي مبنتنكو    : نواب الرئيس
 ) آندا(السيد ديفيد براآت 

 )جمهورية الكونغو الديمقراطية(السيد آوتالما سيليكو 
 )ألمانيا(السيد مارتن يوبنبرنك 

 ) جامايكا(السيدة إلين فيشر 
 )ماليزيا(زاآري . هـ . السيد أ

 )ياإلتحاد الروس(السيد ديمتري بافلوف 
 )تونغا(السيد يويلو ساماني 

 
 )الجمهورية التشيكية(السيد جان بلسنك    :المقرر

 
 
 
 
 
 ، إنتخبddت الهيddئة 2000فddبراير / شddباط2وفddي الجلسddة العامddة الddرابعة لإلجddتماع ، المعقddودة فddي   - 11
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 اإلجتماع الفرعdية األعضdاء التالdية أسdماؤهم للعمdل آأعضdاء فdي المكتب لفترة إجتماعين تبدأ عند نهاية                 
الحالdي ، لكdي يحلdوا محdل أعضاء المكتب الحاليين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وألمانيا وجامايكا                  

 :وماليزيا 
 

 )توغو(السيد آوفي إدينام دانتسي 
 )اليونان(السيد أنستاسيوس ليجاآيس     
 )الجمهورية الدومينيكية(السيد أومار راميرز     
 )األردن (السيد رائد بني هاني    

 
آعضddو فddي المكتddب لفddترة إجتماعيddن  ) الجمهوريddة التشddيكية(وُأعddيد إنddتخاب السddيد جddان بلسddنك   - 12

 .آخرين 
 

 إقرار جدول األعمال   -جيم 
 
 ، 2000يdناير  / آdانون الثانdي  31أقdرت الهيdئة الفرعdية فdي الجلسdة العامdة األولdى المعقdودة فdي           - 13

 جddddدول األعمddddال المؤقddddت الddddذي تddddم تعمddddيمه برسddddم الوثddddيقة    جddddدول األعمddddال التالddddي إسddddتنادًا إلddddى  
UNEP/CBD/SBSTTA/5/1:  

 
 .افتتاح االجتماع  -1

 
 :شؤون تنظيمية  -2

 
 انتخاب أعضاء هيئة المكتب ؛ 2-1

 إقرار جدول األعمال ؛ 2-3
 .تنظيم العمل  2-3

 
 :التقارير  - 3

 
 التعاون مع الهيئات األخرى ؛ 3-1

 قاصة ؛المرحلة الرائدة آللية غرفة الم 3-2
 استعراض المبادرة العالمية للتصنيف ؛ 3-3

 المبادئ اإلرشادية للتوقي ولإلدخال ولتخفيف الوقع ؛: األنواع الغريبة 3-4
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 :مسائل محددة بشأن برامج العمل الجارية في المجاالت المواضيعية  3-5
 

الطرائق والوسائل لتنفيذ برنامج : التdنوع البيولوجdي للمdياه الداخلdية       3-5-1
  ؛العمل

النظر في وسائل تنفيذ برنامج : التنوع البيولوجي البحري والساحلي  3-5-2
 العمل وتحليل عملية تبيض الشعب المرجانية ؛

األوضdddddاع القائمdddddة  ) : الغابdddddات(التdddddنوع البيولوجdddddي الحراجdddddي   3-5-3
 .واالتجاهات وتبين الخيارات في مجال الحفظ واالستعمال المستدام

 

 :وية المسائل ذات األول - 4
 

 :المجاالت الموضيعية  4-1
بdddرنامج العمdddل فdddي مجdddال التdddنوع البيولوجdddي لألراضdddي الجافdddة    4-1-1

 والمتوسطية والقاحلة وشبه القاحلة والمعشبة والسافانا ؛
تقيdيم األنشdطة الجاريdة واألولويات       : التdنوع البيولوجdي الزراعdي        4-1-2

 .لوضع برنامج عمل 
 

 :مسائل مشترآة بين عدة قطاعات  4-2
 المزيد من صياغة هذا المفهوم ؛: يكولوجية نهج النظم اال 4-2-1
 وضع مؤشرات التنوع البيولوجي ؛ 4-2-2
تبيddن األنشddطة : اإلسddتعمال المسddتدام لمكونddات التddنوع البيولوجddي   4-2-3

القطاعية التي يمكن أن يؤخذ فيها بممارسات وتكنولوجيات صديقة 
 .للتنوع البيولوجي 

 
 :آليات التنفيذ  4-3

ير الوطنية الثانية ، شاملة المؤشرات      وضdع مdبادئ ارشdادية للdتقار        4-3-1
 والتدابير الحـافزة ؛

صdddالحيات هdddذه األفdddرقة   : أفdddرقة الخdddبراء الفنييdddن المخصصdddة     4-3-2
وجddداول الخddبراء واقddتراح بddاألخذ بمنهجddية موحddدة تسddتعملها هddذه   

 .األفرقة 
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مشddروع جddدول األعمddال المؤقddت لالجddتماع السddادس للهيddئة الفرعddية للمشddورة العلمddية       - 5
 .لتقنية والتكنولوجية وا

 

 .تواريخ ومكان انعقاد االجتماع السادس للهيئة الفرعية المذآورة  - 6
 

 .شؤون أخرى  - 7
 

 .إعتماد التقرير  - 8
 

 .اختتام االجتماع  - 9
 

 تنظيم العمل   -دال 
 
حddي قddررت الهيddئة الفرعddية ، وفقddًا لمddا نddص علddيه أسddلوب عملهddا ، إنشddاء فريقيddن للddدورة مفتو      - 14

، للنظر في ) الكاميرون(الفdريق العdامل األول ، برئاسdة السdيدة فوسdي           :  العضdوية إلجdتماعها الخdامس       
 ؛ والفريق العامل الثاني برئاسة السيد 2 -1 - 4 و 1 -1 -4 و 2 - 5 - 3 و 4 - 3بdنود جdدول األعمdال      

 وتقرر أن ينظر في     3 - 2 - 4 و   2 - 2 - 4 و   1 - 2 – 4للنظر في بنود جدول األعمال      ) آندا(براآdت   
 . البنود المتبقية من جدول األعمال في الجلسات العامة بصورة مباشرة 

 
ووافقdت الهيئة الفرعية أيضًا على التنظيم المؤقت للعمل الخاص باإلجتماع آما ورد في المرفق                - 15

 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/1/Add.1(الثاني لجدول األعمال المؤقت المشروح 
 

 تقارير الفريقين العاملين   -هاء 
 
وآمdا قdررت الهيdئة الفرعdية المعنdية بالمشdورة العلمdية والتقنdية والتكنولوجية في جلستها العامة                     - 16

) الكاميرون(األولى لإلجتماع الخامس ، إجتمع الفريق العامل األول برئاسة السيدة ماري فوسي مبنتنكو          
المdبادئ اإلرشادية للتوقي ولإلدخال وتخفيف      : اع الغريdبة  األنdو  (4 – 3للdنظر فdي بdنود جdدول األعمdال           

الddنظر فddي وسddائل تنفddيذ بddرنامج العمddل    : التddنوع البيولوجddي الddبحري والسddاحلي    (2 – 5 – 3، ) الوقddع
بddرنامج العمddل فddي مجddال التddنوع البيولوجddي       (1 – 1 – 4) وتحلddيل عملddية تبddيض الشddعب المرجانddية    

التنوع البيولوجي  (2 – 1 – 4، ) حلة وشبه القاحلة والمعشبة والسافانالألراضي الجافة والمتوسطة والقا
، وعقddد الفddريق العddامل خمسddة   ) تقيddيم األنشddطة الجاريddة واألولويddات لوضddع بddرنامج عمddل    : الزراعddي 

فبراير / شباط 1وفي إجتماعه الثاني المعقود في       . 2000فبراير  / شباط 3 إلى   1إجتماعات في الفترة من     
 .للعمل آمقرر ) اليونان(سيد أناستاسيوس ليجاآيس ، إنتخب ال
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) UNEP/CBD/SBSTTA/5/WG.I/L.1/Rev.1(إعddتمدت الهيddئة الفرعddية تقريddر الفddريق العddامل  - 17
 ، ويندرج في هذا 2000فبراير  / شdباط  4وذلdك فdي جلسdتها العامdة السادسdة مdن اإلجdتماع المعقdودة فdي                   

 .لة التقرير تحت بنود جدول األعمال ذات الص
 
وآمdا قdررت الهيdئة الفرعdية المعنdية بالمشdورة العلمdية والتقنdية والتكنولوجdية في الجلسة العامة                  - 18

 4للنظر في بنـود جدول األعمال ) آندا(األولdى ، إجتمع الفريق العامل الثاني برئاسة السيد ديفيد براآت       
وضdع مؤشرات للتنوع     (2 – 2 – 4) المdزيد مdن صdياغة المفهdوم       : نهdج الdنظم اإليكولوجdية        (1 – 2 –

تبين األنشطة القطاعية التي  : اإلستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي       (3 – 2 – 4و) البيولوجdي 
وعقdد الفريق العامل خمسة  ) . يمكdن أن يؤخdذ فdيها بممارسdات وتكنولوجdيات صdديقة للتdنوع البيولوجdي          

فبراير / شباط2وفي إجتماعه الثالث المعقود في  . 2000فبراير / شباط3 إلى   1إجتماعات في الفترة من     
 .للعمل آمقرر ) جمهورية إيران اإلسالمية(، إنتخب السيد أصغر محمدي فازل 

 
) UNEP/CBD/SBSTTA/5/WG.II/L.1/Rev.1(إعdتمدت الهيdئة الفرعdية تقريdر الفريق العامل         - 19

 ، ويندرج في هذا   2000فبراير  / شباط 4ة في   وذلdك فdي الجلسdة العامdة السادسdة مdن اإلجتماع ، المعقود              
 .التقرير تحت بنود جدول األعمال ذات الصلة 

 
 التقارير:    من جدول األعمال 3البند 

 
 التعاون مع الهيئات األخرى   1 – 3

 
 مdن جdدول األعمdال فdي الجلسdة العامdة األولى من اإلجتماع               1 ـ   3تناولdت الهيdئة الفرعdية البdند          - 20

وعddند الddنظر فddي هddذا البddند ، آddان معروضddًا علddى الهيddئة   . 2000يddناير / آddانون الثانddي31فddي المعقddودة 
) . UNEP/CBD/SBSTTA/5/2(الفرعdية مذآdرة مdن األميdن التنفdيذي عdن الdتعاون مع الهيئات الفرعية              

جتماعات وأشdارت األمانdة ، عdند تقديمهdا لهdذا البdند ، إلdى القسdم ثانdيًا من المذآرة ، الذي يتحدث عن اإل               
وإسddترعت األمانddة . المخddتلفة ألفddرقة اإلتصddال والجهddود التعاونddية مddع المddنظمات واإلتفاقddيات األخddرى    

 لإلتفاقddية المddتعلقة بالتddنوع 2001 - 2000اإلهddتمام أيضddًا إلddى خطddة العمddل المشddترآة المقddترحة للفddترة   
 ، الdddddddddddواردة فdddddddddddي الوثdddddddddddيقة  ) رامسdddddddddddار(البيولوجdddddddddddي وإتفاقdddddddddddية األراضdddddddddddي الرطdddddddddddبة    

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/12.  
 

 جيم ، التي ُطلب فيها من األمين التنفيذي إعداد     4/1وأشdارت األمانة إلى توصية الهيئة الفرعية         - 21
إقdتراح مفصdل حdول آيفdية التصdدي لمسdألتي إسdتعراض الdنظراء والتقيdيمات العلمdية لإلتفاقdية من أجل                        

ويجري .  أيضًا بوضع خطة إستراتيجية للهيئة الفرعية اإلجتماع القادم لمؤتمر األطراف ، والتي أوصت
فddي الوقddت الحاضddر إعddداد هddذه اإلقddتراحات ، وقddدم شddرًح موجddز لهddا فddي مذآddرة األميddن التنفddيذي بشddأن  

 ) .UNEP/CBD/COP/5/17(عمليات اإلتفاقية التي أعدت لإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف 
 

البرازيل :  بيانات من جانب األطراف المتعاقدة والبلدان التالية  ، قدمت1 - 3وأثناء مناقشة البند  - 22
واألردن والجماعdة األوروبdية وآينdيا والمكسdيك وهولdندا والdنرويج وبdيرو وسويسرا والواليات المتحدة              
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آمdا ألقيdت بdيانات مdن جانب ممثلي منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ، ومنظمة األمم      . األمريكdية   
، وأمانdة إتفاقdية األمdم المdتحدة لمكافحdة التصdحر في البلدان         ) اليونسdكو ( للتربdية والعلdم والdثقافة        المdتحدة 

أو تصحرًا ، وال سيما في أفريقيا ؛ ورئيس برنامج المياه الداخلية التابع      /النامdية التdي تواجه جفافًا حادًا و       
 رئيس فريق اإلستعراض العلمي  وقام أيضاً ) DIVERSITAS(للمعهdد الدولdي لdبحوث التنوع البيولوجي         

والتقنdي الdتابع إلتفاقdية رامسdار لألراضdي الرطdبة ذات األهمdية الخاصdة بوصdفها موئdًال للطيور المائية                     
 .بإلقاء بيان 

 
فقال إن المنظمة تعاونت بصورة     ) الفاو(وتحdدث ممثل منظمة  األمم المتحدة لألغذية والزراعة           - 23

وتأمل المنظمة .  القضايا المتصلة ببرامج العمل المختلفة والقضايا المشترآة        تقنdية مdع أمانة اإلتفاقية في      
مواصdلة هdذا الdتعاون فdي المسdتقبل آمdا تdأمل ، علdى وجdه الخصdوص ، في أن يمتد هذا التعاون ليشمل               

ت األنdواع الغريdبة ، وهdو موضdوع جرت بشأنه مناقشات بالفعل بين أمانة اإلتفاقية الدولية لحماية النباتا          
وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي، سلط الضوء على        . وأمانة اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي      

التقيdيم األخdير لألنشdطة الجاريdة واألدوات الdذي أجdرته أمانdة مdنظمة األمdم المdتحدة لألغذيdة والزراعية                 
علقة بالتنوع البيولوجي آما ِإسترعى إسdتجابة لطلdب مؤتمdر األطdراف وبالdتعاون مdع أمانdة اإلتفاقdية المت              

اإلهdتمام إلdى إعداد التقرير األول عن حالة الموارد الجينية الحيوانية في العالم والحظ أنه ال يزال ينبغي            
عمdل الكثdير فdي مجdاالت المdوارد الجينdية الجرثومdية والتنوع البيولوجي الوظيفي في الزراعة ، وبشأن            

 .قدمها التنوع البيولوجي الزراعي تفهم البضائع والخدمات التي ي
 

. وقdال ممdثل اليونسdكو إن تطويdر نهdج النظم اإليكولوجية يعتبر ذا أهمية بالنسبة لتنفيذ اإلتفاقية                   - 24
وأضdاف أن الشdبكة العالمdية لمحdتجزات المحdيط الحdيوي تعمdل في بعض النواحي بالتوازي مع المبادئ            

           dيذي ، وسdن التنفdرة األميdي مذآdواردة فdوف يهم اليونسكو أن ترى آيف يمكنها أن تتعاون مع اإلتفاقية ال
على تنفيذ نهج يجمع بين الحفظ واإلستخدام المستدام والتقييم الحضاري للتنوع البيولوجي بإستخدام شبكة 

وتتوقع اليونسكو أيضًا أن تعمل مع . محdتجزات المحdيط الحdيوي ، التdي تعdد شdبكة للمختبرات األحيائية         
وفيما يتعلق . األطdراف ومؤسسdات رئيسdية لدعdم الجوانdب العلمdية للمdبادرة العالمdية للتصنيف         األمانdة و  

بالتdنوع البيولوجdي الdبحري والسdاحلي ، سdوف تطdور اليونسdكو عملهdا فdي المسdتقبل في المجاالت ذات             
نشطتها لتشمل وتأمل اليونسكو أيضًا في توسيع أ. اإلهتمام التي حددتها الهيئة الفرعية ومؤتمر األطراف 

وفيما يتعلق بالوعي الجماهيري والتثقيف ، ِإسترعى . جوانdب النظم اإليكولوجية لمسألة األنواع الغريبة       
 .اإلهتمام إلى المبادرة المقترحة التي تناقشها اليونسكو مع األمانة 

 
عداد لإلجتماع وقdال ممdثل أمانdة إتفاقdية مكافحdة التصdحر إن أمانته آانت سعيدة بالتعاون في اإل              - 25

الحالdي الوثdيقة األساسdية عdن المجdال المواضdيعي الخdاص بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وقال إن                   
تنفdيذ بdرنامج العمdل الخdاص بهdذا الموضdوع يمكdن أن يسdتفيد مdن بdرامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية               

. بالفعل في مختلف المناطق المتأثرة واإلقليمdية القائمdة فdي إطdار إتفاقdية مكافحdة التصdحر والتdي طبقت                 
. وأعdرب عdن أملdه في أن تقدم الهيئة الفرعية توجيهًا واضحًا لتطوير برنامج العمل بصورة أآثر تحديداً       

وأضdاف أن الحلdول للمشdاآل التdي تواجdه التdنوع البيولوجdي فdي مdناطق األراضdي الجافdة تتطلب عمًال                         
أصdحاب المصdلحة من أجل التأثير بصورة إيجابية على      متضdافرًا فdي عdدد مdن الجdبهات ومشdارآة مdن               
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 . الطريقة التي يتم بها إستخدام الموارد وحفظها 
 

ة ـوإسترعى رئيس فريق اإلستعراض العلمي والتقني التفاقية األراضي الرطبة اإلهتمام إلى خط - 26
 (2001 - 2000ة المقترحة بين اإلتفاقيتين ، والتي تشمل الفترة                               ـة الثاني   ـل المشترآ   ـالعم

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/12 (               وقد ُاعدت الخطة آمشروع تعاوني بين األمانتين وبالتشاور مع
وقال إن فكرة خطة العمل المشترآة لقيت تأييدًا قويًا من مؤتمرات األطراف في                 . رئيس الهيئة الفرعية  

. لتنوع البيولوجي والهيئات األخرى   االتفاقيتين ويمكن أن تصلح آنموذج للتعاون بين االتفاقية المتعلقة با          
. وأضاف أن الخطة تبرز الحاجة إلى التعاون بين الهيئات اإلستشارية العلمية التابعة لالتفاقيتين                                  

واسترعى اإلهتمام إلى العمل الجاري اآلن في الهيئات التقنية التابعة التفاقية رامسار في مجاالت مثل                     
وفي الوقت نفسه ، استفاد فريق                . ثر البيئي وقوائم الحصر         الحوافز واألنواع الغريبة وتقييم األ            

اإلستعراض العملي والتقني من أعمال الهيئة الفرعية في مجاالت مثل المؤشرات والرصد ونظم اإلنذار       
 من جدول     2 - 3 – 4وعند بحث مسألة أفرقة الخبراء الفنيين المخصصة في إطار البند                     . المبكر   

ور الجوهرية أن تؤخذ في اإلعتبار المعرفة التقنية التي تجمعت لدى عشرة                األعمال ، قال إنه من األم       
وإقترح انه سيكون من المفيد إيجاد تفاعل   . أفرقة عاملة أنشئت ضمن فريق اإلستعراض العلمي والتقني         

 واضح بين تلك األفرقة العاملة واألفرقة المخصصة المقرر إنشاؤها في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع                  
 .البيولوجي 

 
وتحدث رئيس برنامج المياه الداخلية التابع للمعهد الدولي لبحوث التنوع البيولوجي عن مشاريع            - 27

منظمddته فddي مجddال التddنوع البيولوجddي للمddياه الداخلddية وقddال إن المشddاريع تهddتم أوًال بالتنقddية الذاتddية للمddياه  
والجانب الثاني هو البحث . كيميائية والتكنولوجية بواسdطة وظdائف الdنظم اإليكولوجdية ، آdبديل للتنقية ال        

وثالddثًا تسddتمر الddبحوث بشddأن . عddن مؤشddرات لكمddية ونوعddية المddياه فddي المddناطق المداريddة وشddبه القاحلddة 
أمdا الجانdب األخdير فهو إستقصاء العالقة بين التنوع الثقافي    . اإلسdتخدام المسdتدام لdنواتج المdياه الداخلdية          

وقد أجريت دراسات . نهما يتصالن بالمعرفة التقليدية في مجاالت مثل صيد األسماك والبيولوجي حيث أ
رائdدة لبضdع سdنوات فdي البحيرات واألنهار واألراضي الرطبة في منطقة آسيا وغرب المحيط الهادئ ،         

  .1999وبدأ العمل في بعض البحيرات األفريقية في عام 
 

أشار عدة ممثلين إلى التعاون بين األمانة واإلتفاقيات البيئية وأثdناء المناقشات التي أعقبت ذلك ،     - 28
 .والمنظمات الدولية األخرى وأعربوا عن تشجيعهم لمواصلة تطوير مثل هذه الروابط 

 
وأآد بعض الممثلين على ضرورة اإلستفادة من الهيئات القائمة لمواصلة التعاون ، وعدم السعي  - 29

 .إلنشاء هيئات جديدة 
 

قdال ممddثل هولdندا إن مرآddز إدارة المdنطقة السddاحلية بهولddندا علdى إسddتعداد للمسdاهمة فddي تنفddيذ      و - 30
وأضاف أن هذا يمكن أن يتم في إطار        . بdرنامج العمdل المواضيعي للتنوع البيولوجي البحري والساحلي          

لى إستعداد لدعم ، وأن هولندا ع") إتفاقية أوسبار ("إتفاقdية حمايdة البيdئة الdبحرية لشdمال شdرق األطلسي              
 .مزيد من التعاون بين اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعملية اوسلو وباريس 
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ورحdب ممdثل الجماعة األوروبية بالتعاون المتزايد مع إتفاقية األراضي الرطبة ، وأشار إلى أن        - 31

وطلdب من أمانتي  . تفاقdية  أي مdنظمة إقليمdية للdتكامل اإلقتصdادي ال يمكdنها أن تصdبح طdرفًا فdي هdذه اإل                 
اإلتفاقيتيdن وضdع ترتيdبات مdن شdأنها تمكيdن الجماعdة األوروبdية ، بوصdفها طdرفًا فdي اإلتفاقdية المتعلقة                        

 .بالتنوع البيولوجي ، من المشارآة في برامج الهيئتين ، ال سيما فيما يتعلق بالمياه الداخلية 
 

المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي وأشاروا وطالب عدة ممثلين اإللتزام بالشفافية داخل  - 32
وقال أحد الممثلين إن المفاوضات بشأن تطوير المرفق العالمي   . إلdى ضdرورة تحديdد مسdتوى المشارآة          

لمعلومdات التنوع البيولوجي وعملياته في المستقبل ينبغي أن تتم ضمن اإلطار المؤسسي المالئم لضمان          
 النامdية والdبلدان التdي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ولضمان أن يكون المرفق    المشdارآة الكاملdة للdبلدان     

ويلdزم تعdريف هذا اإلطار المؤسسي في أسرع وقت        . مكمdًال آللdية غdرفة المقاصdة ولdيس متنافسdًا معهdا               
ممكddن ، تحddت مظلddة األمddم المddتحدة، وربطddه بمddنظمة أو مddنظمات دولddية ذات صddلة وضddمان اإلسddتقالل    

. القانوني المالئم وأوسع قاعدة ممكنة للعضوية في المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي       والمرآز  
وأوصى بأن يتصل األمين التنفيذي بالمنظمات ذات الصلة إلستكشاف اإلطار المؤسسي المحتمل لتطوير 

 .المرفق ولعملياته 
 

لقة بالتdنوع البيولوجdي إلdتزام بلده    وبعdد أن الحdظ أحdد ممثلdي غdير األطdراف فdي اإلتفاقdية المdتع              - 33
بالتصdديق علdى اإلتفاقdية ، أعdرب عdن تأيdيده القdوي للجهود المبذولة لتحسين تكامل العلوم واإلنتفاع بها                 

وقddال إنddه يشddجع علddى وجddه    . وقddال إن الddتعاون مddع الهيddئات األخddرى يعddد وسddيلة رائعddة لتحقddيق ذلddك       
ع الغازية ، وفيما يتعلق بتبيض الشعب المرجانية ، قال  الخصdوص الdتعاون مdع الdبرنامج العالمdي لألنوا          

 1999أآتوبر /إن مشdاورات الخبراء حول هذا الموضوع والتي نظمها األمين التنفيذي في تشرين األول     
تعdد مdثاًال نموذجdيًا لdنوع األنشdطة التdي ينبغdي تنظdيمها في إطار الهيئة الفرعية وأعرب عن أمله في أن                  

عاون مع المبادرة الدولية للشعب المرجانية والشبكة العالمية لرصد الشعب المرجانية  تواصdل اإلتفاقية الت   
وبعddد أن أشddار إلddى الحاجddة إلddى  . وأشddاد بمذآddرة الddتفاهم المddبرمة مddع مرآddز بحddوث الحddراجة الدولddية   . 

 .معلومات وفهم للتصنيف ، أعرب عن تأييده القوي لوجود مبادرة عالمية للتصنيف عريضة القاعدة 
 

 ، نظرت الهيئة 2000فdبراير  / شdباط 2وفdي الجلسdة العامdة الdرابعة مdن اإلجdتماع المعقdودة فdي            - 34
وبعد تبادل مستفيض في . الفرعية في مشروع توصية مقدمة من الرئيس بشأن التعاون مع هيئات أخرى 

ية لتقديمها إلى اآلراء ، إتفقdت الهيئة الفرعية على ضرورة أن يعد الرئيس صيغة منقحة لمشروع التوص     
 .الجلسة العامة الالحقة 

 
 ، نظرت الهيئة 2000فبراير / شباط3وفdي الجلسdة العامdة الخامسdة مdن اإلجdتماع المعقdودة في               - 35

وإعddتمدتها بوصddفها ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.2(الفرعddية فddي الصddيغة المddنقحة لمشddروع التوصddية  
 . في المرفق األول لهذا التقرير ويرد نص التوصية بصورتها المعتمدة . 5/1التوصية 

 
 المرحلة الرائدة آللية غرفة المقاصة   2 - 3
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 مdن جdدول األعمdال فdي الجلسdة العامdة الثانdية مdن اإلجتماع             2 ـ   3تناولdت الهيdئة الفرعdية البdند          - 36

 dودة ف ـالمعق dي    31ي  ـdانون الثانdناير   / آdًا أمام ا           2000يdان معروضdند ، آdذا البdي هdنظر فdند الdة ـلهيئ ، وع
(ة المقاصdddddة ـة غdddddرفـدة آللdddddيـة الdddddرائـن المdddddرحلـdddddن األميdddddن التنفdddddيذي ع ـdddddرة مـdddddة مذآـالفرعdddddي

UNEP/CBD/SBSTTA/5/3(  .      تعراضddر اإلسddية ، تقريddائق إعالمddًا آوثddا أيضddًا أمامهddان معروضddوآ
، والخطddddة   )UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/1(المسddddتقل للمddddرحلة الddddرائدة آللddddية غddddرفة المقاصddddة      

، وبرنامج العمل األطول أجًال     ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/2(جية آللdية غdرفة المقاصdة        اإلسdتراتي 
، وقائمdة بdنقاط اإلتصال الوطنية آللية غرفة     ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/3(آللdية غdرفة المقاصdة       

 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/4 (1999أآتوبر / تشرين األول26المقاصة حتى 
 

37 -        dذا البdم هdند تقديdتمام إلى الوثائق المعّدة وإلى التوصيات المقترحة              وعdة اإلهdترعت األمانdند ، إس
 .الواردة في مذآرة األمين التنفيذي المقدمة حول البند 

 
األرجنتين : وأثdناء مناقشdة هذا البند ، ألقيت بيانات من جانب األطراف المتعاقدة والبلدان التالية          - 38

وآولومبdيا وآوسdتاريكا وأثيوبيا والجماعة األوروبية وفنلندا وألمانيا        وبلجdيكا والdبرازيل وآdندا والصdين         
وهdنغاريا وأيطالddيا وهولddندا ونيوزيلddندا والddنرويج وبddيرو وبولddندا واإلتحddاد الروسddي وسويسddرا والمملكddة  

وقddام . المdتحدة لبريطانddيا العظمdى وأيرلddندا الشddمالية والواليdات المddتحدة األمريكddية وفdنزويال وزمddبابوي     
 .مثل مرفق البيئة العالمية أيضًا بإلقاء بيان م
 

وقdال آثdير مdن الممثليdن إن آلdية غdرفة المقاصdة تعdد جdزءًا أساسيًا من اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع               - 39
البيولوجdي وهdنأوا األمانdة علdى العمdل الdذي قامdت بdه وعلdى الوثائق المفصلة والقيمة التي أعدتها حول                       

ر مdنهم إلdى ضdرورة توفdير الدعم المالي الكافي من اآللية المالية لتنفيذ برنامج              وأشdار الكثdي   . الموضdوع   
العمdل األطdول أجdًال آللdية غdرفة المقاصdة ، وقdدم عدد من الممثلين مقترحات محددة لتعديل أو إستكمال                      

 .مضمون التوصيات المقترحة 
 

فة المقاصdة حتى اآلن أولت  وقdال عdدة ممثليdن إن معظdم األعمdال التdي تمdت فdي إطdار آلdية غdر              - 40
وقdال أحdد هdؤالء الممثليdن إنdه بدًال من تخصيص      . إهdتمامًا ضdئيًال لإلحتdياجات الخاصdة للdبلدان النامdية             

مddزيد مddن المddوارد إلنشddاء مواقddع علddى الشddبكة ونقddاط اإلتصddال ، سddوف يكddون مddن األفضddل تخصddيص    
         dرى تتناسdراف أخdى أطdرة إلdية مباشdاعدة تقنdتقديم مسdوارد لdياجاتها   المdع إحتdد    . ب مdظ أحdد أن الحdوبع

الممثليdن أن التوصdيات المقdترحة لdم تشdر إلdى إلdتزام الdبلدان بdنقل المعرفة إلى البلدان النامية لمساعدتها                       
علdى تنفdيذ اإلتفاقdية ، قdال إن مdثل هdذه الdبلدان بحاجة إلى تشجيع لتطوير آليات المقاصة لديها وتزويدها         

ورأى أحddد الممثليddن إنddه ينبغddي .  الحصddول علddى المسddاعدة لهddذا الغddرض بالمعلومddات عddن آيفddية ومكddان
لألمانة أن تستكشف الطرق للتمكين من إجراء إتصاالت مباشرة بين األطراف التي تواجه مشاآل مماثلة 

 .بحيث يؤدي ذلك إلى إما نقل المعلومات أو التعاون على تطوير تقنيات إدارية جديدة 
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الضdوء علdى الخطdة اإلسdتراتيجية بوصdفها أداة حdيوية لdتطوير آلية غرفة              وسdلط عdدة متحدثيdن        - 41
. ورأى آخdرون أنdه ينبغdي أن تكdون هdناك خطdة إستراتيجية قائمة بذاتها آللية غرفة المقاصة                  . المقاصdة   

وقال أحد الممثلين إنه عند النظر في . وينبغdي إدمdاج هdذه اآللdية فdي الخطdة اإلسdتراتيجية لإلتفاقdية آكل                
 .ية تنفيذ آلية غرفة المقاصة ينبغي إعتبار سلسلة من النماذج آيف
 

وتdناول أحdد الممثليdن بdرنامج العمdل األطdول أجdًال ، والخطdة اإلستراتيجية ، وقال إن من المهم                    - 42
وهناك . وضdع معايير وإجراءات للمشارآة الكاملة من جانب أصحاب المصلحة في آلية غرفة المقاصة               

إقتسdام الخدمdات واألدوات لتعزيز آلية غرفة المقاصة على النطاق العالمي وتحسين    حاجdة إلdى تطويdر و      
 .التداعم مع اإلتفاقيات البيئية األخرى 

 
وتحdدث ممdثل آخdر بوصdفه رئيسdًا للجنة اإلستشارية غير الرسمية المعنية بآلية غرفة المقاصة،           - 43

لتوصdيات المقترحة ، تضمنت مجاالت ذات      وأيdده عdدة ممثليdن آخريdن ، فسdرد قائمdة لعناصdر إضdافية ل                 
 .أولوية إستراتيجية 

 
والحddظ عddدة ممثليddن الddدور القddيم الddذي قامddت بddه اللجddنة اإلستشddارية غddير الرسddمية فddي المddرحلة   - 44

 .الرائدة ، وإن آان أحد الممثلين قد أعرب عن القلق إزاء إسناد أي دور لها طويل األجل 
 

45 -         dدة ممثليdار عdد أن أشdال وطنية                     وبعdاط إتصdد نقdئ بعdم تنشdية لdبلدان النامdن الdيرًا مdى أن آثdن إل
ألنشdطة غdرفة المقاصdة ، أو أنdه لdيس لديهdا المdرافق التقنdية المالئمة ، قالوا إنه من الضروري مواصلة           

 .مساعدة األطراف عن طريق تقديم موارد مالية مالئمة وتطوير القدرات 
 

المdبادرة الخاصة بنسب المعلومات إلى منشئها األصلي تعتبر ذات  وبيdنما رأى أحdد الممثليdن أن          - 46
 .أهمية بالغة ، قال ممثل آخر إن آلية غرفة المقاصة ليست اآللية المالئمة لتناول هذه المسألة 

 
إعdترف عdدة ممثلين بالحاجة البالغة إلى جمع بيانات عالمية عن التنوع البيولوجي ، وإدارة هذه               - 47

احdتها للمسdتخدمين بطdريقة أآdثر تنسdيقًا وتوحيدًا ، وأعربوا عن شكوآهم في أن هذا الهدف            البdيانات  وإت   
وقالوا إن لديهم شواغل إزاء . يمكdن أن يdتحقق عdن طdريق المdرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي              

ومبدئيًأ . عالقdات الdترابط بيdن المdرفق ومؤسسdات وأنشdطة أخdرى ، وتكالdيف ومشdارآة الdبلدان النامية                   
وقال ممثل . على األقل ، ينبغي أن يرآز المرفق بصورة قوية على التعجيل بالمبادرة العالمية للتصنيف         

آخdر إنdه  ألن التطور غير المتناسق لمؤسسات أخرى تعمل بالتوازي مع آلية غرفة المقاصة قد أدى إلى       
ت التنوع البيولوجي في إطار آلية      إزدواج الجهdود ، فإنdه مdن الضروري تطوير المرفق العالمي لمعلوما            

 .غرفة المقاصة 
 

 لمؤتمر األطراف الذي طلب من 4/13ووجdه ممdثل مdرفق البيdئة العالمdية اإلهdتمام إلdى المقdرر            - 48
مdرفق البيdئة العالمdية ضdمن جملdة أمdور أن يقdيم فdي نهاية المرحلة الرائدة آللية غرفة المقاصة ، تجربة                

ألنشdطة البلدان النامية ، وأن يبحث بذل جهود إضافية لتلبية اإلهتمام المتزايد   دعdم مdرفق البيdئة العالمdية         
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وأشار إلى أن . بالمشارآة في والوصول إلى آلية غرفة المقاصة ، وأن يقدم تقريرًا إلى مؤتمر األطراف 
لقضايا التي مdرفق البيdئة العالمdية قdدم تقريdرًا إلdى األمانdة وهdو مdتاح للممثليdن ، والحdظ أن  آثdيرًا مdن ا                      

أثdيرت في المناقشة قد تناولها التقرير وأوصى المشارآين باإلعتماد عليه عند إعداد توصياتهم بشأن هذا         
 .الموضوع 

 
 ، نظddرت الهيddئة  2000فddبراير / شddباط2فddي الجلسddة العامddة الddرابعة لإلجddتماع ، المعقddودة فddي      - 49

 .الفرعية في مشروع توصية بشأن البند مقدمة من الرئيس 
 

وبعdد تdبادل مسdتفيض لآلراء ، إتفقت الهيئة الفرعية على أن يعد الرئيس صيغة منقحة لمشروع             - 50
 .التوصية لتقديمها إلى جلسة عامة الحقة 

 
وأثdناء المناقشة ، إقترح أحد الممثلين أن يتضمن مشروع التوصية توصية إلى مؤتمر األطراف            - 51

رية غdير الرسdمية وأن يحdدد طdول المدة التي ينبغي أن تبقى         بdأن يسdتعرض الحاجdة إلdى اللجdنة اإلستشdا           
وإقdترح ممثلون آخرون أنه ينبغي للجنة اإلستشارية غير الرسمية أن تزول حيث أنها قد            . موجdودة فdيها     

وإتفddق علddى أال تddدرج هddذه الddتعديالت فddي مشddروع التوصddية المddنقحة ، علddى أن يddتم     . إسddتكملت عملهddا 
 .ماع إبرازها في تقرير اإلجت

 
وأثناء المناقشة ، إقترح ممثل مرفق البيئة العالمية أن يتضمن مشروع التوصية إعترافًا بالتقرير  - 52

وإتفdق علdى أال تdدرج هذه اإلضافة في مشروع التوصية ، على أن يشار في تقرير              . المقdدم مdن المdرفق       
 .اإلجتماع إلى أنه سيحاط علمًا بتقرير مرفق البيئة العالمية 

 
 ، نظرت الهيئة الفرعية 2000فبراير / شباط3في الجلسة العامة الخامسة لإلجتماع المعقودة في  - 53

5وإعتمدتها بوصفها التوصية ) . UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.3(في الصيغة المنقحة لمشروع التوصية
رية إتفق ويdرد فdي المرفق األول لهذا التقرير ، نص التوصية بصورتها المعتمدة وبتصويبات تحري       . 2/

  .2000فبراير / شباط4عليها في الجلسة العامة السادسة من اإلجتماع ، المعقودة في 
 

 ، أبddدت ممddثلة نيوزيلddندا قلقهddا مddن أن آلddية غddرفة المقاصddة مصddممة  5/2وبعddد إعddتماد التوصddية  - 54
دًال من التبادل بطريقة تجعلها تعتمد على معلومات واسعة اإلنتشار ذات توزيع غير مّرآز للمعلومات ، ب

المرآddز للمشddورة والمسddاعدة ؛ وأن طلddبات المشddارآة فddي عملddية المعلومddات هddذه مddن شddأنها أن تشddكل ،  
بالنسdبة لddبلدان صddغيرة مddثل بلدهddا المحddروم مddن الحصddول علddى تمويddل خارجddي ، إسddتنزافًا للقddدرة علddى  

 .المشارآة في التسهيل الحقيقي للتنفيذ 
 

 العالمية للتصنيفإستعراض المبادرة    3 - 3
 

 مddن جddدول األعمddال فddي الجلسddة العامddة الثانddية لإلجddتماع    3 - 3د ـة البddنـتناولddت الهيddئة الفرعddي  - 55
 dودة ف ـالمعق dانون الثاني   31ي  ـdة ـان معروضًا أمام الهيئـد ، آـذا البنـي هـر ف ـد النظ ـوعن . 2000يناير  / آ
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(المddddddبادرة العالمddddddية للتصddddddنيف  ن األميddddddن التنفddddddيذي عddddddن إسddddddتعراض   ـddddddرة مـddddddة مذآـالفرعddddddي
UNEP/CBD/SBSTTA/5/4 . ( وعند تقديم هذا البند ، قال ممثل األمانة إن مذآرة األمين التنفيذي أعدت

 للهيddئة الفرعddية مddن أجddل تحديddد الخddيارات لهddيكل تنسddيق خddاص بالمddبادرة العالمddية     4/2وفقddًا للتوصddية 
ية ودون إقليمية ووطنية دعمًا لتنفيذ برامج عمل في للتصdنيف، وخيارات لمبادرات قاعدية عالمية وإقليم      

. إطdار المجdاالت الموضdوعية والقضdايا المشترآة التي تتصدى لها اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي                  
وإقترحddت الوثddيقة هدفddًا للمddبادرة العالمddية للتصddنيف ومddبادرات قاعديddة مddتداعمة تكفddل إتاحddة معلومddات     

 .مطلوبة لتحقيق أهداف اإلتفاقية التصنيف ذات الصلة ال
 

: وأثddناء مناقشddة هddذا البddند ، أدليddت بddيانات مddن قddبل ممثلddي األطddراف المddتعاقدة والddبلدان التالddية     - 56
األرجنتين ، استراليا ، البرازيل ، آندا ، غانا ، الهند ، أندونيسيا ، المكسيك ، هولندا، نيوزيلندا ، النرويج 

 .، السويد وزمبابوي 
 

وبصdفة عامdة ، فقdد أعdرب الممdثلون عdن إرتdياحهم لمحdتوى مذآرة األمين التنفيذي ، فيما ألمح              - 57
العديddد مddن الممثليddن إلddى ضddرورة إنشddاء أصddغر هddيكل إداري جديddد ممكddن للهddيكل التنسddيقي ، وينبغddي       

لفترة طويلة اإلسdتفادة القصdوى مdن المعdارف والdبحوث المdتوفرة ، علمًا بأن العائق التصنيفي ظل قائمًا                  
ويdرى بعdض الممثليdن أن الهdيكل التنسdيقي ينبغي أن يتضمن عددًا أآبر من                . وآتdب عdنه الكثdير بdالفعل         

 .ممثلي المؤسسات التصنيفية مما هو مقترح حاليًا في الوثيقة 
 

 ، قdال العديdد مdن الممثليdن أيضdًا إن المdبادرة العالمية للتصنيف ال ينبغي أن تكون هدفًا في ذاتها                    - 58
وإنمdا ينبغdي أن تكdون مdبادرة يوجههdا الطلdب ومرآdزة علdى تحقdيق النواتج بحيث تخدم إحتياجات حفظ                         
وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع دمج الخطة اإلستراتيجية للمبادرة العالمية للتصنيف في الخطة 

 إنه من المهم أن تكون قادرة على وقال العديد من الممثلين. اإلستراتيجية إلتفاقية التنوع البيولوجي آكل      
 .أن تبين عمليًا إحراز تقدم في وقت مبكر نحو تحقيق أهداف المبادرة العالمية للتصنيف 

 
أعdرب بعddض الممثليddن عddن رأيهdم بضddرورة وضddع أولويddات بيdن األنشddطة الكثddيرة الddواردة فddي     - 59

وإقترح أحد الممثلين . ة في مختلف األقاليم الوثdيقة ، وأن هذا ينبغي أن يتم وفقًا لمستوى المعرفة المتوفر        
 .ضرورة إضافة المعلومات الجغرافية لمتطلبات المبادرة العالمية للتصنيف 

 
وقddال عddدد مddن الممثليddن أن أفضddل طddريقة لتحقddيق بddناء القddدرات التصddنيفية هddي عddن طddريق           - 60

ما فdي الdبلدان النامdية ، حيث    المشdروعات الموجهdة قطdريًا علdى الصdعيدين الوطنdي واإلقليمdي ، وال سdي             
وألمح أحد . يتعيdن أن تقdوم بdالعمل التصdنيفي المؤسسات المحلية بدًال من الخبراء اإلستشاريين األجانب             

الممثلين إلى أنه لزيادة عدد علماء التصنيف في البلدان النامية ، ينبغي زيادة الترآيز في المبادرة العالمية 
 .ل التصنيف للتصنيف على خلق وظائف في مجا

 
ودعdا أحdد الممثلين إلى ضرورة أن يتم التصدي في المبادرة العالمية للتصنيف لقضية التصنيف       - 61

 .وعالقته بالموارد الجينية وحقوق الملكية الفكرية 
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وأشير إلى أنه مع أن مذآرة األمين التنفيذي ألمحت إلى أن اإلجتماعات اإلقليمية ينبغي أيضًا أن  - 62

 .ي تطوير األولويات المالية ، فإن ذلك يمثل حقًا مسؤولية مؤتمر األطراف تساعد ف
 

 ، نظddرت الهيddئة 2000فddبراير / شddباط3فddي الجلسddة العامddة الخامسddة لإلجddتماع ، المعقddودة فddي    - 63
وبعdد تبادل وجهات النظر ، إتفقت الهيئة  . الفرعdية فdي مشdروع توصdية بشdأن البdند الdذي قدمdه الرئdيس            

علdى أن يعد الرئيس صيغة منقحة لمشروع التوصية ، مع مراعاة التعديالت التي إقترحت أثناء     الفرعdية   
 .المناقشة ، لتقديمها إلى جلسة عامة الحقة 

 
 ، تناولت الهيئة 2000فبراير  / شباط 4وفdي الجلسdة العامdة السdابعة من اإلجتماع ، المعقودة في               - 64

وإعddتمدتها ، بصddورتها ) (UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.7 الفرعddية الصddيغة المddنقحة لمشddروع التوصddية 
ويرد نص التوصية آما إعتمدت في المرفق األول لهذا التقرير      . 5/3المعدلdة شفويًا ، بوصفها التوصية       

. 
 

 المبادئ اإلرشادية للوقاية ولإلدخال ولتخفيف الوقع: األنواع الغريبة  :   4 - 3
 

 2 مdن جdدول األعمال في إجتماعه الثالث ، المعقود في           4 ـ   3 تdناول الفdريق العdامل األول البdند         - 65
: األنواع الغريبة"وآان معروضًا أمام الفريق مذآرة من األمين التنفيذي ، بعنوان        . 2000فبراير  /شباط

 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/5" (المبادئ اإلرشادية للوقاية ولإلدخال ولتخفيف الوقع
 

/4تقديم البند ، إن الهيئة الفرعية إعتمدت في إجتماعها الرابع التوصية وقال ممثل األمانة ، عند  - 66
 التdي طلبdت بموجdبها مdن األميdن التنفdيذي أن يضع ، في تعاون مع البرنامج العالمي لألنواع الغازية،                     4

مdبادئ للوقايdة ولإلدخdال وتخفdيف الوقdع الناشdئ عdن األنdواع الغريdبة، آي تنظر فيها الهيئة الفرعية في                 
وعdند وضdع مشdروع المdبادئ اإلرشdادية الdواردة فdي هdذه المذآdرة ، وضdع األمين              . إجdتماعها الخdامس     

 ddddت للمناقشddddي عرضddddبادئ التddddباره المddddي إعتddddيذي فddddية ـالتنفddddئة الفرعddddرابع للهيddddتماع الddddي اإلجddddة ف)
UNEP/CBD/SBSTTA/4/Inf.8 (    يddاد العالمddن اإلتحddادر عddية الصddبادئ التوجيهddروع المddك مشddوآذل ،

ddية       لحفddزوات البيولوجddبب الغddي بسddنوع البيولوجddياع التddنع ضddأن مddية بشddوارد الطبيعddيعة والمddظ الطب .
. ويلخdص القسdم أوًال مdن مذآdرة األميdن التنفيذي العملية التي أدت إلى وضع مشروع المبادئ اإلرشادية                

 على المعلومات ذات ويقdدم القسdم ثانdيًا أمdثلة لمشdروع المdبادئ اإلرشdادية المعمول بها ، معتمدًا في ذلك            
الصdلة الdواردة فddي دراسdات الحالdة التddي وردت مdن األطddراف ، وآذلdك علdى الddتقارير الوطنdية المقدمddة         

ويتضddمن القسddم ثالddثًا نddتائج تحلddيل .  مddن اإلتفاقddية وغddير ذلddك مddن المصddادر األخddرى 26بموجdب المddادة  
وفضًال عن هذا ،    . فق األول للوثيقة    ويdرد مشdروع المdبادئ اإلرشادية في المر        . المعلومdات المسdتخدمة     

إقترحت الوثيقة توصيات قد ترغب الهيئة الفرعية في بحثها عند صياغة توصياتها لمؤتمر األطراف في 
 .إجتماعه الخامس 

 
: أثdناء المناقشdة التdي جdرت حdول هdذا البdند ، قدمdت بdيانات مdن ممثلي األطراف والبلدان التالية             - 67
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 ، البرازيل ، آندا ، تشاد ، آولومبيا ، جزر آوك ، آوت ديفوار، جمهورية الكونغو األرجنتين ، أستراليا
تريا ، الجماعة األوربية ، فنلندا ، فرنسا، غامبيا ،  يرأالديمقراطdية ، الجمهوريdة الدومينdيكة ، إآوادور ،           

لندا، نيوزيلندا ، النرويج ألمانيا ، هندوراس ، هنغاريا ، ايرلندا ، إيطاليا ، آينيا ، مالوي ، المكسيك ، هو
، بيرو ، البرتغال ، جمهورية آوريا ، اإلتحاد الروسي ، السنغال ، السويد ، سويسرا ، ترآيا ، أوغندا ،          

وقدمت أيضًا بيانات من . جمهوريdة تنزانdيا المdتحدة ، الواليdات المdتحدة األمريكdية ، فdنزويال وزمdبابوي         
   dتحدة لألغذيddم المddنظمة األمdي مddب ممثلdي   جانdتحدة اإلنمائddم المddرنامج األمdزراعة وبddئة -ة والddرفق البيddم 

آما ألقيت . العالمdية واليونسكو وأمانة إتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوآوالتها         
 .بيانات من جانب ممثلي أمانة الكومنولث والمرآز الدولي لفسيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات 

 
 ، نظر الفريق العامل في مشروع توصية     2000فبراير  / شباط 3الرابع المعقود في    في إجتماعه    - 68

حddول البddند ، قدمهddا الرئddيس وبعddد تddبادل اآلراء ، إتفddق الفddريق العddامل علddى إحالddة مشddروع التوصddية،        
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.6(بصورتها المعدلة شفويًا ، إلى الجلسة العامة 

 
 ، تناولddت الهيddئة 2000فddبراير / شddباط4ادسddة لإلجddتماع ، المعقddودة فddي  فddي الجلسddة العامddة الس  - 69

 وإعتمدتها بصورتها المعدلة شفويًا ، بوصفها     UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.6الفرعية مشروع التوصية    
 .ويرد نص التوصية بصورتها المعتمدة في المرفق األول لهذا التقرير  . 5/4التوصية 

 
بdية يؤيdده فdي ذلdك ممdثلو الdبرازيل والنرويج وسيشيل ، إن التوصية       قdال ممdثل الجماعdة األورو      - 70

يجdب أن تعdترف بdأن العمdل المdتعلق بdاألنواع الغريdبة ينبغdي أن يتضdمن أيضdًا العمdل المdتعلق باألنواع                   
 .الفرعية واألصناف 

 
 مسائل محددة بشأن برامج العمل الجارية في المجاالت المواضيعية   5 - 3

 
 تنوع البيولوجي للمياه الداخليةال   1 - 5 - 3

 
 مdن جdدول األعمdال في الجلسة العامة الثانية لإلجتماع    1 – 5 – 3تناولdت الهيdئة الفرعdية البdند          - 71

 ، ولdدى دراسdتها للبdند ، آان معروضًا على الهيئة الفرعية       2000يdناير   / آdانون الثانdي    31المعقdودة فdي     
ل تنفddيذ بddرنامج العمddل المddتعلق بالتddنوع البيولوجddي للمddياه مذآddرة مddن األميddن التنفddيذي حddول سddبل ووسddائ

ولdدى تقديمdه البdند قال ممثل األمانة إن الوثيقة قد إستعرضت     ) . UNEP/CBD/SBSTTA/5/6(الداخلdية   
أنشdطة عdدد مdن البلدان التي ساهمت في تنفيذ برنامج العمل ذلك ، آما وصفت أيضًا الطريقة التي بدأت               

 في تنفيذ برنامج العمل وذلك بشكل أساسي عن طريق األنشطة التعاونية وخطط العمل بها أمانة اإلتفاقية
 .المشترآة 

 
الكاميرون : وأثناء مناقشة هذا البند ، قدمت بيانات من ممثلي األطراف المتعاقدة والبلدان التالية       - 72

       ddا ، هddندا ، فرنسddية ، فنلddة األوروبddوادور ، الجماعddتاريكا ، إآddندا ، آوسddران  ، آddة إيddنغاريا ، جمهوري
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آما أدلى ممثل مرآز البيئة . اإلسالمية ، آينيا ، هولندا ، البرتغال ، سلوفينيا والواليات المتحدة األمريكية
 .العالمية أيضًا ببيان 

 
أثنى أحد الممثلين بوجه خاص على قصر الوثيقة ووضوح ملخصها ، قائًال إنها ينبغي أن تكون                  - 73

بdيد أن ممdثًال آخdر أشdار إلdى أنdه       . المماثلdة حdول القضdايا المdتعلقة بالتdنوع البيولوجdي       نموذجdًا لdألوراق   
بالرغم من التقدم الواضح الذي تم تحقيقه ، يبدو أن سرعة هذا التقدم مقيدة بمعدل اإلسهامات الواردة من      

لتعليم وإزآاء وأشdار أحdد الممثليdن إلdى أن بdرنامج العمdل لdم يdورد أي إشdارة إلى موضوع ا                    . األطdراف   
 .الوعي وال إلى العدالة في توزيع المنافع المستمدة من إستدامـة إستخدام األراضي الرطبة 

 
حث العديد من الممثلين على ضرورة قيام اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بإعتبارها اإلطار    - 74

عاون الذي بدأ بالفعل مع إتفاقية األراضي الموحد للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ، بمواصلة وتكثيف الت   
وأشdار عدد من الممثلين إلى أن عمليات الحصر المّعدة في  . الرطdبة ، فdي إطdار خطdة العمdل المشdترآة             

إطdار هdذه اإلتفاقdية قdد تكdون مفdيدة أيضdًا بالنسdبة لإلتفاقdية المdتعلقة بالتdنوع البيولوجdي ، وأنdه مdن شأن                        
 .اخل وتكرار الجهود التعاون أن يقلل من حاالت تد

 
حdث عdدد مdن الممثليdن أيضdًا علdى ضdرورة مواصdلة الdتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية                  - 75

والdزراعة فddي سdياق مدونddة قواعddد السdلوك ألنشddطة المصdايد السddمكية المسddؤولة ، ومdع المرآddز الدولddي      
تدامة ومع هيئات مماثلة ناشطة في مجال إلدارة المdوارد المائdية الحdية ومdع اللجdنة المعنdية بالتنمdية المس         

التdنوع البيولوجdي للمdياه الداخلdية وقdال أحdد الممثليdن إنdه ينبغdي أيضdًا توثdيق الdتعاون مع منظمات غير                          
 .حكومية ومؤسسات أآاديمية ممن لديها ذخيرة من المعرفة لتقدمها حول الموضوع 

 
علومات القائمة والخبراء وقال إن التعاون مع       الحdظ أحdد الممثليdن الحاجdة إلdى اإلسdتفادة مdن الم               - 76

الهيddئات األخddرى ينبغddي أن يتصddدى لمسddألة الفجddوات التddي تddتخلل المعddرفة علddى المسddتويين الوطنddي           
 .واإلقليمي 

 
قdدم أحdد الممثليdن قائمdة بعdدد المبادرات الدولية األخرى التي يجري تنفيذها والتي تربطها صلة                    - 77

خطdة العمdل العالمdية للdتربة الخثdية التdي تddم       : التdنوع البيولوجdي للمdياه الداخلdية     بdبرنامج العمdل المعنdي ب   
تأيdيدها فdي المؤتمdر السdابع لألطdراف في إتفاقية األراضي الرطبة ؛ التقييم العالمي للمياه الدولية ، الذي                      

عذبة الذي يقوم بتطويره ينسdقه بdرنامج األمdم المdتحدة للبيdئة ؛ التقيdيم للdنظم اإليكولوجdية العالمdية للمياه ال           
المعهdد العالمdي للمdوارد ، بوصdفه جانdبًا مdن تحلdيل ريادي واسع للنظم اإليكولوجية العالمية ؛ ومشروع                     

 .سياسات وإستراتيجيات للمياه أعده برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 

 مبادرة أحواض قdدم أحد الممثلين وصفًا للمشروع المشترك مع إتفاقية األراضي الرطبة لتطوير      - 78
األنهdار ، ويهdدف إلى إرساء شبكة لتقاسم المعلومات حول إدارة أحواض األنهار ؛ وآان من المعتزم أن    

 .تستهل المبادرة رسميًا أثناء اإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف في اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
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مارس المقبل في هولندا ، /ه المقdرر عقdده في آذار  أشdار أحdد الممثليdن إلdى المحفdل العالمdي للمdيا          - 79
والdذي سdيوجه اإلهdتمام إلdى الحاجdة لتحقdيق إسdتدامة إسdتخدام المdوارد المائdية العالمية مع التشديد بوجه                 

 .خاص على اإلدارة السليمة للنظم اإليكولوجية للمياه 
 

كومdته قdد أنشdأت فdريق مهمة      وأثdار أحdد الممثليdن مسdألة إنكمdاش وجdود البرمائdيات وقdال إن ح                  - 80
وإستذآر الممثل نفسه أن بلده قد . ليعنdي بهذه المسألة ، وأنها مهتمة بالتعاون مع بلدان أخرى بهذا الشأن        

لقن درسًا لعدم قيامه بإدراج التنوع البيولوجي للمياه الداخلية في الخطط اإلنمائية وإنه ينفق اآلن مليارات 
 . الناجمة عن ذلك الدوالرات للتغلب على األضرار

 
أشdار أحdد الممثليdن إلdى الحاجdة إلdى تقوية القدرات اإلقليمية في مجال إدارة األراضي الرطبة ،              - 81

 .عن طريق مثًال ، هيئات مثل اللجنة المعنية بحوض بحيرة تشاد 
 

 مسائل  فdي سdياق تأيdيد أحد الممثلين إلستخدام آلية غرفة المقاصة آوسيلة لنشر المعلومات حول                - 82
 .التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ، أشار إلى أنه من المتعذر على بعض البلدان الوصول إليها 

والحdظ أحد الممثلين أنه حين تكون مسطحات المياه الداخلية أنهارًا عابرة للحدود ، تنشأ مشاآل                 - 83
 .معينة ترتبط بالتلوث واإلقتسام المنصف للمنافع 

 
وفي معرض . ثليdن أن التdنوع البيولوجdي هdو أفضdل مؤشdر لجdودة المياه وآميتها                قdال أحdد المم     - 84

إشdارته إلdى أنdه من المتعارف عليه ، أن صيد األسماك واإلستخدامات األخرى للمياه قد طوّرها بطريقة                  
مسddتدامة ، السddكان المقddيمون حddول مسddطحات المddياه ، قddدم شddرحًا للبحddث الddذي تجddريه منظمddته فddي هddذه  

 .ة الظاهر
 

 ، نظرت الهيئة   2000فdبراير   / شdباط  3فdي الجلسdة العامdة الخامسdة مdن اإلجdتماع المعقdودة فdي                  - 85
وبعد تبادل اآلراء ، إتفقت الهيئة الفرعية . الفرعdية فdي مشdروع التوصية حول البند المقدمة من الرئيس            

يالت المقddترحة أثddناء إنddه يتعيddن علddى الرئddيس إعddداد صddيغة مddنقحة لمشddروع التوصddية مddع مddراعاة الddتعد 
 .المناقشة ، وذلك إلحالتها إلى الجلسة العامة الالحقة 

ة ـ ، تناولت الهيئة الفرعي  2000فبراير  / شباط 4في الجلسة العامة السابقة لإلجتماع المعقودة في         - 86
 dنقحة      ـمشdية المdروع التوص)UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.8 (      فها التوصيةdتمدتها بوصdويرد .  5/5وإع

 .توصية بصورتها المعتمدة في المرفق األول لهذا التقرير نص ال
 

الddنظر فddي وسddائل : التddنوع البيولوجddي الddبحري والسddاحلي    :2 - 5 - 3البند 
 تنفيذ برنامج العمل وتحليل عملية تبيض الشعب المرجانية

 
 2ي المعقود في  من جدول األعمال في إجتماعه الثان  2 - 5 - 3تناول الفريق العامل األول البند       - 87

التddنوع  "وآddان معروضddًا أمddام الفddريق مذآddرة مddن األميddن التنفddيذي ، بعddنوان          . 2000فddبراير  /شddباط
" (ذ بdرنامج العمل وتحليل عملية تبيض الشعب المرجانية ـل تنفdي  ـوسdائ : البيولوجdي الdبحري والسdاحلي       
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UNEP/CBD/SBSTTA/5/7 . (      مية تتضمن تقرير مشاورة    وآان معروضًا أمام الفريق أيضًا وثيقة إعال
 (1999أآdddتوبر /الخdddبراء بشdddأن تبdddيض الشdddعب المرجانdddية ، المعقdddودة فdddي مانdddيال فdddي تشdddرين األول  

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/11. ( 
 

وقddال ممddثل األمانddة عddند تقديddم البddند إن القسddم أوًال مddن مذآddرة األميddن التنفddيذي يبيddن الوسddائل         - 88
 بشdأن الحفdظ واإلسdتخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي            المسdتخدمة لتنفdيذ بdرنامج العمdل       

علddى المسddتوى الدولddي ، وفddي المddرفق األول لخصddت المذآddرة إسddتخدامات األدوات وآفاءتهddا ومعايddير     
 .أو تقييدها والنتائج الناشئة أو المتوقعة والدروس المستفادة من إستخدامها /نجاحها و

 
 ، القسم ثانيًا ، من 4/5 الشعب المرجانية ، طلب مؤتمر األطراف في مقرره وفيما يتعلق بتبيض - 89

وقد . الهيdئة الفرعdية إجdراء تحلdيل للظاهdرة وتقديdم تقريdر إلdى مؤتمdر األطdراف فdي إجdتماعه الخdامس                           
 تشddرين 13 إلddى 11عقddدت مشddاورة خddبراء بشddأن تبddيض الشddعب المرجانddية فddي مانddيال فddي الفddترة مddن     

وبإسddتخدام .  ، لddتحديد الجوانddب العلمddية والتقنddية والتكنولوجddية الرئيسddية للمشddكلة    1999أآddتوبر /األول
 ، أعد تحليل لظاهرة تبيض الشعب المرجانية يتضمنه 4/5مدخالت من هذا اإلجتماع ، وإستجابة للمقرر 

الهيئة الفرعية وتتضمن الوثيقة أيضًا توصيات مقترحة قد ترغب . القسم ثانيًا من مذآرة األمين التنفيذي      
 . في بحثها عند صياغة توصياتها المقدمة إلى اإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف 

 
أنتيغوا وبربودا، : وأثdناء المناقشdة ، قدمdت بdيانات من ممثلي األطراف المتعاقدة والبلدان التالية           - 90

 ، فرنسdا، غامبيا، ألمانيا ،  أسdتراليا ، بdنغالديش ، آdندا ، الصdين ، جdزر آdوك ، الجمهوريdة الدومينيكdية             
هdندوراس ، أندونيسيا ، جامايكا ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، الفلبين ، السنغال ، سيشيل ، سلوفينيا ،          

. السdويد ، تنزانdيا ، المملكdة المdتحدة لبريطانdيا العظمdى وايرلdندا الشdمالية والواليdات المdتحدة األمريكية                      
ي المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم   وقدمdت بdيانات أيضًا من ممثل      

 .والثقافة وإتفاقية رامسار لألراضي الرطبة 
 
 

 ، إتفق الفريق العامل على إنشاء فريق 2000فبراير / شباط3وفي إجتماعه الخامس المعقود في  - 91
د مشddروع توصddية حddول البddند إسddتنادًا إلddى إتصddال غddير رسddمي تسddند إلddيه واليddة عقddد المشddاورات وإعddدا

مع المراعاة التامة   ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/7(التوصية المقترحة الواردة في مذآرة األمين التنفيذي        
 .للتعليقات والمقترحات المقدمة أثناء المناقشة في الفريق العامل 

 
تصdال يوافdي الفريق العامل   وتdبعًا لذلdك ، وفdي اإلجdتماع الخdامس ايضdًا ، آdان منسdق فdريق اإل                - 92

 .بالتقارير وقدم إليه مشروع توصية غير رسمية لينظر فيها 
 

 من 5ووافق الفريق العامل على أن تنعكس في تقريره رغبة أحد الممثلين في أن تتضمن الفقرة                - 93
 .مشروع التوصية ، إشارة إلى تشجيع التعاون بين الدول والهيئات الدولية 
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 وجهddات الddنظر ، وافddق الفddريق العddامل علddى إحالddة مشddروع التوصddية ، بصddورتها    وبعddد تddبادل - 94
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.13(المعدلة شفويًا ، إلى الجلسة العامة 

 
 ، تناولت الهيئة 2000فبراير / شباط4وفdي الجلسdة العامdة السادسdة مdن اإلجdتماع المعقdودة في                - 95

 وإعddتمدتها ، بصddورتها المعدلddة شddفويًا ،    UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.13الفرعddية مشddروع التوصddية   
 .ويرد نص التوصية بصورتها المعتمدة ، في المرفق األول لهذا التقرير  . 5/6بوصفها التوصية 

 
أبdدى ممdثل السdويد رغبdته فdي أن يسdجل رأيdًا مفdاده أن التوصية ينبغي أن تدعو منظمات دولية           - 96

يم العالمي للمياه الداخلية ، للتعاون في تقييم التنوع البيولوجي البحري أخرى ذات صلة ، وبالتحديد ، التقي
 .والساحلي 

 
 التنوع البيولوجي للغابات   3 - 5 - 3

 
 مdن جdدول األعمdال فdي الجلسة العامة الثانية لإلجتماع          3 - 5 – 3تناولdت الهيdئة الفرعdية البdند          - 97

دى دراسdتها للبdند ، آان معروضًا على الهيئة الفرعية     ، ولd   2000يdناير   / آdانون الثانdي    31المعقdودة فdي     
حالة وإتجاهات وتحديد الخيارات للحفظ : التنوع البيولوجي للغابات "مذآdرة مdن األمين التنفيذي بعنوان    

ولdدى تقديمه للبند ، قال ممثل األمانة إن مذآرة   ) . UNEP/CBD/SBSTTA/5/8" (واإلسdتخدام المسdتدام   
 من 4 لمؤتمر األطراف ، والفقرة 4/7 من المقرر 12وضعت إستجابة لكل من الفقرة األمين التنفيذي قد 

 ألdف للهيdئة الفرعdية المعنdية بالمشdورة العلمdية والتقنdية والتكنولوجية ، وأنها تحتوي على            4/1التوصdية   
 تقريddر مرحلddي حddول بddرنامج العمddل المddتعلق بالتddنوع البيولوجddي للغابddات وعلddى تقيddيم تمهddيدي لحالddة         

 .وإتجاهات وتحديد الخيارات لحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي للغابات 
 
 
 
 

األرجنتين : وأثناء مناقشة هذا البند ، أدليت بيانات من ممثلي األطراف المتعاقدة والبلدان التالية                - 98
ونيسيا ، اليابان ، مالي ، ، بdنغالديش ، البرازيل ، بورآينا فاصو ، إآوادور ، فنلندا ، هايتي ، الهند ، أند        

 .هولندا ، نيوزيلندا ، النرويـج ، السويد ، سويسرا ، ترآيا والواليات المتحدة األمريكية 
 

أعdرب أحdد الممثليdن عdن شdعوره بالسdرور بسبب معدل التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل ،          - 99
ئذ إنقاذ التنوع البيولوجي لما تبقى من غابات في معتبرًا أنه إذا ما تم الحفاظ على هذه الوتيرة ، أمكن عند

وبالمقdابل ، أعdرب العديdد مdن اآلخرين عن قلقهم الجاد حيال بطء معدل إحراز التقدم ، مشيرين               . العdالم   
 18إلdى أنdه بالdرغم مdن أن بdرنامج العمdل قdد إعتمده مؤتمر األطراف في إجتماعه الرابع ، فقبل حوالي               

ريبًا أية أنشطة مشترآة بين اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والهيئات األخرى شهرًا ، لم يكن هناك تق
 .المعنية بالغابات 
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أشdار آخرون إلى أن المحفل الحكومي الدولي للغابات آان منعقدًا في نفس وقت إنعقاد اإلجتماع                 -100
وجdية وألمحوا إلى أن التعاون مع هذه    الحالdي للهيdئة الفرعdية المعنdية بالمشdورة العلمdية والتقنdية والتكنول              

 .الهيئة ينبغي تعزيزه وتسريعه بمجرد إنفضاض اإلجتماعيين 
 

أيد الكثير من الممثلين فكرة تشكيل فريق مخصص من الخبراء التقنيين ، وإقترح العديد منهم أنه  -101
وأشار .  الذي سبق أن تمعليهم العمل بشكل وثيق مع هيئات أخرى معنية بالغابات ، وأن ال يتكرر العمل   

أحdد الممثليdن إلdى أنdه يتعيdن علdى هdذا الفdريق إجdراء تحلdيل للفجdوات التdي تdتخلل العمdل الذي ُأنجز في                       
محافل أخرى تتصل باألحراج ، وتحديد الموقع الذي يمكن لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خالله 

 .ظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، أن تسهم في عمل منظمات أخرى فيما يتعلق بحف
 

وأعdddرب أحdddد الممثليdddن عdddن رأي مفdddاده أن الخdddبراء فdddي الفdddريق المخصdddص يجdddب أن تعيdddنهم  -102
وقdال آخdر إنdه علdى الخdبراء أن يمdثلوا جمdيع الdنظم اإليكولوجdية للغابات في العالم ، إبتداء              . الحكومdات   

غابات اإلستوائية ، وأنه من المهم بمكان الحفاظ على التوازن          بالغابات الشمالية مرورًا بالمعتدلة وحتى ال     
الصحيح بين الحفظ من ناحية وإستدامة إدارة وإستخدام التنوع البيولوجي من ناحية أخرى ، وأنه ثمة ما           

 .يدعو إلى وجود عمل تصنيفي ذلك أن قسمًا آبيرًا من التنوع البيولوجي ال يزال معروفًا بشكل ضئيل 
 

عdدد مdن الممثليdن أن قسdطًا غdير آdاف مdن اإلهdتمام قdد أولdي فdي مذآرة األمين التنفيذي ،                      رأى   -103
لقيمة الغابات المزروعة بالنسبة لحفظ وإستدامة التنوع البيولوجي ، ذلك أنه في حال أمكن تحويل الطلب 

لقديمة علdى األخشdاب نحdو الغابdات المdزروعة ، عdندئذ يخdف الضdغط المفdروض علdى الغابdات النامية ا                
 .وينخفض فقدان التنوع البيولوجي للغابات 

 
 

أشdار عدد من الممثلين إلى ضرورة إيالء نفس القدر من األهمية إلى النظم اإليكولوجية للغابات                  -104
داخل المناطق المحمية وخارجها ، حيث أنه ال يمكن حفظ التنوع البيولوجي للغابات بمجرد الترآيز على 

وقال أحد الممثلين إنه بالرغم من أن وجود مؤشرات للتنوع البيولوجي . للمناطق نوع واحد من النوعين 
للغابات أمر مستصوب بال شك ، فينبغي إستخدامها آأداة قياسية على المستوى الوطني بدًال من إعتبارها 

 .وسيلة لتقييم األداء على المستوى الدولي 
 

تنفيذي أيضًا لم تعط قسطًا آافيًا من اإلهتمام ألسباب     ألمح بعض الممثلين إلى أن مذآرة األمين ال        -105
إزالdة الغابdات ، وأآdد أحdد الممثلين على أهمية الفقر بوصفه عامًال من عوامل فقدان التنوع البيولوجي ،           
فddإذا مddا تddم فهddم هddذه األسddباب بشddكل أفضddل ، أمكddن تنفddيذ سياسddات للغابddات ال تلحddق الضddرر بالتddنوع         

رح وقdف إختdياري ألعمdال قطdع األشdجار فdي الغابات الطبيعية ، وأنه ينبغي عدم       آمdا وإقdت   . البيولوجdي   
تشdجيع عملddيات التعديdن والعملddيات المشdابهة فddي الغابdات الغنddية بالتdنوع البيولوجddي ، وضdرورة وضddع       

 .مشاريع مناسبة لتشجيع الزراعة المختلطة في عمليات التشجير 
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 ، نظرت الهيئة 2000فبراير / شباط4جتماع ، المعقودة في  وفdي الجلسdة العامdة السادسة من اإل         -106
وبعddد تddبادل وجهddات الddنظر ، تddم إعddتماد  . الفرعddية فddي مشddروع توصddية حddول البddند مقدمddة مddن الرئddيس  

ويddرد نddص التوصddية بصddورته   . 5/7مشddروع التوصddية بصddورتها المعدلddة شddفويًا ، بوصddفها التوصddية   
 .رير المعتمدة في المرفق األول لهذا التق

 
 المسائل ذات األولوية:    من جدول األعمال 4البند 

 
 المجاالت الموضعية   1 - 4

 
 برنامج العمل في مجال التنوع البيولوجي لألراضي الجافة  :1 - 1 - 4

 المتوسطية والقاحلة وشبه القاحلة والمعشبة والسافانا
 

األعمال في جلسته األولى ، المعقودة في   من جدول    1 - 1 - 4تdناول الفdريق العامل األول البند         -107
التddنوع "وآddان معروضddًا أمddام الفddريق مذآddرة مddن األميddن التنفddيذي بعddنوان         . 2000فddبراير / شddباط1

 البيولوجdي لألنظمdة اإليكولوجية لألراضي الجافة والمتوسطية والقاحلة وشبه القاحلة والمعشبة والسافانا     
 ) .Corr.1 و UNEP/CBD/SBSTTA/5/9" (خيارات لوضع برنامج عمل: 
 

وقdال ممdثل األمانdة عdند إفتdتاح المناقشdة حdول هdذا البند ، إن مؤتمر األطراف أشار في المرفق                  -108
 إلddى الddنظم اإليكولوجddية لألراضddي الجافddة والمتوسddطية والقاحلddة وشddبه القاحلddة  4/16الثانddي مddن مقddرره 

وطلبت . تطلdب بحdثًا متعمقًا في إجتماعه الخامس   والمعشdبة والسdافانا علdى أنهdا مdن بيdن المسdائل التdي ت           
 أن يعد ، بالتشاور مع أمانة إتفاقية مكافحة التصحر، 4/3الهيئة الفرعية من األمين التنفيذي في توصيتها 

 من األمين التنفيذي أن 4/3آذلك طلبت التوصية  . مشdروع بdرنامج عمdل بشdأن هdذه الdنظم اإليكولوجية              
وإستخدم . نوان برنامج العمل يشمل جميع أنواع النظم اإليكولوجية المشار إليها           يقترح إسمًا مختصرًا لع   

األميdن التنفdيذي مدخdالت إجdتماع فdريق إتصdال إلعdداد مشdروع برنامج العمل الوارد في مذآرة األمين                 
غة وأجرى ممثل األمانة تصويبًا شفويًا يتعلق بالصيا      . التنفdيذي ، والذي يتضمن أيضًا توصيات مقترحة         

 .التحريرية للوثيقة 
 

وأثdناء المناقشdة التdي دارت حdول هdذا البdند ، ألقيdت بdيانات مdن جانب ممثلي األطراف والبلدان                 -109
الجزائر ، األرجنتين ، أستراليا ، بلجيكا ، البرازيل ، بورآينا فاصو ، بوروندي ، آندا ، الصين         : التالية  

 ، فرنسا ، ألمانيا ، اليونان، إيطاليا ، اليابان ، األردن، آينيا ،      ، آولومبdيا ، أثيوبdيا ، الجماعdة األوروبdية          
مالdي ، هولdندا ، الdنرويج ، الdبرتغال ، اإلتحdاد الروسdي ، سويسdرا ، تنزانdيا ، ترآdيا ، أوغندا ، المملكة                       

نات أيضًا وألقيت بيا. المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، الواليات المتحدة األمريكية وزمبابوي
 .من جانب ممثلي أمانة إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

 
 ، نظddر الفddريق العddامل فddي مشddروع  2000فddبراير / شddباط3وفddي جلسddته الddرابعة المعقddودة فddي   -110

ريق العامل على إحالة وبعdد تdبادل وجهdات الdنظر ، إتفdق الفd        . توصdية بشdأن البdند ، مقدمdة مdن الرئdيس              



UNEP/CBD/COP/5/3 
Page 27 
 
 
  

 
…/ 

 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.4(مشروع التوصية ، بصورتها المعدلة شفويًا ، إلى الجلسة العامة 
 

 ، تناولت الهيئة 2000فبراير / شباط4وفdي الجلسdة العامdة السادسdة مdن اإلجdتماع المعقdودة في                -111
ويرد نص  . 5/8ا التوصية  وإعتمدتها بوصفهUNEP/CBD/SBSTTA/5/L.4الفرعية مشروع التوصية 

 .التوصية بصورته المعتمدة في المرفق األول لهذا التقرير 
 

تقيdddيم األنشdddطة الجاريdddة : التdddنوع البيولوجdddي الزراعdddي  :2 - 1 - 4
 واألولويات لوضع برنامج عمل

 
ودة في  من جدول األعمال في جلسته الثانية ، المعق      2 - 1 - 4ل األول البند    ـتdناول الفdريق العام     -112
وع ـالتن"وان ـ، بعdن  ن األميdن التنفdيذي   ـd رة م ـd وآdان معروضdًا أمdام الفdريق مذآ        .  2000فdبراير   / شdباط  1

" (ة واألولويdddddddddات لdddddddddبرنامج عمdddddddddلـdddddddddة الجاريـم األنشdddddddddطـتقيdddddddddي:  يـdddddddddي الزراعـdddddddddالبيولوج
UNEP/CBD/SBSTTA/5/10 . (ييم وآان معروضًا أمام الفريق وثيقة إعالمية تتضمن النص الكامل للتق

)UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/10. ( 
 

وقال ممثل األمانة ، عند إفتتاح المناقشة حول هذا البند ، إن مؤتمر األطراف إعتمد في إجتماعه  -113
 الdذي أنشdأ ، ضdمن جملdة أمdور ، بdرنامج عمdل مdتعدد السdنوات لألنشdطة المتعلقة                       3/11الثالdث المقdرر     

 الذي طلب 4/16اع الرابع ، إعتمد مؤتمر األطراف المقرر وفdي اإلجdتم   . بالتdنوع البيولوجdي الزراعdي       
من الهيئة الفرعية ضمن جملة أمور ، وضع مشورة وتوصية لتطوير برنامج العمل وتقديمها إلى مؤتمر 

وإقترحت مذآرة األمين التنفيذي التي قدمت في إطار هذا البند ، والتي            . األطdراف في إجتماعه الخامس      
       dع مdتراك مdدت باإلشdاعدة فريق إتصال ، أربعة عناصر أساسية يمكن     أعdزراعة وبمسdة والdنظمة األغذي

 3/11وال تمثل المقترحات بأي حال رغبة في اإلستعاضة عن المقرر . على أساسها وضع برنامج عمل 
. وعرضddت الوثddيقة أيضddًا توصddيات مقddترحة    . ولكddنها تسddعى بddدًال مddن ذلddك إلddى تيسddير تنفddيذ المقddرر      

   dترعت األمانdية األخرى ذات الصلة ، وخاصة             وإسdائق األساسdن الوثdدد مdر عdى توافdتمام إلdًا اإلهdة أيض
 بشdأن الحفdظ واإلسdتخدام المسdتدام للملقحdات فdي الزراعة مع              1998تقريdر حلقdة عمdل سdاو بdاولو لعdام             

 .الترآيز على النحل 
 

ثلي األطراف والبلدان وأثdناء المناقشdة التdي دارت حdول هdذا البdند ، ألقيdت بdيانات مdن جانب مم                -114
الجزائddر ، األرجنتيddن ، أسddتراليا ، بddنغالديش ، الddبرازيل ، بورآيddنا فاصddو ، آddندا ، آولومبddيا ،   : التالddية 

الجماعdة األوروبdية ، فنلdندا ، فرنسdا ، ألمانdيا ، أندونيسdيا ، إيطالdيا ، اليابان ، مالي ، المغرب ، هولندا،                        
الجديdدة ، بولdندا ، اإلتحdاد الروسي، سري النكا ، السويد ، سويسرا ،    نيوزيلdندا ، الdنرويج ، بdابوا غينdيا           

 .المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، الواليات المتحدة األمريكية ، فنزويال وزمبابوي 
 

 ، نظddر الفddريق العddامل فddي مشddروع 2000فddبراير / شddباط3وفddي جلسddته الخامسddة المعقddودة فddي  -115
وبعddد تddبادل وجهddات الddنظر ، وافddق الفddريق العddامل علddى إحالddة . حddول البddند مقدمddة مddن الرئddيس توصddية 

 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.12(مشروع التوصية ، بصورتها المعدلة شفويًا ، إلى الجلسة العامة 



 UNEP/CBD/COP/5/3 
 Page 28 
 
  

 
…/ 

 
ئة  ، تناولت الهي2000فبراير / شباط4وفdي الجلسdة العامdة السادسdة مdن اإلجdتماع المعقdودة في                -116

ويddرد  . 5/9 وإعddتمدتها بوصddفها التوصddية UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.12الفرعddية مشddروع التوصddية 
 .نص التوصية بصورتها المعتمدة ، في المرفق األول لهذا التقرير 

 
 قضايا مشترآة بين القطاعات   2 - 4

 
 مواصلة تطوير المفاهيم: نهج النظام اإليكولوجي  :   1 - 2 - 4

 
 فddي الفddريق العddامل الثانddي ، إسddتمعت الهيddئة الفرعddية ، فddي   1 - 2 - 4 بمناقشddة البddند قddبل الddبدء -117

 ، إلى آلمات رئيسية وجهها خبير 2000فبراير / شباط1الجلسdة العامة الثالثة من اإلجتماع المعقودة في        
لفانيا جانزيdن ، بروفسdور علdم األحdياء في جامعة بنسي      . مdرموق فdي المجdال وهdو البروفسdور دانdيال هdـ             

 والمستشار التقني لحفظ منطقة غوانا آاست من آوستاريكا 
 

وبعdد العdرض الdذي أعربdت الهيdئة الفرعdية عdن تقديdرها الكبdير له ، طرحdت أسdئلة مdن جانdب                -118
 .ممثلي تشاد والجمهورية العربية السورية 

 
 1ته األولddى يddوم   مddن جddدول األعمddال فddي جلسdd   1 - 2 - 4تddناول الفddريق العddامل الثانddي البddند     -119
نهddج الddنظام "وآddان معروضddًا علddى الفddريق مذآddرة مddن األميddن التنفddيذي بعddنوان    . 2000فddبراير /شddباط

 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/11" (مواصلة تطوير المفاهيم: اإليكولوجي 
 

لنظام ولdدى تقديمdه البند ، أشار ممثل األمانة إلى إنه وفقًا لما قرره مؤتمر األطراف ، فإن نهج ا                   -120
ولقد أعدت الوثيقة لمساعدة الهيئة الفرعية في . اإليكولوجي يشكل إطارًا رئيسيًا للعمل في إطار اإلتفاقية 

وضdع المبادئ واإلرشادات األخرى بشأن نهج النظام اإليكولوجي ، بناء على طلب مؤتمر األطراف في   
لتي طورت أثناء حلقة العمل حول نهج      ولقد إستفادت هذه الوثيقة من مبادئ مالوي ، ا        . إجdتماعه الdرابع     

 ، إلdddى جانdddب تجdddارب  1998يdddناير /الdddنظام اإليكولوجdddي المعقdddودة فdddي لdddيلونجوى فdddي آdddانون الثانdddي  
 .وإستنتاجات عدد من حلقات العمل والمبادرات األخرى التي نظمت بشأن المسألة في السنوات األخيرة 

 
أسdتراليا ، بوليفddيا ،  : لdي األطddراف والdبلدان التالddية   وأثdناء مناقشddة البdند ، أدليddت بdيانات مddن ممث    -121

الdبرازيل ، آdندا ، الصdين ، آولومبيا ، آوستاريكا ، الجمهورية التشيكية ، إآوادور ، أريتريا ، الجماعة              
األوروبddية ، فنلddندا، ألمانddيا ، غانddا ، الهddند ، أندونيسddيا ، إيطالddيا ، هولddندا ، نيوزيلddندا ، الddنرويج، بddيرو ،  

ddتحدة     بولddة المddو ، المملكddويد ، توغddيل ، السddي ، سيشddاد الروسddيا ، اإلتحddا ، رومانddة آوريddندا ، جمهوري
 .لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، الواليات المتحدة األمريكية ، زامبيا وزمبابوي 

 
ك من ممثلي وقدمdت بdيانات أيضdًا مdن ممdثل مdنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وآذل                   -122

 .أمانة الكومنولث ومعهد الموارد العالمية 
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 ، نظر الفريق في مشروع 2000فبراير / شباط3فdي جلسdته الdرابعة والخامسdة المعقودتيdن فdي              -123

وبعد تبادل لوجهات النظر الذي شمل العديد من الممثلين ، أقر . توصية حول هذا البند مقدمة من الرئيس 
(لتوصddddية ، بصddddورتها المعدلddddة شddddفويًا ، إلحالddddتها إلddddى الجلسddddة العامddddة   الفddddريق العddddامل مشddddروع ا

UENP/CBD/SBSTTA/5/L.11. ( 
 

وُأثdناء المناقشdة ، أعdرب عdدد قلdيل مdن الممثليdن عdن طdريقة فهdم نهdج الdنظام اإليكولوجي التي                  -124
يهم في تقرير آانdت مخdتلفة عdن الوصdف الdوارد فdي المرفق لمشروع التوصية ، وطلبوا أن يتم تبيان رأ       

 .اإلجتماع 
 

 ، تناولت الهيئة 2000فبراير / شباط4فdي الجلسdة العامdة السادسdة مdن اإلجdتماع ، المعقودة في              -125
 وعقdب مناقشdات مستفيضة ، وافقت الهيئة         UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.11الفرعdية مشdروع التوصdية       

 .ئل الصياغة المعلقة الفرعية على إنشاء فريق إتصال مفتوح العضوية غير رسمي لحل مسا
 

 ، قدم الرئيس إلى 2000فبراير / شباط4وفdي الجلسdة العامdة السdابعة من اإلجتماع المعقودة في        -126
 ، مسألة الصياغة المعلقة 1الفdريق نdص مdتفق علdيه بشdأن الجملdة األخdيرة مdن األسdاس المنطقdي للمdبدأ                

ويرد نص   . 5/10ة شفويًا ، بوصفها التوصية      وتم إعتماد مشروع التوصية ، بصورتها المعدل      . المتبقية  
 .التوصية ، بصورتها المعتمدة في المرفق األول لهذا التقرير 

 
 

أثddناء الddنظـر فـddي مشddـروع التوصddية ، ذآddر ممddثل اإلآddوادور ألغddراض التسddجيل ، أن وفddده ال    -127
" س العدل واإلنصاف  الحصول على أسا  "إلى  " اإلقتسdام العdادل والمنصف    "يوافdق علdى تغيdير الكلمdات         

 . من مرفق التوصية 2في عنوان الفرع جيم 
 

ولddيس مجddرد  " مddبادئ اإلدارة"قddال ممddثل اإلتحddاد الروسddي أنddه علddى الddنص أن يddتطرق إلddى         -128
 اإلقتصادي وليس -لdنهج الdنظام اإليكولوجي ذلك أن المبادئ المبينة تتسم بالطابع اإلجتماعي      " المdبادئ "

 .بالطابع العلمي 
 

 وضع مؤشرات للتنوع البيولوجي   2 - 2 - 4
 

فddبراير / شddباط1 فddي إجddتماعه الثانddي المعقddود فddي  2 - 2 - 4تddناول الفddريق العddامل الثانddي البddند   -129
وضddع مؤشddرات للتddنوع  "وآddان معروضddًا علddى الفddريق مذآddرة مddن األميddن التنفddيذي بعddنوان       . 2000

 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/12" (البيولوجي
 

 الصddادرة عddن الهيddئة  3/5ى تقديمddه البddند ، أشddار ممddثل األمانddة إلddى أنddه إسddتجابة للتوصddية    ولddد -130
 ألdف الصdادر عdن مؤتمdر األطdراف ، المحتويين على الطلب من األمين التنفيذي           4/1الفرعdية والمقdرر     
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ته ، الdبدء فdي بdرنامج عمdل لمؤشdرات التdنوع البيولوجdي ذي مسارين ، إقترح األمين التنفيذي في مذآر                  
بمسdاعدة مdن فdريق إتصdال خdبراء المؤشdرات ، مجموعdة أساسية من المؤشرات الرئيسية ، مستندة إلى                  
إطdار الضdغط والحالdة واإلسdتجابة ، القصد منها مساعدة األطراف والحكومات األخرى على رسم وبدء               

 .أو اإلرتقاء بها /برامجها الوطنية للرصد و
 

ن المؤشddرات تفddيد آddأداة لddإلدارة الكافddية للتddنوع البيولوجddي علddى وتddم فddي الوثddيقة التشddديد علddى أ -131
المسdتويين المحلdي والوطنdي ، وإلجddراء إستعراضdات عامdة إقليمdية وعالمddية لحالdة وإتجاهdات مكونddات         

وقد يكون لها  . التdنوع البيولوجdي ، وذلdك فdي إطdار نهdج الdنظام اإليكولوجdي واألهداف الثالثة لإلتفاقية                     
ويعddتمد . ر ، مddثًال ، فddي إزآddاء الوعddي الجماهddيري لتيسddير تنفddيذ بddرامج الرصddد الوطنddية  أيضddًا دور أآddب

مسdتوى رقdي متغdيرات المؤشdرات المقdرر إدراجهdا في برامج الرصد، على مدى توافر البيانات في آل              
 .قطر وعلى القطاعات المحددة التي يجري رصدها 

 
ويمكن . الواردة في الوثيقة لتطبيقها على الفور ولقد صممت المجموعة األساسية من المؤشرات  -132

وبالdرغم مdن أن المؤشdرات تبلغ        . إسdتخدام العديdد مdن مجموعdات البdيانات القائمdة لعdدد مdن المؤشdرات                   
أقصdى فعاليتها عند إستخدامها آمجموعة ، ولكنها تقدم إسهامًا حتى إذا استخدمت آل على حدة أيضًا في    

 .ع البيولوجي وإتجاهاته تحقيق فهم أفضل لحالة التنو
 

أسddتراليا ، آddندا ،  : وفddي مناقشddة البddند ، أدليddت بddيانات مddن ممثلddي األطddراف والddبلدان التالddية          -133
آوسdتاريكا ، آdوت ديفdوار ، آوبا ، الجمهورية الدومينيكية ، إآوادور ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، هايتي،         

 ، ناميبdيا ، هولdندا ، نيوزيلdندا ، الdنرويج ، بيرو ، البرتغال،     الهdند، جمهوريdة إيdران اإلسdالمية ، الdيابان         
جمهوريddة آوريddا ، سيشddيل ، السddويد ، سويسddرا ، توغddو ، المملكddة المddتحدة لبريطانddيا العظمddى وايرلddندا   

وقddدم بddيان أيضddًا مddن ممddثل اإلتحddاد الدولddي لحفddظ   . الشddمالية ، الواليddات المddتحدة األمريكddية وزمddبابوي  
 .موارد الطبيعية الطبيعة وال

 
 ، نظdر الفdريق فdي مشdروع توصية     2000فdبراير   / شdباط  3ودة فdي    ـة المعقd  ـوفdي جلسdته الdرابع      -134

 dـح  dن  ـول هdد مقدم ـذا الب dيس      ـdن الرئdم العديد من الممثلين ، أقر              . ة مdذي ضdنظر الdات الdبادل لوجهdد تdوبع
  ddddامل مشddddريق العddddتها     ـالفddddفويًا إلحالddddة شddddورتها المعدلddddية بصddddة   روع التوصddddة العامddddى الجلسddddإل)

UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.5. ( 
 

 .قال بعض الممثلين أن مسألة التكاليف تستدعي المزيد من البحث  -135
 

 ، تناولت الهيئة    2000فبراير  / شباط 4وفdي الجلسdة العامة السادسة من اإلجتماع ، المعقودة في             -136
 ، بصورتها المعدلة شفويًا بوصفها     وإعتمدتها UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.5الفرعية مشروع التوصية    

 .ويرد نص التوصية بصورتها المعتمدة في المرفق األول لهذا التقرير  . 5/11التوصية 
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تحديddد : اإلسddتخدام المسddتدام لمكونddات التddنوع البيولوجddي    :3 - 2 - 4
األنشddddطة القطاعddddية التddddي يمكddddنها أن تعddddتمد ممارسddddات 

 ولوجيوتكنولوجيات غير ضارة بالتنوع البي
 

 داخل الفريق العامل األول ، إستمعت الهيئة الفرعية في 3 - 2 - 4قبdيل بدء المناقشة حول البند      -137
 ، إستمعت إلى بيانات رئيسية من 2000فبراير / شباط1الجلسdة العامdة الثالثة من اإلجتماع المعقودة في       

وتا ، بروفسور مختص في إدارة  ماري أمب-خبdير مdرموق فdي هذا المجال وهو البروفسور آريمو جان        
الddتربة وعمddيد آلddية الهندسddة الزراعddية فddي جامعddة نيامddي ، ورئddيس فddريق الخddبراء المعنddي باإلسddتخدام      
المسddتدام لألنddواع الddبرية فddي غddرب أفريقddيا الddتابع لإلتحddاد الدولddي لحفddظ الطبddيعة والمddوارد الطبيعddية ،      

 .بعة لإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية والشبكة الوطنية لألراضي الرطبة في النيجر التا
 

وبعdد الdتقديم ، الdذي أعربdت الهيdئة الفرعdية له آبdير الdتقدير ، طرحdت أسdئلة مdن جانdب ممثلdي                -138
 .الكاميرون وتوغو 

 
ير فبرا/ شباط2 بالبحث في جلسته الثالثة المعقودة في 3 ـ  2 ـ   4تناول الفريق العامل الثاني البند       -139

اإلستخدام المستدام لمكونات "وآdان معروضdًا علdى الفdريق مذآdرة مdن األميdن التنفيذي بعنوان           . 2000
تحديdد األنشdطة القطاعdية التي يمكنها أن تعتمد ممارسات وتكنولوجيات غير ضارة     : التdنوع البيولوجdي     
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/13" (بالتنوع البيولوجي

 
 

، 4/16المقرر (مانdة للبdند ، أشdار إلdى أنه آما ورد نصه في برنامج عمله             ولdدى تقديdم ممdثل األ       -140
، سddينظر مؤتمddر األطddراف فddي اإلسddتخدام المسddتدام ، بمddا فddي ذلddك السddياحة بإعتddبارها    ) المddرفق الثانddي

فمفهdوم اإلستخدام  . موضdوعًا مdن المواضdيع الdثالثة المطdروحة للdنقاش المdتعمق فdي إجdتماعه الخdامس             
وقال إن  . شdكل جdزءًا أساسdيًا مdن آثdير مdن المجdاالت المواضdيعية إلتفاقية التنوع البيولوجي                    المسdتدام ي  

الهيdئة الفرعdية قdد نظdرت فdي مسألة السياحة في إجتماعها الرابع ، وتقرر أن ينظر اإلجتماع الحالي في            
ول البند ، تشرح وقdدم شرحًا مفاده أن مذآرة األمين التنفيذي المعدة ح . مجdاالت أخdرى خdالف السdياحة         

، ) الفddرع ثانddيًا(مفهddوم اإلسddتخدام المسddتدام فddي سddياق األهddداف والddتعاريف واألحكddام األخddرى لإلتفاقddية   
وتddناقش مسddألة تحديddد الممارسddات  ) الفddرع ثالddثًا(وتسddتعرض تطويddر مفهddوم مddن قddبل مؤتمddر األطddراف  

وإقترحت الوثيقة بوجه عام ،  ) . بعًاالفرع را (والتكنولوجdيات القطاعdية غdير الضارة بالتنوع البيولوجي          
الطdرق التdي يمكdن لألطdراف مdن خاللهdا ، إدراج مفهdوم اإلسdتخدام المسdتدام فdي إسdتراتيجياتها وخطط                      

 .عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وفي برامج التنوع البيولوجي الجارية 
 

أرمينddيا ، أسddتراليا ، :  التالddية وعddند مناقشddة البddند ، أدليddت بddيانات مddن ممثلddي األطddراف والddبلدان -141
البرازيل ، آندا ، آولومبيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إآوادور ، السلفادور، الجماعة األوروبية،        
غينيا ، غيانا ، أندونيسيا ، مدغشقر ، ناميبيا ، هولندا ، نيوزيلندا ، نيجيريا ، النرويج ، بيرو ، البرتغال ، 
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انdيا ، اإلتحdاد الروسdي ، سري النكا ، سويسرا ، توغو ، تونغا، المملكة المتحدة     جمهوريdة آوريdا ، روم     
 . لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، زامبيا وزمبابوي 

 
 ، نظر الفريق في مشروع توصية حول 2000فبراير / شباط3وفي جلسته الخامسة المعقودة في  -142

 لوجهات النظر أقر الفريق العامل مشروع التوصية بصورتها        وبعد تبادل . هdذا البdند مقدمdة مdن الرئيس          
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.10(المعدلة شفويًا إلحالتها إلى الجلسة العامة 

 
وقdال أحد الممثلين أن مشروع التوصية لم تقدم نصًا آافيًا إلشراك القطاع الخاص في اإلستخدام     -143

 .المستدام للتنوع البيولوجي 
 

 ، تناولت الهيئة 2000فبراير / شباط4لجلسdة العامdة السادسdة مdن اإلجdتماع المعقdودة في             وفdي ا   -144
ويرد  . 5/12 وإعتمدتها بوصفها التوصية     UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.10الفرعdيـة مشdروع التوصية      

 .نص التوصية بصورتها المعتمدة في المرفق األول لهذا التقرير 
 

    آليات التنفيذ3 - 4
 

 المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية الثانية   1 - 3 - 4
 

 مdن جدول األعمال في الجلسة العامة الثانية المعقودة في  1 ـ 3 ـ 4تناولdت الهيdئة الفرعdية البdند        -145
ولدى النظر في هذا البند ، آان معروضًا على الهيئة الفرعية مذآرة من     . 2000يناير  / آانون الثاني  31

 وضdع مdبادئ توجيهdية للdتقارير الوطنdية الثانdية بمdا فdي ذلdك المؤشرات والتدابير          األميdن التنفdيذي حdول    
تجميع "وآdان معروضdًا على الهيئة وثائق معلومات بعنوان          ) . UNEP/CBD/SBSTTA/5/14(الحافdزة   

" (البddddيانات الddddواردة فddddي الddddتقارير الوطنddddية األولddddى والوضddddع القddddائم بالنسddddبة للddddتقارير المقدمddddة          
UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/6 ( ،"ر عن ـتقري: وتقييم حالة تنفيذ اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

دوى ـودراسddة جUNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/7 ( ،"dd" (مشddروع لوضddع وإختddبار آلddية للتقيddيم األولddي
" (وع البيولوجdddddddddيـة بالتdddddddddنـدات المتصdddddddddلـة بالمعdddddddddاهـات المdddddddddتعلقـdddddddddة للمعلومـإلدارة منسdddddddddق

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/8 ( ،"    يddنوع البيولوجddة بالتddية الخاصddطة التمكينddت لألنشddيم مؤقddوتقي :
" (دراسة من المرفق العالمي للبيئة   : اإلسdتراتيجيات وخطdط العمdل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي           

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/9 . ( وعند تقديمه لهذا البند ، إسترعى ممثل األمانة إنتباه الهيئة الفرعية
إلdى الوثddائق التdي عممddت بموجdب هddذا البdند ، والتddي آانdت قddد أعdدت لمسddاعدة الهيdئة الفرعddية للمشddورة        
العلمddية والتقنddية والتكنولوجddية علddى تقديddم المشddورة إلddى مؤتمddر األطddراف بشddأن الفddترات الفاصddلة بيddن     

 .التقارير الوطنية المستقبلية وشكلها 
 

البرازيل، : بيانات من ممثلي األطراف المتعاقدة والبلدان التالية        وأثdناء مناقشة هذا البند ، أدليت         -146
بورآيddنا فاصddو ، الكامddيرون ، آddندا ، الصddين ، آولومبddيا ، آوبddا ، اإلتحddاد األوروبddي ، فنلddندا، فرنسddا ،   

تغال ، ألمانdيا ، هايتdي ، الهdند ، ايرلdندا ، الdيابان ، آينdيا ، المغdرب ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، البر                    
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اإلتحdاد الروسdي ، سيشdيل ، سdلوفينيا ، السdويد ، سويسdرا ، تونdس ، أوغندا ، المملكة المتحدة لبريطانيا                     
وقدم برنامج األمم المتحدة للبيئة بيانًا أيضًا ، وُأدلي ببيان من جانب المنظمة           . العظمdى وايرلندا الشمالية     

 .الدولية لحياة الطيور 
 

على أهمية التقارير الوطنية وذلك بوصفها وسيلة لمؤتمر األطراف لقياس شدد عدد من الممثلين  –147
وأآد . التقدم المحرز بإتجاه تنفيذ اإلتفاقية وآذلك وسيلة تستخدمها البلدان لقياس مدى ما أحرزته من تقدم 

أحرزته أحdد الممثليdن علdى أن عملdية وضdع الdتقارير ال يقصد بها ترتيب البلدان وفقًا لدرجة التقدم الذي                   
 .في تنفيذ اإلتفاقية ، فمن الضروري أن يّقيم هذا التقدم في سياق أولويات وإمكانات آل طرف على حدة 

 
معظdم الممثليdن الdذي تحدثdوا فdي اإلجdتماع ، أيdدوا فكdرة دورة أربdع سنوات للتقارير ، التي من                     -148

آما إقترح العديد أنه . لنسبة لألطراف شdأنها أن توفdر معلومdات آافdية دون أن تشdكل عبdئًا ثقيًال للغاية با             
مdن المفdيد تقديdم تقاريdر بصdورة مdتكررة حول مواضيع محددة وبخاصة تلك التي ستبحث بشكل متعمق           

 .وأبدى عدد قليل من الممثلين تفضيًال لدورة السنتين لتقديم التقارير . أثناء إجتماعات مؤتمر األطراف 
 

جdدوا أن المصdفوفة المقياسdية الdواردة فdي المرفق األول لمذآرة        قdال العديdد مdن الممثليdن إنهdم و           -149
األميdن التنفdيذي ، مفdيدة ، ورأى بعdض الممثليdن أنهdا بحاجdة إلdى مزيد من الصقل والتحسين فيما إقترح             

 .أحدهم أنه ينبغي إعتبارها قضية دينامية ، ينبغي تنقيحها على ضوء التجربة 
 
 

م من أن المبادئ التوجيهية تشكل أساسًا سليمًا ، فإنها ال تزال بحاجة         قdال أحdد الممثلين إنه بالرغ       -150
إلdى مdزيد مdن الصdقل لتحسdين مdدى وضdوحها ، وضdمان أن جميع األجوبة الممكنة على األسئلة متاحة                      

 .آخيارات ، والتأآد من أن جميع البلدان تطبق نفس الشرح والتفسير لألسئلة 
 

هdم أن تعمdل عملdية وضdع التقارير وآذلك تتبع التنفيذ ، على تحديد     قdال أحdد الممثليdن إن مdن الم        -151
اإلحتdياجات آوسdيلة يهdتدي بها في العمل المستقبلي لإلتفاقية ، معربًا عن رأي مفاده أن اإلستبيان ينبغي              

 .إخضاعه للتنقيح لكي يتصدى لهذا الهدف 
 

ولوجي في عملية وضع التقارير من      قdال أحdد الممثليdن إن مdن المهdم إدراج مؤشرات التنوع البي               -152
وأفdاد آخdرون أنهdم فdي إنdتظار حصيلة النظر في      . أجdل اإلثdبات العملdي للdتقدم المحdرز بإتجdاه األهdداف              

 . من جدول األعمال 2 - 2- 4المؤشرات الواردة تحت البند 
 

ة المؤثرة  أآdد العديdد مdن الممثليdن علdى الحاجdة إلى مشارآة عريضة ومشارآة األطراف المعني                  -153
 .في إجراءات تقديم التقارير 

 
حdذر أحddد الممثليddن مddن مغddبة تحديddد مقتضddيات لوضdع الddتقارير قddد تعجddز بعddض األطddراف عddن    -154

وقddال أيضddًا إنddه بالddرغم مddن فddائدة دراسddة تنظddيم وتنسddيق عملddية وضddع الddتقارير لإلتفاقddيات      . إسddتيفائها 
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جدية بالنسبة للبلدان النامية الصغيرة إذا ما طلب وضع    المرتdبطة بالتdنوع البيولوجdي ، فإنهdا لdن تكdون م             
 .تقارير عديدة بصورة متزامنة 

 
إقdترح عdدد مdن الممثليdن أن علdى مؤتمdر األطdراف أن يسdلم بأهمية آلية غرفة تبادل المعلومات              -155

اإلتفاقات وأن يسdتخدمها لتأميdن الصالت المناسبة بين مختلف شروط التقارير التي تقتضيها اإلتفاقيات و              
 .المرتبطة بالتنوع البيولوجي 

 
إقdترح بعdض الممثليdن تحديdد فdترة تجريبdية لdتقديم التقارير بصورة متواصلة ، تقوم فيها البلدان            -156

 .المشارآة بإستكمال تقاريرها القطرية آلما أعتبر ذلك ضروريًا 
 

لقدرات في مجال تقديم التقارير قdال العديdد مdن ممثلdي األطdراف األفريقdية أن ثمdة حاجdة لبdناء ا                 -157
 .وإدارة المعلومات ، األمر الذي قد يستدعي مساعدة مالية من مرفق البيئة العالمية 

 
قdدم ممdثل بdرنامج األمdم المdتحدة للبيdئة تقريdرًا عdن مشdروع مساعدة لستة بلدان من بلدان وسط                        -158

   ddب فddد ترغddراف قddال إن األطddطى وقddيا الوسddنطقة آسddا ومddرق أوروبddن  وشddيم عddر التقيddتخدام تقاريddي إس
 .المشروع آمدخالت لتقاريرها الوطنية الثانية المقدمة إلى مؤتمر األطراف 

 
 

فبراير / شباط 3نظdرت الهيdئة الفرعdية ، في الجلسة العامة الخامسة من اإلجتماع ، المعقودة في                  -159
 . ، في مشروع توصية قدمها الرئيس حول هذا البند 2000

 
الهيdئة الفرعdية علdى أن تبرز في تقريرها إقتراح أحد الممثلين القاضي بإضافة عبارة في    إتفقdت    -160

مdن مشdروع التوصdية مفادها أن المقترحات يجب أن توجز العالقة فيما بين األنواع    ) ج (4نهايdة الفقdرة    
وأآد . ارير المنسقة التقارير المبنية على المصفوفة ؛ والتقارير المواضيعية ؛ والتق        : الdثالثة من التقارير     

 .أحد الممثلين على أن القصد من ذلك ليس الحصول في النهاية على ثالثة تقارير مختلفة 
 

وبعdد تdبادل وجهdات الdنظر ، إتفقdت الهيdئة الفرعdية علdى أن يعد الرئيس صيغة منقحة لمشروع                     -161
ذلك لتقديمها إلى جلسة عامة تالية التوصية واضعًا بعين اإلعتبار التعديالت التي إقترحت اثناء المناقشة و

. 
 

 ، بحثت الهيئة 2000فبراير / شباط4وفdي الجلسdة العامdة السdابعة مdن اإلجdتماع ، المعقdودة في               -162
/5، وإعتمدتها بإعتبارها التوصية  ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.9(الفرعية مشروع التوصية المنقحة     

 .فق األول بهذا التقرير ويرد نص التوصية بصورتها المعتمدة في المر. 13
 

صالحيات هذه األفرقة   : أفdرقة الخبراء الفنيين المخصصة       - 2 - 3 - 4
وجdداول الخdبراء وإقتراح باألخذ بمنهجية موحدة تستعملها         
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 هذه األفرقة
 

ة العامة الرابعة لإلجتماع ـي الجلسـال فـدول األعمـن جـ م2 - 3- 4تناولdت الهيئة الفرعية البند     -163
ان معروضًا أمام الهيئة الفرعية ـد ، آ  ـوعdند الdنظر فdي هذا البن        . 2000فdبراير   / شdباط  2معقdودة فdي     ، ال 

صالحياتها وجدول الخبراء   : ن الخبراء   ـة م ـأفdرقة تقنdية مخصصd     "مذآdرة مdن األميdن التنفdيذي بعdنوان           
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/15" (ا تلك األفرقةـدة تستعملهـة موحـذ بمنهجيـراح األخـوإقت

 
وقdال ممdثل األمانة عند تقديم البند إنه فيما يتعلق بصالحيات أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة،       -164

 تقديم المشورة إلى اإلجتماع الخامس لمؤتمر       4/16طلdب مؤتمر األطراف من الهيئة الفرعية في مقرره          
. ة إلddى إجddتماعها الخddامس   وقddد أرجddأت الهيddئة الفرعddية فddي إجddتماعها الddرابع هddذه المسddأل      . األطddراف 

واقترحddت مذآddرة األميddن التنفddيذي بعddض الصddالحيات ألفddرقة الخddبراء التقنييddن المخصصddة إسddتنادًا إلddى  
 بشأن المناطق البحرية والساحلية المحمية وبشأن تربية األحياء البحرية ، وتضمنت منهجية            4/5المقرر  

آرة أيضًا توصيات مقترحة لكي تنظر فيها الهيئة وتضمنت المذ. موحدة مقترحة إلستخدام قوائم الخبراء 
 .الفرعية 

 
 

أرمينddيا ، : وأثddناء مناقشddة البddند ، ألقيddت بddيانات مddن جانddب األطddراف المddتعاقدة والddبلدان التالddية     -165
ستراليا ، بورآينا فاصو ، الكاميرون ، آندا ، تشاد ، الصين ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إآوادور ا

دا ، ألمانdيا ، هايتdي ، الdيابان ، آينdيا ، ناميبdيا ، هولdندا ، نيوزيلdندا ، نيجdيريا ، الdنرويج، السويد ،                     ، فنلdن  
سويسdرا ، الجمهوريdة العربية السورية ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، جمهورية            

 .تنزانيا المتحدة والواليات المتحدة األمريكية 
 

يان أيضًا من جانب ممثل منظمة غير حكومية ، تحدث نيابة عن منظمة السالم األخضر       وألقي ب  -166
 .الدولية ، وشبكة العمل من أجل التنوع البيولوجي ، والمنظمة الدولية لحياة الطيور 

 
ورحdب آثdير مdن الممثليdن بالمنهجdية الموحdدة المقdترحة إلستخدام قوائم الخبراء آما وردت في                 -167

الdث لمذآرة األمين التنفيذي ، مع أن العديد من الممثلين أشاروا إلى عدم وجود منهجية مماثلة          المdرفق الث  
وأعddرب بعddض الممثليddن عddن إعddتقادهم بأنddه ينبغddي لألميddن  . إلسddتخدام أفddرقة الخddبراء وأفddرقة اإلتصddال 

راف ، تتضمن التنفdيذي إعdداد مdثل هdذه المdبادئ فdي وقdت مالئdم بالنسبة لإلجتماع الخامس لمؤتمر األط                    
 .صالحيات لألفرقة المعينة 

 
وجه ممثل آخر اإلنتباه إلى توصية إجتماع الدورة المعني بعمليات اإلتفاقية والتي يتعين بموجبها  -168

أن تحddدد مقddررات مؤتمddر األطddراف ، بقddدر اإلمكddان ، النddتائج المddتوقعة واألنشddطة الالزمddة لتحقddيق تلddك  
ووردت اإلشارة إلى . تلك المقررات والجداول الزمنية للعمل والمتابعـة النdتائج والجهdات الموجهdة إليها      

 .ضرورة تطبيق نظام صارم مماثل على إختصاصات أفرقة الخبراء 
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يdرى عدد من الممثلين أن ترشيح الخبراء للقوائم ينبغي أن يتم بطريقة شفافة وبموافقة األطراف       -169
وباإلضافة . لها الوطنية والتي تقوم أيضًا بإستكمال القوائم       فdي اإلتفاقdية وأن يdتم عdن طريق جهات إتصا           

إلdى ذلdك ينبغي أن تكون القوائم مفتوحة لإلنضمام إليها وأن تخطر جهات اإلتصال الوطنية عند توظيف      
وقddال بعddض الممثليddن إن التعييdن ينبغddي أن يكddون سddاريًا فقddط بالنسddبة للمهمddة  . الخdبراء مddن تلddك القوائddم  

 ddددة المطddط    المحddة فقddك المهمddنجز تلddى أن تddن    . روحة وإلddبراء المختاريddحًا للخddون واضddي أن يكddوينبغ
بعضوية فريق معين بأنهم لن يدعوا تلقائيًا لإلنضمام إلى فريق آخر وال أن يوضعوا بالضرورة في قائمة 

هجية ، على النحو المستخدم في المن" الهيئات ذات الصلة"وإلتمس ممثل آخر توضيحًا لمصطلح . أخرى 
 .الموحدة المقترحة لألمانة 

 
وأشddار العديddد مddن الممثليddن إلddى المجموعddات واآللddيات المتddنوعة المسddخرة لإلتفاقddية لddتطوير           -170

ويرى العديد . المشورة ، قائلين إنه من األهمية بمكان آفالة إستخدام اآللية األآثر فعالية من حيث التكلفة 
قة الخddبراء ينبغdي أن يكddون قاصdرًا علddى الحdاالت التddي تسddتدعي    مdن الممثليddن اآلخريdن إن إسddتخدام أفdر   

ويرى . إجراء تقييم مهم للغاية وعندما يتم تطوير اآللية التي تضمن المصداقية العلمية لها تطويرًا آامًال           
أحdد الممثليdن أن إنشdاء أفdرقة الخddبراء ووضdع إختصاصdاتهم ينبغdي أن يdتم فddي سdياق تطويdر آلdية تقيddيم            

  .لإلتفاقية
 

وإقddترح أحddد الممثليddن ضddرورة إنشddاء قوائddم خddبراء لعddدد مddن المجddاالت المواضddيعية المناسddبة       -171
ويعdتقد العديdد مdن الممثليdن بضdرورة أن يdراعى فdي تشdكيل أفرقة الخبراء التوازن فيما بين                    . اإلضdافية   

ونادى .  اإلتفاقية الجنسdين مdن أجdل إظهdار اإلخdتالفات المبنdية علdى نdوع الجdنس فdي المعdرفة عن تنفيذ                  
وإقddترح ممddثل آخddر إنشddاء فddريق خddبراء    . العديddد مddن الممثليddن بالddتوازن اإلقليمddي فddي تشddكيل األفddرقة     

مواضdيعي يعdنى بإقتسdام المنافع ، للحصول على المعلومات المتاحة في البلد المعين وتحديد اإلحتياجات         
وشدد العديد من الممثلين .  األخرى والصdعوبات وتسdلم اإلسdهامات مdن جمdيع المجموعdات المواضdيعية           

وقال أحد الممثلين . علdى الحاجdة إلى تشجيع إستخدام الخبرات المحلية وضمان التمثيل المحلي المناسب           
إن هنالك حاجة إلجراء يراعي أيضًا القدرات المحدودة للدول الجزرية الصغيرة النامية في تقديم خبرات 

 .في الجبهات المختلفة 
 

 العديdد مdن الممثليdن إلdى اإلقdتراح القdائل بdأن تكdون قائمdة الخبراء متاحة عن طريق آلية              وأشdار  -172
غdرفة المقاصdة ، ومdن ثdم أآdدوا علdى الحاجdة أيضdًا إلdى توفdير وثdائق فdي نسخ مطبوعة ليتسنى إرسال                 

 .القائمة إلى البلدان التي ال تتيسر لها السبل اإللكترونية للوصول إلى آلية غرفة المقاصة 
 

وأآdد العديdد من الممثلين اآلخرين على الحاجة إلى إنشاء فريق خبراء لتقديم تقارير منتظمة إلى              -173
األطddراف وآللddيات ذات آفddاءة تسddمح لألطddراف بالمسddاهمة بدراسddات حالddة ومعلومddات عddن الddبحوث          

 .وعمليات الرصد التي تجريها 
 

لمقddترحة ومddدة العمddل المحddددة ألفddرقة  أعddرب آثddير مddن الممثليddن عddن تأيddيدهم لإلختصاصddات ا   -174
الخdبراء التقنddية المخصصdة لتربddية األحdياء المائddية وللمdناطق الddبحرية والسdاحلية المحمddية ، علdى الddنحو       
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وتشdمل الdتعديالت المقdترحة فيما يتعلق بالفريق    . المبيdن فdي المdرفق الdرابع فdي مذآdرة األميdن التنفdيذي            
أال يسعى الفريق إلى وضع مشروعات بنفسه؛ وينبغي : المحمية المخصdص للمناطق البحرية والساحلية    

أن يكdون مجdال ترآdيزه محdددًا ؛ وينبغdي أن ينسdق عملdه مdع الهيdئات األخdرى ذات الصلة ؛ وينبغي أن                       
 .يوفر تقارير دورية عن التقدم المحرز ويضع آليات للتعامل والتفاعل مع األطراف 

 
اء فريق عامل تقني مخصص للتنوع البيولوجي الغابي ، شريطة وأيد عدد من الممثلين فكرة إنش -175

أن تكون إختصاصاته أآثر ترآيزًا ودقة وأن تبرز اإلحتياجات التي تم تحديدها في المناقشة حول التنوع      
وتقدم بعض الممثلين   . البيولوجdي الغابdي وفdي مذآdرة األمين التنفيذي المعروضة على اإلجتماع الحالي               

وأشار بعض الممثلين إلى أن مثل هذا الفريق سيتعين عليه  . ة فيما يتعلق بوالية الفريق      بمقdترحات محdدد   
فيما يرى آخرون أن إنشاء مثل هذا    . العمdل بشdكل وثdيق مdع المحفdل الحكومdي الدولdي المعنdي بالغابات                  

 .الفريق ينبغي أن يؤجل إلى أن تتبين تمامًا الكيفية التي سوف يعمل بها 
 

176-    dرب بعdن تأييدهم لفكرة إنشاء فريق خبراء تقني مخصص للتنوع البيولوجي     وأعdن عdض الممثلي
ويdرى عdدد آخdر مdن الممثليdن فdي نفdس الوقdت أنdه مdن غير الضروري إنشاء مثل هذا                      . للمdياه الداخلdية     

الفdريق للخبراء إذ أن القضايا ذات الصلة عولجت بشكل آاف في إطار خطة العمل المشترآة مع إتفاقية               
 .راضي الرطبة األ
وإقdترح العديdد مdن الممثليdن إجdراء تغيdير فdي طdريقة عمdل الهيئة الفرعية لتمكينها من البت في             -177

مسddألة إنشddاء أفddرقة خddبراء تقنddية مخصصddة ، بمddا فddي ذلddك اإلختصاصddات ، فddي إطddار الميزانddية العامddة   
 .لمؤتمر األطراف 

 
 .للجنة اإلستشارية غير الرسمية وإقترح أحد الممثلين أن تحذف اإلشارة إلى ا -178

 
 ، نظرت الهيئة 2000فبراير / شباط4وفdي الجلسdة العامdة السادسة من اإلجتماع ، المعقودة في           -179

وبعد تبادل وجهات النظر ، تم إعتماد     . الفرعdية فdي مشdروع توصdية مقدمdة مdن الرئdيس حول هذا البند                  
  .5/14ه التوجيه مشروع التوصية ، بصورته المعدلة شفويًا ، بوصف

 
أعلdن ممdثل فرنسdا أنdه بالرغم من إستعداده إلعتماد مشروع التوصية باللغة اإلنجليزية ، أعرب             -180

عdن أسdفه لعdدم توفdر الوثdيقة بلغdات األمم المتحدة الرسمية األخرى وإحتفظ بموقفه رهنًا بترجمة الوثيقة                 
 .إلى اللغة الفرنسية 

 
الوقت لم يتسع لوفدها لدراسة تفاصيل صالحيات فريق الخبراء التقني    قالdت ممdثلة نيوزيلdندا إن         -181

/5المخصdص للتنوع البيولوجي للغابات الواردة في المرفق بالتوصية وال تود أن يفسر إعتماد التوصية        
وأعلddن المراقddب عddن الواليddات المddتحدة األمريكddية تأيddيده .  علddى أنddه تصddديق علddى تلddك الصddالحيات 14

 .دا لموقف نيوزيلن
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مش___روع ج___دول األعم___ال لإلج___تماع الس___ادس      : من جدول األعمال 5البند 
للهي____ئة الفرع____ية للمش____ورة العلم____ية والتقن____ية 

 والتكنولوجية
 

 ، نظرت الهيئة 2000فبراير / شباط4فdي الجلسdة العامdة السdابعة مdن اإلجdتماع ، المعقdودة فdي                  -182
المذآddرة التddي أعدهddا األميddن التنفddيذي حddول    ولddدى عddرض  .  مddن جddدول األعمddال  5الفرعddية فddي البddند  

، قdال ممdثل األمانة أن مشروعي جدولي األعمال المؤقتين           ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/16(الموضdوع   
روعيت فيهما أيضًا مشورة مكتب الهيئة ) أنظر المرفقين الثاني والثالث أدناه(الوارديdن فdي تلك المذآرة       

في توزيع العمل بين إجتماعي الهيئة الفرعية المقرر عقدهما بين الفرعية وفيهما محاولة لتحقيق التوازن 
 .اإلجتماعين الخامس والسادس لمؤتمر األطراف 

 
وأحاطddت الهيddئة الفرعddية بإقddتراح قدمddه أحddد الممثليddن يقضddي بddأن تddدرج مسddألة الddتقارير مddن          -183

  .إجتماعات المجموعات اإلقليمية في جدول األعمال المؤقت لإلجتماع السادس
 

وأحاطdت الهيdئة الفرعdية علمًا أيضًا بالشرح المقدم بأن جدول األعمال المؤقت يمكن أن يخضع                  -184
لمdزيد مdن التعديالت على ضوء ما يتمخض عنه اإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف ، وأن المكتب البد     

ية إلى بيان أحد وفdي هذا الخصوص الحظت الهيئة الفرع . أن يعطdي المdرونة المناسdبة فdي ذلdك الصdدد        
الممثليdن حdول أن المكتdب يجdب أن يشdجع علdى الترآdيز علdى وضdع جdدول أعمdال قdوى ومرآز للهيئة                        

 .الفرعية 
 

وإعdتمدت الهيdئة الفرعdية مشروع جدول األعمال المؤقت إلجتماعها السادس على النحو الوارد                -185
 .في المرفق الثاني أدناه 

 
 ومك_ان إنعقاد اإلجتماع السادس للهيئة       تواري_خ  : من جدول األعمال 6البند 

الفرع_________ية للمش_________ورة العلم_________ية والتقن_________ية 
 والتكنولوجية

 
فبراير / شباط4نظdرت الهيdئة الفرعdية ، فdي الجلسdة العامdة السdابعة مdن اإلجdتماع المعقdودة في                      -186

  مddن جddدول األعمddال ، علddى أسddاس المقddترح الddوارد فddي جddدول األعمddال المؤقddت      6 ، فddي البddند  2000
 ) .53 و52 ، الفقرتان UNEP/CBD/SBSTTA/5/1Add.1(المشروح لإلجتماع 

 
وأدلdى ممdثالن ببيانيdن أشdارا فdيهما إلdى الحاجdة إلdى ترتيب اإلجتماع في وقت متأخر للغاية من                -187

العام حتى يتمكن من تلقي إسهامات مهمة من األنشطة األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي وآذلك الرغبة 
 .فادي موسم إزدحام العطالت للكثير من بلدان نصف الكرة الجنوبي في ت
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وعلddى ضddوء تلddك التوضddيحات ، إتفقddت الهيddئة الفرعddية علddى أن تعقddد إجddتماعها السddادس فddي         -188
  .2001مارس / آذار-فبراير /مونتريال أثناء الفترة شباط

 
 شؤون أخرى : من جدول األعمال 7البند 

 
 المرآزية للسكان األصليين وشبكة التنوع البيولوجي للشعوب األصليةبيان نيابة عن الهيئة 

 
 ، إلى 2000فبراير / شباط4إستمعت الهيئة الفرعية ، في جلستها العامة السادسة ، المعقودة في          -189

بdيان أدلى به ممثل منظمة غير حكومية ، تكلم نيابة عن الهيئة المرآزية للسكان األصليين وشبكة التنوع   
ومشdيرًا إلdى أن اإلجdتماع األول للفريق العامل للدورة المفتوح العضوية            . يولوجdي للشdعوب األصdلية       الب

من اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي سوف يعقد عما قريب ، فقد ذآر الهيئة    ) ي (8المخصdص للمادة    
نفيذ المبادئ الواردة في  الفرعdية بأنdه ال يمكdن أن تشdارك الشdعوب األصdلية مشارآة آاملة وفعالة دون ت                  

، التdي تشdجع األطdراف علdى إدراج ممثلين للسكان     3 لمؤتمdر األطdراف ، وبالdتحديد الفقdرة       4/9المقdرر   
 التي دعت إلى دعم تنشيط مشارآة السكان 12األصليين والمجتمع المحلي في وفودها الوطنية ، والفقرة 

 .األصليين فنيًا وماليًا 
 
 
 

لdى أنdه تم في اإلجتماع الراهن تطوير مبادئ توجيهية وبروتوآوالت وقواعد             وأشdار مdع القلdق إ       -190
لإلسdتفادة مdن المعdارف التقلdيدية واألصdلية والdترويج لهdا دون مشdارآة السكان األصليين مباشرة خالفًا                      

ومع ذلك ، أعرب عن تقديره إلشراك ممثلين للسكان األصليين في مداوالت اللجنة ) . ي (8لروح المادة 
إلستشارية غير الرسمية المعنية آلية غرفة المقاصة واصفًا ذلك بأنه نموذج يحتذى به إلشراك األصليين ا

ودعddا . فddي الهيddئات األخddرى للخddبراء واألجهddزة المعنddية بddالمداوالت الddتابعة إلتفاقddية التddنوع البيولوجddي   
المقاصة لتيسير التفاعل  األطdراف إلdى إنشdاء ودعdم جهdة إتصdال للسdكان األصdليين في إطار آلية غرفة                     

 .واألحكام ذات الصلة من اإلتفاقية ) ي (8فيما بين األطراف وبين الشعوب األصلية في تنفيذ المادة 
 

 اإلجتماعات التحضيرية اإلقليمية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 

ن التالي المقدم من ممثل آينيا ، متكلمًا نيابة   إتفقdت الهيdئة الفرعdية على أن تبرز في التقرير البيا            -191
عdن المجموعdة األفريقdية وأيdده ممdثل بdيرو ، مdتكلمًا نdيابة عdن مجموعdة بلdدان أمdريكا الالتينية ومنطقة                 

 :الكاريبي 
 

 مdن إتفاقية  25أنشdئت الهيdئة الفرعdية للمشdورة العلمdية والتقنdية والتكنولوجdية بمقتضdى المdادة             "
 لغddرض تddزويد مؤتمddر األطddراف بالمشddورة فddي المسddائل العلمddية والتقنddية         التddنوع البيولوجddي 

ولكي تتمكن الهيئة من تقديم . وهذا دور مهم للغاية وحاسم في نجاح تنفيذ اإلتفاقية . والتكنولوجية
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المشdورة لمؤتمdر األطdراف ، حصdلت الهيdئة علdى تقاريdر مdن األطdراف والحكومdات والخبراء                    
 .لتنفيذي والمنظمات ومن األمين ا

 
وأثddناء إجddتماعات الهيddئة الفرعddية ، علddى المشddارآين طddرح جمddيع المسddائل المتصddلة باإلتفاقddية  "

 .وتزويد مؤتمر األطراف بالمشورة السليمة 
 

ومddن المقddرر أن تddدوم إجddتماعات الهيddئة الفرعddية للمشddورة العلمddية والتقنddية والتكنولوجddية لمddدة "
هناك مجموعة واسعة من المجاالت والموضوعات المنتظر       أسبوع واحد ، ولكن آثيرًا ما تكون        

 .مناقشتها والتي تتطلب مشاورات آافية ودراسة متعمقة لألوراق 
 

وهذا يشكل بعض . وآثdير مdن الوفود ، وال سيما من أفريقيا ، تكون صغيرة للغاية في تكوينها           "
 .الكافية أثناء اإلجتماعالصعوبات للمندوبين األفارقة إذ ال يكون لديها الزمن للمشاورات 

 
ونظddرًا إلddى مddا تقddدم ، تddود المddنطقة األفريقddية أن توصddي مؤتمddر األطddراف بddأن يوفddر أمddواًال      "

لتحضddير إجddتماعات إقليمddية تتddيح الفرصddة إلجddراء مشddاورات واسddعة ودراسddة مddتعمقة لوثddائق     
لفرعddية للمشddورة ويddرى المddندوبون األفارقddة أن هddذه اإلجddتماعات التحضddيرية للهيddئة ا . األمانddة 

العلمdية والتقنdية والتكنولوجية ستكون حاسمة لمشارآتها بنشـاط ولتحديدها لمواقفها اإلقليمية من           
 .’ أجل نجاح تنفيذ اإلتفاقية

 
ومdع أن الهيdئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية تدرك أنها مقيدة بواليتها في مدى          -192

مسائل المالية ، ترى أن مسألة التمويل لإلجتماعات اإلقليمية موضوع مناسب          سdلطتها في التعليق على ال     
 .لمناقشته في إجتماع مؤتمر األطراف 

 
 إتساق البرامج

 
أعربdت ممdثلة إآdوادور عdن قلقهdا إزاء الdتفاوت فdي مسdتويات تطdور برامج العمل الموضوعية                -193

سddاق فddي الهddيكل وفddي القضddايا المddتداخلة بيddن  وإخddتالف أشddكالها وإقترحddت أن تddبذل الجهddود لتحقddيق اإلت
. القطاعdات علdى أسdاس خطdة العمdل المشdترآة بيdن إتفاقية األراضي الرطبة وإتفاقية التنوع البيولوجي                    

وإقترحdت أيضdًا أن تdبذل الجهود لتنسيق أشكال برامج العمل تلك ، بما في ذلك وضع مجموعة ثابتة من            
 .الموضوعات المتداخلة بين القطاعات 

 
 .وإتفقت الهيئة الفرعية على إبراز شواغل ممثلة إآوادور في التقرير  -194

 
 وثائق اإلجتماع
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جdرى األعdراب عdن تقديdر عdام للمسdتوى الرفdيع الdذي خرجdت بdه الوثdائق التdي أعدتهdا األمانة                      -195
كddل وثddيقة وجddرى التأآddيد بشddكل محddدد علddى مddدى فddائدة الخالصddات الوافddية المعddدة ل  . لإلجddتماع الحالddي 

 .والتوصيات المقترحة التي أعدتها األمانة والتي سهلت آثيرًا عمل الهيئة الفرعية المتعلقة بالصياغة 
 

 إعتماد التقرير:    من جدول األعمال 8البند 
 

 4إعddتمدت الهيddئة الفرعddية الddتقرير الحالddي فddي الجلسddة العامddة السddابعة لإلجddتماع المعقddودة فddي      -196
 ، بddddddناء علddddddى مشddddddروع الddddddتقرير الddddddذي عمddddddم فddddddي صddddddورة الوثddddddيقة         2000فddddddبراير /شddddddباط

UNEP/CBD/SBSTTA/5/L.1 و Add.1 و Add.2.  
 

 إختتام اإلجتماع:    من جدول األعمال 9البند 
 

وبعد تناول عبارات المجاملة المعتادة ، أعلن الرئيس إختتام اإلجتماع الرابع للهيئة الفرعية  -197
  .2000فبراير / شباط4 مساء الجمعة 5ر30التكنولوجية في الساعة للمشورة العلمية والتقنية و
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 المرفق األول
 

 التوصيات التي إعتمدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 

 التعاون مع الهيئات األخرى - 5/1
 

  ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 

  dتقدير    إْذ تالحdع الdالتعاون الجاري مع آثير من اإلتفاقات والمؤسسات األخرى ، بما في ذلك  ظ م 
مdنظمة األمdم المdتحدة لألغذيdة والdزراعة ، ومdنظمة األمdم المdتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج األمم                

أو / الجفاف الشديد والمdتحدة للبيdئة ، وإتفاقdية األمdم المdتحدة لمكافحdة التصdحر في البلدان التي تعاني من            
التصdحر وال سdيما فdي أفريقdيا ، وإتفاقdية رامسdار بشdأن األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وبخاصة          

 ،) DIVERSITAS(آموئل لطيور الماء ، والبرنامج الدولي لعلوم التنوع البيولوجي 
 

، أن يستكشف مع لجنة  األمين التنفيذي ، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة       ترجو - 1 
التوجdيه المؤقdتة لتقيdيم األلفdية وإتفاقdيات ومdنظمات أخرى ذات صلة ، السبل والوسائل للتعاون في تقييم             
األلفdية المقdترح للdنظم اإليكولوجdية العالمdية وأن يحdيط مؤتمdر األطراف علمًا في إجتماعه المقبل بنتائج             

 هذه المناقشات ؛
 

 بأن المرفق وتسdلم مdات التdنوع البيولوجdي العالمdي المرتقdب ،          بمdرفق معلو  تحdيط علمdًا      - 2 
 وتدعو على تطويره تمشيًا مع إتفاقية التنوع البيولوجي ،     وتشجعيجdب أن يؤمن السالمة العلمية لعمله ،         

 المرفق إلى إشراك أآبر عدد ممكن من البلدان في تطويره وتنفيذه ؛
 

مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية        إلى األمين التنفيذي ، بالتشاور       تطلdب  - 3 
والتكنولوجdية ، أن يحdدد مdع لجdنة التوجdيه المؤقdتة للمdرفق ترتيdبات الdتعاون بيdن اإلتفاقية وبين المرفق                    
وآلياٍت إلشراك البلدان غير المشارآة حاليًا في تطوير وتنفيذ مشروع مرفق معلومات التنوع البيولوجي             

 مؤتمر األطراف في إجتماعه القادم بنتائج هذه المناقشات ؛العالمي ، وإبالغ 
 

 :توصي مؤتمر األطراف ، في إجتماعه الخامس ، بأن  - 4
 

  بأنشطة التعاون الجارية ؛يحيط علمًا )أ(
 

 األميdن التنفdيذي تقويdة الdتعاون وال سdيما فdي مجdال التقييم العلمي والتقني للتنوع         يdرجو  )ب(
اإلعتddبار أهمddية تقيddيمات التddنوع البيولوجddي فddي تحديddد القضddايا اآلخddذة بddالظهور  البيولوجddي ، آخddذًا فddي 

 وإستعراض برامج العمل وتأثير التدابير المتخذة في إطار اإلتفاقية ؛
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 بتقييم األلفية المقترح للنظم اإليكولوجية العالمية ، مراعيًا ومستخدمًا التقييم           يحdيط علمdاً    )ج(
 فdي إجdراءات المdتابعة إسdتنادًا إلى نتائج مشاورات األمين التنفيذي مع      ويبdت العالمdي للتdنوع البيولوجdي       

 لجنة التوجيه المؤقتة لتقييم األلفية ؛
 

 األميdن التنفdيذي إلdى تعزيdز التعاون مع إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير          يدعdو  )د(
صddل بالتddنوع البيولوجddي للغابddات  المddناخ بمddا فddي ذلddك بddروتوآول آddيوتو الملحddق بهddا ، بشddأن قضddايا تت    

 والشعاب المرجانية ؛
 

بالسنة ) DIVERSITAS( بإحdتفال الdبرنامج الدولdي لعلdوم التنوع البيولوجي            يdأخذ علمdاً    )هـ(
 إلى ويطلب ، 2002 إلى عام 2001الدولية لرعاية التنوع البيولوجي المقرر أن يكون في الفترة من عام 

طdرق وسdبل للdتعاون مdع هdذه المdبادرة وضdمان تحقdيق أوجdه التكامل مع          األميdن التنفdيذي اإلهdتداء إلdى        
المبادرة المرتقب إجراؤها من جانب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأمانة اإلتفاقية المتعلقة               

النسبة بالتنوع البيولوجي لزيادة المعرفة العلمية وإزآاء وعي الجمهور بالدور الحاسم للتنوع البيولوجي ب
 للتنمية المستدامة ؛

 
بيdن اإلتفاقdية المتعلقة بالتنوع   ) 2001 - 2000(بخطdة العمdل المشdترآة الثانdية         يرحdب    )و(

 بوصفها نموذجًا مفيدًا للتعاون المرتقب ويزآيها، ويؤيدها  البيولوجي وإتفاقية رامسار لألراضي الرطبة      
 ن اإلتفاقيات البيئية األخرى ؛بين اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وغيرها م

 
أن خطة العمل المشترآة الثانية بين اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وإتفاقية           يالحظ   )ز(

رامسdار لألراضdي الرطبة تتضمن سلسلة من اإلجراءات التعاونية فيما يتعلق بالعديد من مواضيع النظم        
علقة بالتddنوع البيولوجddي ، وآذلddك إقddتراح إجddراءات لتوحddيد اإليكولوجddية والقضddايا الشddاملة لإلتفاقddية المddت

 إلdى الهيdئة الفرعdية المعنdية بالمشdورة العلمdية والتقنية والتكنولوجية وإلى        ويطلdب العملdيات المؤسسdية ،      
األميdن التنفdيذي أخذ هـذه اإلجراءات في الحسبان التام لدى مواصلة برامج عمل آل منها لتلك المجاالت     

. 
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 لمرحلة الرائدة آللية غرفة المقاصةا - 5/2
 

  ،إن الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 

ة غير الرسمية في    ـة اإلستشاري ـه اللجن ـت ب ـذي قام ـم ال ـدور القي ـات وبال ـبالمساهم مـتسل - 1 
(ة ــاصddddddddddة المقـة غddddddddddرفـدة آللddddddddddيـة الddddddddddرائـل للمddddddddddرحلـراض المسddddddddddتقـة اإلسddddddddddتعـصddddddddddياغ

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/1 (  تراتيجيةddddddddتها اإلسddddddddوخط ،)UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/2 (
 ؛) UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/3(وبرنامج عملها األطول أجًال 

 
بالddتقدم المحddرز فddي تطويddر آلddية غddرفة المقاصddة فddي مرحلddتها الddرائدة وتدعddو إلddى   تقddر  - 2

 اصلة تطوير آلية غرفة المقاصة ؛مواصلة األمين التنفيذي إللتزامه ودعمه لمو
 

 : مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس بأن توصي - 3
 

 تقرير اإلستعراض المستقل عن المرحلة الرائدة آللية غرفة المقاصة، يالحظ مع التقدير )أ(
  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/1على النحو الوارد في الوثيقة 

 
سddتراتيجية الخاصddة بآلddية غddرفة المقاصddة علddى  علddى التنفddيذ الفddوري للخطddة اإليصddادق )ب(

 أنهdا تشكل جزءًا من     ويضdع فdي إعتdباره      ،   UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/2الdنحو الdوارد فdي الوثdيقة         
 التخطيط اإلستراتيجي الشامل لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛

 
ة على النحو الوارد  علdى بdرنامج العمdل األطول أجًال آللية غرفة المقاص     يصdادق أيضdاً    )ج(

 ، مddع التسddليم بddأن دور اللجddنة اإلستشddارية غddير الرسddمية UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/3فddي الوثddيقة 
 مقصور على تقديم المشورة إلى األمين التنفيذي ؛

 
 ، ورهنًا بتوافر 2002 - 2001 األطراف والحكومات ، آأولويات للفترة المالية يوصي )د(

 :الموارد واألهمية 
 

بإنشdddاء دلdddيل وطنdddي للمؤسسdddات العلمdddية والخdddبراء العامليdddن فdddي مجdddاالت          ‘1‘
موضdوعية محdددة خاصdة باإلتفاقdية المdتعلقة بالتdنوع البيولوجdي وإتاحdتها عddن         

 طريق آلية غرفة المقاصة ؛
 

إجdراء دراسdة إستقصdائية إلنشdاء خdط أسdاس وطنdي لمdبادرات التعاون القائمة                    ‘2‘
 بتنفيذ أحكام اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛العلمية والتقنية ذات الصلة 
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القيام عن طريق نقاط اإلتصال الوطنية التابعة آللية غرفة المقاصة بإنشاء نقاط  ‘3‘
ربdط بالمdنظمات غdير الحكومdية والمؤسسdات األخdرى التي لديها قواعد بيانات          

 وجي ؛مهمة مناسبة أو التي تقوم بعمل مهم في ميدان التنوع البيول
 

 إنشاء نقاط إتصال إقليمية أو دون إقليمية تابعة آللية غرفة المقاصة ؛ ‘4‘
 

إنشdاء نقاط إتصال مواضيعية تابعة آللية غرفة المقاصة على المستوى الوطني    ‘5‘
 واإلقليمي ودون اإلقليمي ؛

 
مواصdلة تطويdر آلdية غdرفة المقاصة لمساعدة البلدان النامية في الحصول على                ‘6‘

 :علومات في ميدان التعاون العلمي والتقني وبصفة خاصة فيما يتعلق بـ الم
 

 فرص التمويل ، -أ 
 

 الحصول على التكنولوجيات ونقلها ، -ب 
 

 مرافق التعاون البحثي ،  -ج 
 

 َنْسْب المعلومات إلى جهتها األصلية ، -د 
 

 فرص التدريب ، و -هـ 
 

لصلة وبالمنظمات والقطاع   تشdجيع وتيسdير اإلتصال بالمؤسسات ذات ا        -و
 .الخاص التي تقدم مثل هذه الخدمات 

 
إعتdبار جهdات تقديdم المعلومdات شرآاء أوليين وذلك لضمان توفير آمية آبيرة                ‘7‘

 وهامة من المعلومات العلمية والتقنية ؛
 

إعتddبار عامddة الجمهddور جهddة مسddتهدفة مهمddة مddن المسddتفيدين مddن آلddية غddرفة        ‘8‘
 المقاصة ؛

 
ويdر مdبادرات لجعdل إتاحdة المعلومdات عdن طdريق آلية غرفة المقاصة أآثر                تط ‘9‘

 فائدة للباحثين وصانعي القرارات ؛
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تطويdر وتوفdير وإقتسdام الخدمdات واألدوات ألغراض تعزيز وتيسير تنفيذ آلية              ‘10‘
غddرفة المقاصddة وزيddادة تعزيddز أوجddه الddتداعم مddع اإلتفاقddيات المتصddلة بالتddنوع   

 فاقيات ريو ؛البيولوجي وإت
 

إجراء تحليالت للتكاليف والفوائد من تنفيذ آلية غرفة المقاصة بشكل فعال ، مع  ‘11‘
األخddذ بعيddن اإلعتddبار اإلسddتثمارات المرتddبطة بddالموارد المؤسسddية والبشddرية        

 والمالية والتكنولوجية والمعلوماتية ؛
 

 :ارية غير الرسمية  إلى األمين التنفيذي ، بالتشاور مع اللجنة اإلستشيطلب )هـ(
 

وضع طرق ووسائل لضمان توسيع نطاق فهم دور آلية غرفة المقاصة وقيمتها   ‘1‘
 المضافة ؛

 
مواصdddلة تطويdddر أدوات غdddير قائمdddة علdddى االنترنdddت لمسdddاعدة األطdddراف فdddي  ‘2‘

 جهودها الوطنية في مجال التنفيذ ؛
 

لية من النقاط التي تحديد ووضع ترتيبات تعاونية مع نقاط إتصال مواضيعية دو ‘3‘
 :يمكن أن توفر معلومات تخصصية مالئمة وسليمة بإستخدام المعايير التالية 

 
خddبرات فddي المواضddيع الرئيسddية المتصddلة بشddكل مباشddر بإتفاقddية التddنوع        -أ 

 البيولوجي ،
 

 تجارب وخبرات على المستوى الدولي ، -ب 
 

بهdا مdن قبل ما ال   تكdون نقdاط اإلتصdال المواضdيعية المقdترحة معdترف           -ج 
 يقل عن ثالث نقاط إتصال وطنية ؛

 
 تحديد موضوع رئيسي معين وفترة زمنية محددة ؛ -د 

 
إنddتقاء واحddدة أو أآddثر مddن نقddاط اإلتصddال المواضddيعية لكddل موضddوع       -هـ 

 رئيسي؛
 

 القدرة على تعزيز حالة البنية التحتية ؛ -و  
 

 توفير المحتوى المناسب ؛ -ز  
 ضايا محددة ؛خبرة في ق -ح  
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 القدرة على تعزيز أهداف آلية غرفة المقاصة ؛ -ط  

 
 القدرة على تعزيز أهداف الشرآاء ؛ -ي  

 
 توفير حرية الحصول على المعلومات ؛ -ك  

 
السماح ببقاء الوصاية مع مقدم المعلومات وآذلك توفير بيانات تحويلية            -ل 

 في المجال العام ؛
 

‘4‘  ddل إقليمddات عمddيم حلقddة    تنظddرفة المقاصddية غddطة آلddدرات ألنشddناء القddم بddية لدع
والتدريdب والتوعdية مdع الترآdيز علdى الdتعاون في معلومات التنوع البيولوجي                
المتصddلة بتنفddيذ وإدارة آلddية غddرفة المقاصddة علddى المسddتويات الوطنddية ودون        

 اإلقليمية والجغرافية األحيائية واإلقليمية ، حسبما يتناسب ؛
 

رة تجريبddية لدعddم القضddايا المواضddيعية المرتddبطة بشddكل مباشddر      تطويddر مddباد  ‘5‘
بdبرنامج عمdل الهيdئة الفرعdية للمشdورة العلمdية والتقنية والتكنولوجية ، بما في                 

 :ذلك 
 

قdddيام نقdddاط اإلتصdddال الوطنdddية بdddتحديد المؤسسdddات الوطنdddية والخdddبراء    -أ 
في ذلك عن الوطنيين العاملين في ذلك الموضوع الرئيسي الُمَعْين ، بما 

طddريق الddروابط مddع قوائddم الخddبراء فddي المجddاالت ذات الصddلة باتفاقddية    
 التنوع البيولوجي ؛

 
قddيام نقddاط اإلتصddال الوطنddية بddتزويد الهيddئة الفرعddية للمشddورة العلمddية       -ب 

 والتقنية والتكنولوجية بمعلومات محددة ؛
 

لتقييمات إسdتخدام آلdية غdرفة المقاصdة لتيسdير عملdية مشdاورات بشdأن ا             -ج 
 المناسبة ؛

 
تحديد اإلحتياجات للتعاون العلمي والتقني على الصعيد الوطني لضمان     -د 

 تنفيذ المبادرات التجريبية ؛
 

إقdتراح خdيارات لتحسdين وسائل تيسير سبل الحصول على التكنولوجيات ونقلها           ‘6‘
 عبر آلية غرفة المقاصة ؛
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ئف المحdتملة التdي توصdي نقاط        وضdع قائمdة بأفضdل الممارسdات وتحديdد الوظdا            ‘7‘
 اإلتصال الوطنية آللية غرفة المقاصة بتنفيذها ؛

 
تحديdddد األشdddكال المحdddتملة والdddبروتوآوالت والمعايdddير الالزمdddة لتحسdddين تdddبادل  ‘8‘

البddيانات والمعلومddات والمعddارف المddتعلقة بالتddنوع البيولوجddي ، بمddا فddي ذلddك         
ـي وتقارير توقعات التنوع البيولوجي التقارير الوطنية وتقييمات التنوع البيولوج

 العالمي وتنظيم إجتماع غير رسمي حول هذا الموضوع ؛
 

تحديdد خdيارات وإستكشdاف ترتيdبات تعاونdية للتغلdب على الحواجز اللغوية فيما                 ‘9‘
يddتعلق بإسddتخدام آلddية غddرفة المقاصddة ، بمddا فddي ذلddك تطويddر أو تدعddيم أدوات         

 وخدمات ؛
 

مي عبر الوسائل االلكترونية للتعاون العلمي والتقني في مجال         إنشdاء منdتدى عال     ‘10‘
التنوع البيولوجي على شبكة االنترنيت لمقابلة طلبات وإحتياجات األطراف فيما    

 مddن اإلتفاقddية لddيكون بمddثابة منddتدى شddفاف ومفddتوح ومddتاح        18يddتعلق بالمddادة  
 للجمهور ؛

 
نdة فdي الشبكة وذلك داخل مواقع       تشdجيع إنشdاء وإدارة مواقdع مرئdية لموقdع األما            ‘11‘

األمdم المdتحدة األخdرى مdن أجل تسهيل سرعة الحصول على المعلومات القائمة        
 .على االنترنيت 
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 إستعراض المبادرة العالمية للتصنيف - 5/3
 

  ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 

 :بالتالي  مؤتمر األطراف في إجتماعه الخامس توصي - 1
 

 آلdية تنسdيق للمdبادرة العالمdية للتصdنيف مهمdتها مسdاعدة األميdن التنفيذي على             أن ينشdئ   )أ( 
وينبغddي أن تضddم  آلddية . تيسddير الddتعاون الدولddي وتنسddيق األنشddطة فddي إطddار المddبادرة العالمddية للتصddنيف 

مddبادرات ذات الصddلة ، وال) تكddون مddتوازنة إقليمddياً (التنسddيق ممثليddن مddن مؤسسddات التصddنيف الرئيسddية   
والمجلddس الدولddي لالتحddادات العلمddية ، والمddرفق العالمddي لمعلومddات التddنوع البيولوجddي ، ومddنظمة األمddم  

. المdتحدة لألغذيdة والdزراعة ، وبdرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة           
 ل وثيق مع آلية غرفة المقاصة ؛وعلى المبادرة العالمية للتصنيف أن تعمل بشك

 
 األطddراف ، والحكومddات والمddنظمات ذات الصddلة علddى اإلضddطالع باألنشddطة   أن يحddث )ب( 

 :ذات األولوية التالية لدعم المبادرة العالمية للتصنيف 
 

 تحديد اإلحتياجات الوطنية واإلقليمية ذات األولوية من معلومات التصنيف ؛ ‘1‘
 

قدرات الوطنية للتصنيف وذلك لتحديد المعوقات واإلحتياجات       وإجdراء تقيdيمات لل     ‘2‘
التصdنيفية وتحديdد حجمهdا إن أمكdن علdى الصdعيدين الوطنdي واالقليمdي ، بما في          
ذلك تحديد أدوات التصنيف، والمرافق والخدمات الالزمة على جميع المستويات،      

  وصيانتها ؛واآلليات الالزمة إلنشاء هذه األدوات والمرافق والخدمات ودعمها
 

 وإنشاء أو تعزيز مراآز المرجعية التصنيفية اإلقليمية والوطنية ؛ ‘3‘
 

وبddناء قddدرات تصddنيفية وال سddيما فddي الddبلدان النامddية بمddا فddي ذلddك عddن طddريق           ‘4‘
 الشراآات بين مراآز المرجعية التصنيفية الوطنية واإلقليمية والدولية ؛

 
سdيق المdبادرة العالمdية للتصdنيف بما يناسب من         وموافdاة األميdن التنفdيذي وآلdية تن         ‘5‘

بdرامج ومشdاريع ومdبادرات للdنظر فيها بوصفها مشاريع رائدة في إطار المبادرة           
 .العالمية للتصنيف 

 
 مddن األميddن التنفddيذي ، القddيام تسddاعده فddي ذلddك آلddية تنسddيق المddبادرة العالمddية     أن يطلddب )ج(

 :للتصنيف بما يلي 
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 عمdل ، آdأحد مكونdات الخطdة اإلسdتراتيجية لإلتفاقية ،              وضdع مشdروع بdرنامج      ‘1‘
للمddبادرة العالمddية للتصddنيف تحddدد فddيها الجddداول الزمنddية ، واألهddداف والddنواتج   
والمشddروعات الddرائدة ، مddع التوآddيد علddى دورهddا فddي دعddم الحفddظ واالسddتخدام    

ة بالمشورة المستدام والتقاسم العادل للمنافع لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية المعني   
 العلمية والتقنية والتكنولوجية ؛

 
بdدء أنشdطة قصdيرة األجdل ، وال سيما االجتماعات االقليمية للعلماء ، والمدراء                 ‘2‘

ومقdرري السياسdات لdتحديد األولويdات الخاصة باإلحتياجات التصنيفية العالمية         
دة ، العاجلddة للغايddة وتيسddير صddياغة مشddاريع محddددة لتلبddية اإلحتddياجات المحddد    

 وتقديم تقرير حول ذلك إلى اإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف ؛
 

توحdيد استنتاجات االجتماعات السابقة للخبراء حول المبادرة العالمية للتصنيف           ‘3‘
على النحو الوارد في مذآرة األمين التنفيذي حول إستعراض المبادرة العالمية          (

ذات الصلة من التقارير    ، واألجزاء   ))) UNEP/CBD/SBSTTA/5/4للتصنيف  
الوطنية المقدمة إلى مؤتمر األطراف وتوصيات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
والتقنddية والتكنولوجddية عddن المddبادرة العالمddية للتصddنيف، باعتddبار ذلddك مشddورة    

 لالجتماعات اإلقليمية المقترحة ؛
 

ة التصنيف واألدوات استخدام المبادرة العالمية للتصنيف آمنتدى للترويج ألهمي ‘4‘
 التصنيفية في تنفيذ االتفاقية ؛

 
 إلddى جمddيع األطddراف والحكومddات أن يعيddن آddل مddنها نقطddة إتصddال وطنddية        أن يطلddب )د(

للمdبادرة العالمdية للتصdنيف تكdون مرتdبطة بdنقاط إتصdال وطنdية أخdرى وأن تشdارك فdي تطوير شبكات                       
 .لعالمية للتصنيف اقليمية لتيسير اقتسام المعلومات ألجل المبادرة ا

 
 إلdى األميdن التنفdيذي أن يضdع صdالحيات آلdية تنسdيق المبادرة العالمية للتصنيف         تطلdب  - 2

 .لتقديمها إلى مؤتمر األطراف في إجتماعه الخامس 
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 المبادئ اإلرشادية بشأن المنع واإلدخال والتخفيف من التأثير: األنواع الغريبة  - 5/4
 

  ،ية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن الهيئة الفرعية المعن 
 

  بضرورة وضع تعريف لألنواع الغريبة لبرنامج العمل الحالي ،إذ تقر 
 

 : مؤتمر األطراف في إجتماعه الخامس بأن توصي 
 

 األطdراف إلdى األخdذ فdي اإلعتdبار المdبادئ اإلرشdادية المؤقتة الواردة في المرفق          يدعdو  - 1
مddن اإلتفاقddية المddتعلقة بالتddنوع ) ح (8 فddي سddياق األنشddطة الرامddية إلddى تنفddيذ المddادة  األول لهddذه التوصddية

 البيولوجي ؛
 

  الموجز لدراسات الحالة الوارد في المرفق الثاني لهذه التوصية ؛يعتمد - 2
 

 األطراف إلى تقديم دراسات حالة ترآز بالتحديد على التقييمات المواضيعية ، إلى    يدعو - 3
 تنفيذي ، إستنادًا إلى الموجز الوارد في المرفق الثاني لهذه التوصية ؛األمين ال

 
  إلى آلية غرفة تبادل المعلومات أن تنشر وتجمع دراسات الحالة تلك ؛يطلب - 4

 
 إلddى األميddن التنفddيذي ، بالddتعاون الوثddيق مddع الddبرنامج العالمddي لألنddواع الغازيddة     يطلddب - 5

دولية واإلقليمية الملزمة وغير الملزمة األخرى ذات الصلة ، ضمان والمنظمات ذات الصلة والصكوك ال
على النحو المشار إليه في التوصية (تحقيق التوافق مع تطوير مصطلحات مّوحدة تتعلق باألنواع الغازية 

، ومواصddلة تطويddر المddبادئ اإلرشddادية المؤقddتة بشddأن مddنع وإدخddال       )) ط (4و ) و (4 ، الفقرتيddن 4/4
ريddبة والتخفddيف مddن تأثddيرها ، التddي مddن المقddرر أن تddنظر فddيها الهيddئة الفرعddية فddي إجddتماعها  األنddواع الغ

 السادس إستعدادًا لإلجتماع السادس لمؤتمر األطراف ؛
 

 إلddى األطddراف والحكومddات األخddرى والهيddئات ذات الصddلة والصddكوك الدولddية      يطلddب - 6 
، وفي ضوء المناقشات التي أجرتها الهيئة الفرعية واإلقليمية الملزمة وغير الملزمة األخرى ذات الصلة 

فdي إجdتماعها الخامس ، أن تقدم إلى األمين التنفيذي ، تعليقات مكتوبة حول المبادئ اإلرشادية المؤقتة ،           
سيتم وضعها في اإلعتبار إلى جانب دراسات الحالة لدى مواصلة تطوير المبادئ اإلرشادية المؤقتة التي    

 إلى األمين التنفيذي توزيع هذه التعليقات عن    ويطلب الفرعdية فdي إجdتماعها السادس         سdتنظر فdيها الهيdئة     
 طريق نقاط اإلتصال الوطنية ؛

 
سبتمبر / الdبرنامج العالمdي لألنواع الغازية أن يقدم تقريرًا حول إجتماعه في أيلول     يدعdو  - 7

إلddى الهيddئة الفرعddية  " الغازيddةبتولddيف المddرحلة األولddى مddن الddبرنامج العالمddي لألنddواع   " المddتعلق 2000
 المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في إجتماعها السادس ؛
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 إلddى األميddن التنفddيذي أن يddتعاون مddع هيddئات دولddية أخddرى والصddكوك الدولddية         يطلddب - 8
ية المهاجرة، واإلقليمية الملزمة وغير الملزمة األخرى ذات الصلة مثل إتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البر

وإتفاقddية اإلتجddار الدولddي بddأنواع الحddيوانات والنddباتات الddبرية المعرضddة لإلنقddراض ، وإتفاقddية األراضddي  
وإتفاقddية حفddظ األحddياء ) رامسddار(الرطddبة ذات األهمddية الدولddية خاصddة باعتddبارها موئddًال للطddيور المائddية 

حماية النباتات ، ومنظمات إقليمية لحماية النباتات الdبرية والموائل الطبيعية األوروبية واإلتفاقية الدولية ل  
والمعهddد الدولddي لddبحوث التddنوع البيولوجddي ،  ) آودآddس أليمنddتاريوس(ولجddنة الدسddتور الدولddي لألغذيddة  

والمكتdب الدولdي لألوبdئة الحيوانdية ، ومdنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمات المذآورة                   
 بهdدف تنسيق العمل بشأن األنواع الغازية ، وتقديم تقرير إلى الهيئة     4/4التوصdية   مdن   ) و (4فdي الفقdرة     

 الفرعية في إجتماعها السادس ، حول برامج العمل المشترآة المحتملة ؛
 

 إلdى األميdن التنفdيذي أن يعdد ورقdة ، لينظر فيها اإلجتماع السادس للهيئة الفرعية       يطلdب  - 9 
تقنddية والتكنولوجddية ، واإلجddتماع السddادس لمؤتمddر األطddراف ، تعdddرض       المعنddية بالمشddورة العلمddية وال   

الخdيارات لعمdل إتفاقdية التdنوع البيولوجdي فdي المسdتقبل بشdأن األنdواع الغريdبة ، مdن شdأنها توفير الدعم              
من اإلتفاقية والمبادئ اإلرشادية بشأن    ) ح (8العملdي لألطdراف والحكومdات والمdنظمات في تنفيذ المادة            

  الغريبة ؛األنواع
 

 األطdراف وغdيرها مdن الحكومات والهيئات ذات الصلة على إيالء األولوية لتنفيذ             يحdث  - 10 
 .إستراتيجيات وخطط عمل األنواع الغريبة الغازية بمجرد وضعها 

 
 المرفق األول

 
 مبادئ إرشادية مؤقتة لمنع وإدخال وتخفيف وقع األنواع الغريبة

 
دئ اإلرشddادية المؤقddتة الddوارد أدنddاه، تسddتعمل مصddطلحات لddم يddتم ينبغddي أن يالحddظ أنddه فddي المddبا 

وضdع تعdريف لهdا بعdد، ريdثما يصdدر مقdرر من مؤتمر األطراف بشأن وضع مصطلحات موحدة تتعلق          
وفdي هdذه األثdناء، وفي سبيل تقديم      . 4/4 مdن التوصdية      5بdاألنواع الغريdبة، آمdا هdو مذآdور فdي الفقdرة               

يشير "  نوع غريب"أو " غريب) "1: (اللبس، تستخدم التعريفات اآلتية مشdروع تلdك المdبادئ، وتفdادي        
تشير إلى األنواع الغريبة " األنواع الغريبة الغازية) "2(إلى نـوع يوجد خارج منطقة توزيعه العـادي ؛ و
 .التي تهدد النظم اإليكولوجية والموائل واألنواع 

 
 نبذة عامة   -ألف 

 
 التحوطيالنهج   :1المبدأ اإلرشادي 

 
نظdرًا لعdدم إمكانdية توقdع مdا يصdدر مdن وقdع علdى التنوع البيولوجي لألنواع الغريبة، ينبغي أن                       

تكdون الجهdود الرامdية إلdى تبيdن ومdنع اإلدخاالت غير المقصودة، وآذلك المقررات المتعلقة باإلدخاالت                 
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المخاطر البيئية واالجتماعية   واالفتقار إلى اليقين العلمي بشأن      . المقصdودة، علdى أسdاس الdنهج التحوطي        
واالقتصdادية الناشdئة عdن أنdواع غريdبة قdد تكdون مجdتاحة، أو عdن طdريق محdتمل لدخولهdا، ينبغdي عدم                          

وعلى هذا  . اسdتعمالها سdببًا لعdدم اتخdاذ تدابdير وقائdية ضdد دخdول أنdواع أجنبdية يحتمل أن تكون مجتاحة                       
مترتdبة علdى المدى الطويل عن االجتياح ينبغي عدم      الغdرار أيضdا فdأن االفdتقار إلdى يقيdن بشdأن اآلثdار ال                

 .استعمالها سببًا لتأجيل عمليات االستئصال واالحتواء أو التحكم 
 

 النهج الهرمي على ثالث مراحل   :2المبدأ اإلرشادي 
 

إن الوقايdة تكdون بصdفة عامdة أآdثر جdدوى لتكاليفها وأآثر جدوى من الناحية البيئية من التدابير                 
وينبغي إعطاء األولوية لمنع دخول األنواع األجنبية الغازية       . ذ بعdد إدخdال أنdواع غريبة غازية        التdي تdتخ   

فإذا آان الدخول قد تم فعًال، ينبغي اتخاذ تدابير لمنع توطن وانتشار         ). سdواء بيdن الdدول أو داخdل الدول         (
المبدأ (مكن من المراحل واالسdتجابة المفضdلة تكdون آامdنة فdي االستئصال بأسرع ما ي        . األنdواع الغريdبة   

وفdي حالdة عدم إمكانية االستئصال أو في حالة عدم آونه مجزيًا من ناحية التكاليف، ينبغي النظر           ) . 13
وأي نظر في المنافع والتكاليف    ). 15المبدأ  (وتدابير التحكم الطويل اآلجل     ) 14المبدأ  (فdي تدابير العزل     

 .ي القيام به على أساس المدى الطويل ينبغ) من الناحيتين البيئية واالقتصادية (
 

 نهج األنظمة اإليكولوجية  :3المبدأ اإلرشادي 
 

أن جمddيع التدابddير لمعالجddة األنddواع الغريddبة الغازيddة ينبغddي أن تقddوم علddى أسddاس نهddج األنظمddة      
 .ف اإليكولوجية بما يتمشى واألحكـام المتصلة بهذا الموضوع في االتفاقية وفي مقررات مؤتمر األطرا

 
 مسؤولية الدولة  :4المبدأ اإلرشادي 

 
ينبغddي أن تعddترف الddدول بالمخاطddر التddي قddد تمddثلها للddدول األخddرى باعتddبارها مصddدرًا محddتمًال     

ووفقا . لألنdواع الغريdبة الغازيdة ، وينبغdي أن تdتخذ التدابdير الالزمdة لتخفdيف مdا أمكdن مdن تلك المخاطر                 
 بشأن البيئة والتنمية، على البلدان 1992 من إعالن ريو 2 والمبدأ  مdن اتفاقية التنوع البيولوجي    3للمdادة   

مسddؤولية أال تddؤدي النشddاطات التddي تجddرى تحddت واليddتها أو فddي نطddاق تحكمهddا إلddى اإلضddرار بالبيddئة        
وفي سياق األنواع الغريبة . الموجdودة فdي دول أخdرى أو مdناطق موجdودة خdارج حdدود واليتها الوطنية                 

 : تكون األنشطة المبذولة خطرا على دولة أخرى، بما يشمل الغازية ، ينبغي إال
 

حتى إذا آان هذا (الdنقل المdتعمد أو غdير المdتعمد ألنdواع غريdبة غازية إلى دولة أخرى                   )أ( 
 ؛ و) النوع غير ضار في دولة المنشأ 

 
ر أن اإلدخdال المdتعمد أو غdير المdتعمد ألنdواع غريdبة في الدولة ذاتها إذا آان هناك خط             )ب( 

 .في دولة أخرى أو أن يصبح نوعًا غازيًا ) عن طريق ناقل بشري أو غيره(ينتشر هـذا النوع فيما بعد 
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 البحث والرصد  :5المبدأ اإلرشادي 
 

فdي سdبيل إيجdاد قdاعدة مناسdبة من المعرفة لمعالجة هذه المشكلة، ينبغي أن تقوم الدول بالبحوث                 
والمقصود من هذا البحث إيجاد المعلومات الالزمة عن تاريخ         . ية  الالزمة وبرصد األنواع الغريبة الغاز    

وخصائص األنواع الغريبة الغازية ، وبيئة      )  فترة الغزو  -األصdل، طdرق المdرور، وزمdن         (االجتdياحات   
. االجتdياح، ومdا يرتdبط بذلdك مdن وقdع إيكولوجdي واقتصdادي وطdريقة تغdير ذلdك الوقdع مع مرور الزمن              

ويقتضي ذلك القيام بدراسات عامة     . رئيسي للتبين المبكر لألنواع الغريبة الجديدة       والرصdد هdو التدبير ال     
 .ومستهدفة، يمكن أن تستفيد من إشراك المجتمعات المحلية فيها 

 
 تثقيف الجمهور وتوعيته  :6المبدأ اإلرشادي 

 
ال أنواع ينبغdي أن تقdوم الdدول بتسdهيل تثقdيف الجمهdور وتوعيdته بشأن المخاطر المرتبطة بإدخ            

وعdندما يقتضي األمر اتخاذ تدابير لتخفيف الوقع، ينبغي البدء في تطبيق برامج تثقيف الجمهور               . غريdبة 
وتوعيته لتبليغ المجتمعات المحلية والقطاعات المناسبة من الجمهور عن آيفية مساندة ما يتخذ من تدابير 

. 
 

 المنع   -باء 
 

  وتدابير الحجر الصحيالرقابة على الحدود  :7المبدأ اإلرشادي 
 
 :ينبغي أن تقوم الدول بتنفيذ تدابير رقابة على الحدود وتدابير حجر صحي لكفالة ما يلي - 1
 

 ؛) 10المبدأ (أن تكون اإلدخاالت المتعمدة خاضعة لترخيص مناسب  )أ(
 

اإلدخddاالت غddير المقصddودة أو غddير المddرخص بهddا ألنddواع غريddبة يجddب أن تظddل عddند      )ب(
 .ألدنى المستوى ا

 
يجdب أن تقوم تلك التدابير على أساس تقييم المخاطر الناشئة عن األنواع الغريبة وطرق دخولها       - 2

والوآاالت الحكومية المناسبة الموجودة أو السلطات الحكومية ينبغي تعزيزها وتوسيع نطاقها . المحتملـة 
وقد تكون أنظمة التبيين المبكر . ير حسdب الطلdب ، وينبغdي تدريdب الموظفيdن فdيها علdى تنفdيذ تلك التداب            

 .والتنسيق اإلقليمي ذات فائدة 
 

 تبادل المعلومات  :8المبدأ اإلرشادي 
 

ينبغي أن تقوم الدول بمساندة وضع قاعدة بيانات أو قواعد بيانات، آالقاعدة التي يجرى وضعها              
لقة بddاألنواع الغريddبة التddي تهddدد  فddي الddبرنامج العالمddي لألنddواع الغازيddة، لتجمddيع وتوزيddع البddيانات المddتع   
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األنظمdة اإليكولوجdية والموائل واألنواع، وذلك الستعمالها في سياق أية عملية توقي أو إدخال أو أنشطة          
وينبغdي أن تتضdمن تلك المعلومات قوائم بما يقع من أحداث وبيانات عن التصنيف وعن    . لتخفdيف الوقdع   

أن نشر هذه البيانات .  الdتحكم عندما تكون هذه التدابير متاحة  إيكولوجdية األنdواع الغازيdة، وبشdأن تدابdير         
علdى نطdاق واسdع وآذلك المبادئ التوجيهية الوطنية واإلقليمية والدولية، واإلجراءات والتوصيات، التي           
قdام بوضdعها الdبرنامج العالمdي لألنdواع الغازيdة ، ينبغي آذلك تشغيلها من خالل أدوات مختلفة منها آلية               

 .مقاصة غرفة ال
 

 التعاون شامًال بناء القدرات  :9المبدأ اإلرشادي 
 

، أو قد   ) أي داخل البلد  (حسdب الحالdة، قdد تكون استجابة دولة من الدول استجابة داخلية محضة                
 : بين بلدين أو أآثر مثل  تعاونيًاتقتضي جهدًا

 
ى تصديره يمكن أن الحالdة التي تكون فيها دولة من دول المنشأ على علم بأن نوعا يجر              )أ(

لdه صdفة االجتdياح فdي الdبلد الdذي يdتلقاه، ينبغdي فdي هdذه الحالdة للدولdة المصدرة توفير المعلومات                    يكdون 
وينبغي إيالء عناية خاصة للحاالت التي يكون فيها  . المdتاحة عdن احتماالت الغزو إلى الدولة المستوردة          

 ألطراف التصدير فئات مشابهة ؛
 

ات بيddن الddبلدان علddى أسddاس ثنائddي أو مddتعدد األطddراف، واسddتعمالها   ينبغddي وضddع اتفاقdd )ب(
 لتنظيم التجارة في بعض األنواع الغريبة، مع الترآيز بصفة خاصة على األنواع الغازية الضارة ؛

 
ينبغdي للdدول أن تسdاند بdرامج بdناء القdدرات للdدول التي تنقصها الخبرة أو الموارد، بما                 )ج(

وبdناء هذه القدرات يقتضي نقل  . لتتمكdن مdن تقيdيم مخاطdر إدخdال األنdواع الغريdبة       فdيها المdوارد المالdية،       
 .تكنولوجيا ووضع برامج تدريب 

 
 إدخال األنواع   -جيم 

 
 اإلدخال المتعمد  :10المبدأ اإلرشادي 

 
ينبغddي عddدم إدخddال األنddواع بddدون الترخddيص الddالزم مddن السddلطة الوطنddية أو الوآالddة الوطنddية         

ينبغdي القdيام بعملdية تقيdيم للمخاطdر شdاملة الوقdع علdى البيdئة، آجdزء مdن عملdية التقيdيم قdبل               و. المختصdة 
وينبغdي إال تصdدر الدول ترخيصها   . التوصdل إلdى قdرار يdتعلق بالسdماح أو عdدم السdماح بإدخdال مقdترح                

ون ذات ضرر باإلدخdال إال إذا آانت األنواع الغريبة من المحتمل، على أساس هذا التقييم المسبق، أن تك      
وعبء . غdير مقdبول بالdنظام اإليكولوجdي والموائdل أو األنdواع سdواء داخdل البلد أو في البلدان المجاورة            

. اإلثبات بأن اإلدخال المقترح غير محتمل أن يسبب مثل هذا الضرر، يقع على عاتق من يقترح اإلدخال     
ن تكون أآبر بكثير من أية آثار مناوئة      وزيdادة عdن ذلdك فdإن المdنافع المتوقعة من عملية اإلدخال ينبغي أ               

والترخيص بعملية إدخال قد تصحبه إذا لزم األمر شروط . فعلية أو محتملة و أن تكون مرتبطة بالتكاليف
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والنهج التحوطي ينبغي تطبيقه ) مdثل إعdداد خطdة لتخفdيف الوقdع، وإجdراءات رصد، ومستلزمات عزل          (
 .ليها خالل جميع تلك التدابير السابق اإلشارة إ

 
 اإلدخاالت غير المتعمدة  :11المبدأ اإلرشادي 

 
أو اإلدخاالت المتعمدة   (ينبغdي أن تكdون لdدى جميع الدول أحكام لتعالج اإلدخاالت غير المتعمدة                -1

ويشمل ذلك تدابير تنظيمية وإجبارية، ومؤسسات ووآاالت لها ما يلزم ) التdي اسdتقرت وأصdبحت غازية      
 .ا يلزم من موارد تشغيلية التخاذ تدابير سريعة وفعالة من مسؤوليات، ويصاحبها م

 
إن الطddرق المشddترآة المؤديddة إلddى اإلدخddال غddير المddتعمد تحddتاج إلddى تبيddنها وإلddى وضddع أحكddام    -2

واألنشddطة القطاعddية مddثل مصddائد األسddماك والddزراعة والغابddات   . مالئمddة لهddا لتخفddيض هddذه اإلدخddاالت  
والنقل البري والجوي وبناء    ) بمdا فdي ذلdك تفdريغ مdياه أثقال السفن            (وزراعdة البسdاتين والشdحن الdبحري       

المشروعات وتهيئة المناظر الطبيعية والزراعة المائية الزخرفية والسياحة وتربية حيوانات الصيد آثيرًا 
والتشريعات التي تقتضي الوقع البيئي لتلك األنشطة       . مdا تكdون طdرقًا تسdلكها اإلدخاالت غير المقصودة            

 .بغي أن تقتضي أيضًا تقييما للمخاطر المترتبة على اإلدخاالت غير المقصودة ألنواع غريبة غازية ين
 

 تخفيف التأثير   -دال 
 

 تخفيف التأثير  : 12المبدأ اإلرشادي 
 

بمجرد استكشاف دخول واستقرار نوع غريب مجتاح، ينبغي أن تأخذ الدول ما يلزم من خطوات  
والتقنddيات المسddتعملة فddي  . ء والddتحكم، لتخفddيف اآلثddار المddناوئة لهddذا الدخddول  مddثل االستئصddال واالحddتوا 

االستئصال واالحتواء والتحكم يجب أن تكون مجدية من ناحية التكاليف ومأمونة من الناحية البيئية ومن         
بغي وين. ناحdية البشdر والdزراعة وآذلك يجب أن تكون مقبولة من النواحي االجتماعية والثقافية والخلقية               

وتبعا . أن ُتdْتَخذ تدابdير تخفdيف التأثdير فdي أقرب مرحلة ممكنة من االجتياح، على أساس النهج التحوطي             
لذلdك فdأن اإلآتشdاف المبكر لإلدخاالت الجديدة من األنواع المجتاحة أو التي يمكن أن تكون مجتاحة أمر      

 .عة سريعة هام ويحتاج إلى أن يكون مقرونًا بالمقدرة على اتخاذ إجراءات متاب
 
 
 

 االستئصال  : 13المبدأ اإلرشادي 
 

عندما يكون االستئصال ممكنًا ومجديًا من ناحية التكاليف، فيمكن إعطاء االستئصال أولوية على  
التدابdير األخdرى للdتعامل مdع النوع الغريب المجتاح الذي دخل واستقر ، وخير فرصة الستئصال النوع                 

ل االجتياح المبكرة، عندما تكون العشائر صغيرة العدد ومحدودة في المذآور هي فرصة العمل في مراح
مواقdع معيdنة، ولdذا إأن أنظمdة االستكشاف المبكر المرآزة على نقاط الدخول ذات المخاطر العالية يمكن      
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والمسdاندة من جانب المجتمع، القائمة على أساس استشارات شاملة ، يجب         . أن تكdون ذات فdائدة قصdوى       
 .ًا ال يتجزأ من مشروعات االستئصال أن تكون جزء

 
 االحتواء  :14المبدأ اإلرشادي 

 
هو استراتيجية مناسبة فقط ) العزل(عdندما ال يكdون االستئصdال مناسdبًا، فdإن الحdد مdن االنتشار           

. عندما يكون االجتياح محدودًا من جانب النوع الغازي ، عندما يكون من الممكن عزله في حدود معلومة
   dا الرصdدود الرقابة فهو أمر أساسي، على أن تصحبه تدابير سريعة الستئصال أية         أمdارج حdتظم خdد المن

 .اجتياحات جديدة 
 

 التحكم والرقابة  : 15المبدأ اإلرشادي 
 

ينبغي أن ترآز تدابير التحكم والرقابة على خفض األضرار الناشئة بدًال من الترآيز على مجرد  
.  ما يعتمد على طائفة من التقنيات المتكاملة        والتحكم الفعال آثيراً  . ازية  خفdض أعداد األنواع الغريبة الغ     

وتحdتاج معظdم تدابdير الdتحكم والdرقابة إلdى التطبdيق المنdتظم الdذي يdؤدي إلdى وضع ميزانية مصروفات                        
وفي بعض الحاالت قد .  مdتكررة ، وإلdى الحاجdة إلdى الdتزام طويdل األجdل لتحقيق النتائج والحفاظ عليها              

، دون أن يحتاج األمر إلى  دي التحكم البيولوجي إلى القضاء على نوع غريب غاٍز قضاء طويل األمد   يؤ
 مع اللوائح الوطنية الموجودة، والمقننات    تكاليف متكررة ، ولكن ينبغي دائما أن تنفذ تدابير التحكم تمشياً          

 . أعاله 10الدولية وما جاء في المبدأ 
 

 المرفق الثاني
 

 دراسات الحاالت المتعلقة باألنواع الغريبةخطوط عريضة ل
 

ينبغي أن تكون دراسات الحالة قصيرة وموجزة بقدر اإلمكان وتلخص الخبرة في مجال األنواع           
وينبغdي لدراسة الحالة أن ترآز على منع الدخول وعلى          . الغريdبة علdى الdبلد وعلdى المسdتويات اإلقليمdية           

 .بة التي تهدد األنظمة اإليكولوجية والموائل واألنواع التحكم فيه وعلى استئصال األنواع الغري
 

يمكddن إيddراد ملخddص للمعلومddات تحddت آddل  (وينبغddي أن تتضddمن دراسddات الحالddة األقسddام اآلتddية   
عdنوان، ويdرفق بهdذا الملخdص ورقdة أآdثر تفصdيًال، وإذا لdم تكن المعلومات متاحة، فينبغي ذآر ذلك في                

 ) :القسم المخصص
 
 ةوصف المشكل - 1
 

 .موقع دراسة الحالة )أ( 
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المنشأ، الممر، التواريخ، بما في ذلك بيان الفترة المنقضية بين أول دخول (نبذة تاريخية    )ب(
 .وذلك بالنسبة لحاالت الدخول) وأول اآتشاف للنوع الغريب وحدوث التأثيرات

 
العلمي للنوع ينبغي ذآر اإلسم (بيولوجية النوع الغريب  : وصdف الdنوع الغريdب المعني         )ج(

ونوع األثر الفعلي أو االحتمالي على (ما أمكن، وبيان إيكولوجية الغزو أو حاالت الغزو 
التdنوع البيولوجdي وبdيان األنظمdة اإليكولوجdية التdي أصdابها الغزو أو وقع عليها التهديد              

 ) .بالغزو وبيان أصحاب المصلحة الذين يعنيهم األمر
 

مثًال االستيراد المتعمد، وتلويث السلع المستوردة، ومياه (زو  نdاقالت الغزو أو حاالت الغ      )د(
وينبغي أن .  )الصdابورة ، والتسdرب مdن بطdن السdفن واالنتشdار مdن المdناطق المجdاورة              

 هdل آdان الدخdول مdتعمدًا وقانونdيًا أو متعمدًا وغير قانوني، أو           يحdدد إذا مdا آdان معdروفاً        
 ) . أو طبيعيًاعرضيًا

 
، بما في ذلك ما يصادف من  م والرصد التي تبذل ووسائل ومناهج تطبيقها    أنشdطة التقيdي    )هـ(

مdddثًال حdddاالت الشdddك التdddي تكتdddنف الموضdddوع بسdddبب الdddنقص فdddي المعdddرفة   (مصdddاعب 
 ) .التصنيفية

 
 الخيارات التي ينظر فيها لمعالجة هذه المشكلة - 2
 

ور التي تتم إلى أصحاب المصلحة المعنيين وعمليات التشا    (وصdف عملdية صdنع القرار         )أ(
 ) .آخره

 
البحddث والرصddد، تدريddب اإلخصddائيين، التوقddي، االستكشddاف المddبكر،      (نddوع التدابddير   )ب(

أو العشيرة الوطنية، األحكام /تدابير العزل ، استعادة الموئل و /التدابير الرقابية والتحكم    
 ) .القانونية، التعليم وتوعية للجمهور

 
 . الزمني وأسباب انتقاء تلك الخيارات الخيارات المنتقاة، والجدول )ج(

 
 .المؤسسات المسؤولة عن صنع القرار واتخاذ التدابير  )د(

 
 تنفيذ التدابير ، بما في ذلك تقييم الفعالية - 3
 

 الطرائق والوسائل المتخذة للتنفيذ ؛ )أ(
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زئيًا أو غير مdع تحديdد مdا إذا آdان التدبdير المdتخذ ناجحdًا تمامdًا أو ناجحًا ج                  (اإلنجdازات    )ب(
، بمddا فddي ذلddك بddيان أيddة آثddار مddناوئة للتدابddير المddتخذة علddى الحفddظ واالسddتخدام      )نddاجح

 المستدام للتنوع البيولوجي ؛
 

 .تكاليف التدابير العملية  )ج(
 
 الدروس المستفادة من التشغيل والنتائج المستخلصة األخرى - 4
 

 عبر الحدود والتعاون اإلقليمي والتعاون      التدابdير األخdرى الالزمة، بما في ذلك التعاون         )أ(
 متعدد األطراف ؛

 
إمكانdية تكdرار العملdيات فdي مdناطق أخdرى، أو أنظمdة إيكولوجdية أخرى أو مجموعات               )ب(

 أخرى من الكائنات ؛
 

 .تجميع المعلومات والنشر الالزم لها  )ج(
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 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية - 5/5
 

  ،ة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن الهيئة الفرعي
 

 التعاون المثمر بين األمانة والمنظمات والمؤسسات واإلتفاقيات العاملة في   إذ تالحdظ مdع التقدير      
مواضdيع حفdظ التdنوع البيولوجdي للمdياه الداخلdية فdي تنفdيذ أنشdطة عامdة متصdلة بdبرنامج العمل المتعلق                   

 لية ،بالتنوع البيولوجي للمياه الداخ
 

 إلى الحاجة إلى توسيع نطاق هذا التعاون بإشراك منظمات وأنشطة مثل التقييم العالمي وإذ تشير
للمdياه الدولdية وخطdة العمdل العالمdية لألراضdي الخdثة ، ومعهdد المdوارد العالمdية ، وآذلك أن يوضع في                    

 صddياغتها بddرنامج األمddم  الحسddبان ، حسddب اإلقتضddاء ، اسddتراتيجية السياسddات العامddة للمddياه التddي أآمddل   
المdتحدة للبيdئة ، واإلسdتفادة مdن خdبرات المنظمات مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واإلتحاد              

 في تطوير قواعد بيانات وفي تعيين - اإلتحdاد الدولdي لحفdظ الطبيعة والموارد الطبيعية      -العالمdي للحفdظ     
 مؤشرات للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ،

 
 إلى الحاجة إلى التعاون ، حسبما يتناسب ، مع المنظمات غير الحكومية األخرى وإذ تشير أيضاً  

 التي تقوم بتطوير أنشطة ذات صلة ببرنامج العمل ،
 

  :توصي مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس بما يلي
 

للمياه الداخلية  الوسdائل والسdبل العديdدة لتنفdيذ برنامج عمل التنوع البيولوجي        أن يالحdظ   - 1
 والعقبات أمام تنفيذ بعض جوانب خطة عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ؛

 
 المشddترآة بيddن اتفاقddية التddنوع 2001 – 2000 خطddة العمddل المقddترحة للعاميddن أن يؤيddد - 2

(بخاصة آموائل لطيور الماء، البيولوجي واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية و
UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/12 ( مع مالحظة أنه ليست جميع األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع
 البيولوجي أطرافًا في اتفاقية رامسار ؛

 
 األطراف على معالجة نقص المعلومات عن حالـة التنوع البيولوجي في المياه   أن يشجع  - 3

 لوطني وتضمين هذه المعلومات في تقاريرها الوطنية ؛الداخلية على الصعيد ا
 

 إلddى األميddن التنفddيذي أن يجمddع بصddورة منddتظمة معلومddات عddن تنفddيذ بddرنامج  أن يطلddب - 4
العمdل المتعلق بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية لنشرها عن طريق آلية غرفة المقاصة وتقديم تقرير عن     

امج العمل الذي ستجريه الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية         ذلdك باعتdباره جdزًء مdن إسdتعراض بdرن           
 والتكنولوجية في اجتماعها الثامن ؛
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أن يدعdو المdنظمات واألنشdطة ذات الصdلة ، وعلdى وجdه الdتحديد التقيdيم العالمdي للمdياه            - 5
تنوع البيولوجي دمجًا الدولdية ، إلdى المشdارآة فdي تقيdيم التنوع البيولوجي للمياه الداخلية ودمج عنصر ال               

 .آامًال في بروتوآول منهجيتها 
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أدوات التنفdddيذ لdddبرنامج : التdddنوع البيولوجdddي الdddبحري والسdddاحلي  - 5/6
 العمل وتحليل تبيض الشعب المرجانية

 
  ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 
 الممdتازة التdي توصلت إليها مشاورة الخبراء         علdى األميdن التنفdيذي علdى نوعdية النdتائج            إذ تثنdي   

 تشرين 13 إلى 11بشdأن تبdيض الشdعب المرجانdية التdي نظمdت تحdت رعايdته فdي مانdيال فdي الفترة من                  
  ،1999أآتوبر /األول

 
 :ؤتمر األطراف في إجتماعه الخامس ، بما يلي  متوصي 

 
لعمddل بشddأن حفddظ وإسddتدامة    بddاألدوات التddي إسddتخدمت لتنفddيذ بddرنامج ا  أن يحddيط علمddاً  - 1 

 إلddى األميddن التنفddيذي أن يقddدم الddتقارير إلddى    يطلddبإسddتخدام التddنوع البيولوجddي الddبحري والسddاحلي وأن   
 إجتماعات الهيئة الفرعية في المستقبل بشأن تطبيق هذه األدوات ؛

 
ي  نdتائج مشdاورة الخdبراء بشdأن تبdيض الشعب المرجانية ، على النحو الوارد ف             أن يؤيdد   - 2 

 المرفق للتوصية الحالية ؛
 

 إلdى األميdن التنفdيذي أن يدمdج موضوع تبييض الشعب المرجانية دمجًا آامًال                أن يطلdب   - 3 
فdي بdرنامج العمل الخاص بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي البحري والساحلي وأن يضع وينفذ      

لتوصddيات الddواردة فddي المddرفق لهddذه بddرنامج عمddل محddدد بشddأن تبddيض الشddعب المرجانddية ، مddع مddراعاة ا
 األطراف والحكومات األخرى والهيئات ذات الصلة إلى المساهمة يدعوالتوصية حسب اإلقتضاء ، وأن      

وعdند تنفdيذ عمله بشأن تبيض الشعب المرجانية ، ينسق المدير التنفيذي مع عدة جهات من            . فdي تنفdيذها     
غير المناخ وإتفاقية األراضي الرطبة ومنظمة األمم المتحدة بيdنها إتفاقdية األمdم المdتحدة اإلطاريdة بشdأن ت         

، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة؛ ) بمdا في ذلك إتفاقية التراث العالمي      (للتربdية والعلdم والdثقافة       
والمنظمات اإلقليمية لمصائد األسماك ، والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ، والتقييم العالمي              

 للمياه الدولية ، والشبكة العالمية لرصد الشعب المرجانية والمبادرة الدولية للشعب المرجانية ؛
 

 إلddى وجddود قرائddن مهمddة تddدل علddى أن تغddير المddناخ هddو السddبب األساسddي فddي    أن يشddير - 4 
لتدابير التبdيض األخdير الشdديد وواسع النطاق في الشعب المرجانية ، وأن هذه األدلة آافية ألن تستدعي ا        

 وجهة النظر تلك إلى إتفاقية األمم المتحدة   ينقلالعالجdية التdي يجdري إتخاذهdا وفقdًا للdنهج التحوطdي وأن                
 إتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ على إتخاذ جميع اإلجراءات يحثاإلطارية بشأن تغير المناخ وأن 

اه والتصدي للتأثيرات اإلجتماعية اإلقتصادية الممكdنة لتقلdيل تأثdير تغdير المdناخ على درجات حرارة المي         
 على البلدان والمجتمعات األآثر تأثرًا بتبيض الشعب المرجانية ؛
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 األطdراف والحكومات األخرى والهيئات ذات الصلة على تنفيذ تدابير إستجابة       أن يحdث   - 5 
 :لظاهرة تبييض المرجان وذلك عن طريق 

 
بديلdة لتأميdن سdبل معيشdة الdناس الذيdن يعdتمدون بشكل         تحديdد وتطبdيق تدابdير إضdافية و         )أ( 

 مباشر على خدمات الشعب المرجانية ؛
 

تشddجيع وتدعddيم إتخddاذ الddنهوج مddتعددة التخصصddات فddي اإلجddراءات المتصddلة بddإدارة          )ب( 
وبحdوث ورصد الشعب المرجانية ، بما في ذلك إستخدام نظم اإلنذار المبكر لتبييض المرجان؛ والتعاون             

 بادرة الدولية للشعب المرجانية والشبكة العالمية لرصد الشعب المرجانية ؛مع الم
 

إقامddة شddراآات بيddن الجهddات المؤثddرة ، ومشddارآة المجddتمع المحلddي والddبرامج وحمddالت   )ج( 
 التثقيف العام والمواد اإلعالمية التي تتصدي ألسباب تبيض الشعب المرجانية وعواقبه ؛

 
عامddة مناسddبة لتنفddيذ خطddط وبddرامج لddإلدارة المddتكاملة للمddناطق  إسddتخدام ُأطddر سياسddات  )د( 

الdبحرية والسdاحلية بحيdث تدعم المناطق البحرية والساحلية المحمية وتدابير الحفظ المتعددة الموجزة في           
 الدعوة المجددة للعمل من المبادرة الدولية للشعب المرجانية ؛

 
رص التدريب واإلرتقاء الوظيفي بالعاملين في  دعdم تدابdير بdناء القدرات ، بما في ذلك ف            )هـ( 

التصdنيف الdبحري واإليكولوجييddن وأعضdاء التخصصddات ذات الصdلة األخdرى وخاصddة علdى المسddتوى       
 الوطني ؛

 
تنفdيذ وتنسdيق بdرامج بحdوث موجهdة ، بمdا في ذلك نماذج التنبؤات ، في سياق األنشطة                )و( 

  من التوصية الحالية ؛3رة الجارية حسب اإلقتضاء ، المشار إليها في الفق
 

إلddى األطddراف والحكومddات األخddرى والهيddئات ذات الصddلة أن تقddدم دراسddات   أن يطلddب  - 6 
 حالة عن ظاهرة تبيض الشعب المرجانية إلى األمين التنفيذي ، لنشرها عن طريق آلية غرفة المقاصة ؛

 
 اإلجراءات المحددة الوارد فdي الحاجdة إلdى ترتيبات إلتاحة الموارد لدعم تنفيذ      أن يdنظر     - 7 

 . من هذه التوصية 5ذآرها في الفقرة 
 
 
 
 
 
 

 المرفق
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 النتائج المستخلصة وتوصيات مشاورة الخبراء المعنية بتبيض الشعب المرجانية

 بشأن المجاالت ذات األولوية إلتخاذ التدابير فيها
 

 جمع المعلومات   -ألف 
 

 وبذلddك نخفddف مddن الوقddع الddذي يسddببه اإلحddترار العالمddي علddى أن مقدرتddنا علddى أن نddتوقع بدقddة : المسddألة
األنظمddة اإليكولوجddية للجddرف المرجانddي ، وعلddى المجddتمعات البشddرية، التddي تعddتمد علddى خدمddات ذلddك     

 :الجرف المرجاني ، هي مقدرة محدودة بسبب قلة المعلومات عن 
 

منية التي تتحكم في استجابة     العوامdل التصdنيفية والجينdية والفيزيولوجdية والمكانdية والز           )أ(
 – الحييونات الصفراء –، ومنظومة المرجان )Zooxanthellee(الشعـب المرجانية والحييونات الصفراء 

 وغير ذلك من األنواع المرتبطة باألجراف المرجانية لزيادة درجة حرارة سطح البحر ؛
 

ة ومdddوارد طبيعdddية  دور األجdddراف المرجانdddية بوصdddفها موئdddًال أساسdddيًا ألنdddواع بحdddري     )ب(
 للمجتمعات البشرية ؛

 
 ؛. الوضع الحالي لصحة األجراف المرجانية وللتهديدات لتلك األجراف )ج(

 
 فdddي الشdddعب المرجانdddية وقdddدرة الdddنظام     1لمقdddدرة االحتمالdddية علdddى اسdddترداد الصdddحة      )د(

 .اإليكولوجي على االنتعاش عقب النفوق الجماعي 
 

  :االستجابة
 

رامج بحث ذات أهداف، بما في ذلك وضع نماذج تنبؤية تقوم ببحث في             تنفdيذ وتنسdيق بd      )أ(
حدود االحتمال والقدرة على التكيف في أنواع األجراف المرجانية والزيادات الحادة           ) 1: (األمور اآلتية   

العالقة بين األحداث الكبيرة في تبيض المرجان واإلحترار  ) 2(والمزمdنة فdي درجة حرارة سطح البحر         
) 3( ، والتهديدات األآثر انحصار في مواقع معينة، والتي تشكل مع ذلك مخاطر على األجراف                 العالمdي 

                                                
 

أن استرداد الصحة هو عودة مستعمرة المرجان إلى حالة صحية بما في ذلك العالقة التكافلية مع                                 1
زوزانتلي ، بعد أن تكون الصحة أو العالقة التكافلية قد أصيبت بتوتراٍت واسترداد الصحة قد ينطوي على تغير في                                    

أما استعادة الحيوية فهو عودة نظام إيكولوجي لألجراف المرجانية إلى حالة تلعب              . ين الجيني في األنواع زوزانتلي       التكو
فيها التكوينات المرجانية الحية التي تبني األجراف دورًا وظيفيًا رئيسيًا ، بعد أن يكون هذا الدور قد تقوض بفعل ضغط أو   

ة إلى الدرجات العالية من السيطرة إذا آانت مصحوبة بتخفيض في الدور                       ويدل تحول الطحالب السعافي      . اضطراب   
 .الوظيفي للمرجان ، يدل على حالة من الضعف فيما يتعلق باسترداد الصحة 
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تواتdddر ومdddدى تبdddيض المdddرجان وحdddوادث الdddنفوق ، وآذلdddك تأثdddيرات ذلdddك علdddى األنظمdddة اإليكولوجdddية 
 واالجتماعية واالقتصادية ؛

 
طويddل وتكويddن أفddرقة تنفddيذ وتنسddيق التقيddيمات األساسddية والقddيام بالرصddد علddى المddدى ال  )ب(

لالسddتجابة السddريعة تddتولى قddياس المتغddيرات البيولوجddية ومتغddيرات األنمddاط الجويddة المddتعلقة بتبddيض          
المdرجان ، وبالdنفوق واسdترداد الصdحة، وآذلdك البارامdترات االجتماعdية االقتصdادية المرتبطة بخدمات            

لقيام بتوسيع الشبكة العالمية لرصد األجراف وسعيًا إلى هذه الغاية إسداء المساندة وا. األجراف المرجانية
المرجانية، والشبكات اإلقليمية، ومستودعات البيانات، وأنظمة نشر البيانات، بما في ذلك قاعدة األجراف 

وآذلك فإن البرنامج المشترك حاليًا بين الوآالة السويدية  .  قdاعدة البdيانات العالمdية لألجراف المرجانية        –
وبdرنامج البdنك الدولdي بشdأن تدهdور األجdراف المرجانdية فdي المحdيط الهندي،            SAREC/للتنمdية الدولdية   

 ، أمر يمكن استعماله آمثال ؛1998باعتبار ذلك استجابة لما حدث من تبيض مرجاني في 
 

تهيdئة القdدرة علdى االسdتجابة السdريعة للقdيام بتوثdيق أحdداث تبيض المرجان ونفوقه في                  )ج(
وقddد يddنطوي ذلddك علddى تنظddيم بddرامج تدريبddية ، ووضddع بddروتوآوالت  . طق النائddيةالddبلدان النامddية والمddنا

خاصة بالدراسات، وتوفر المشورة من الخبراء، وإنشاء صندوق طوارئ أو اإلفراج السريع عن التمويل 
 المتعلق بمشروعات خاصة ؛

 
شعاب تشdجيع ومساندة البلدان في وضع وتوزيع تقارير ودراسات حالة بشأن أوضاع ال             )د(

 .المرجانية ، عندما يحدث تبيض مرجاني وتظهر آثار ذلك التبيض 
 

نأي أية شعاب مرجانية، وقلة التمويل والعاملين لمساندة عمليات التقييم التي تجرى في الموقع    :  المسألة
علdى األجdراف الشdعاب ، أمdر يقتضي تكنولوجيات االستشعار عن بعد ، توضع وتطبق في تقييم أحداث       

 .المرجان تبيض 
 

 :  التوسع في استعمال أنظمة اإلنذار المبكر لتبيض المرجان ، بما يلي :االستجابة
 

 NOAAة ـن خرائط تبين المواقع الساخنـر مـت الحاضـي الوقـود فـو موجـا هـتعزيز م )أ(
AVHRRبزيادة األنشطة في المجاالت المستهدفة والقيام بممارسات لتبين الحقائق على األرض ؛  

 
تشdجيع الوآdاالت الفضdائية والكيانات المستقلة على الحفاظ على نشر أدوات االستشعار          )ب(

 ذات الصلة، وعلى المبادرة إلى تصميم ونشر تكنولوجيا متخصصة لرصد المحيطات الضحلة ؛ و
 

جعdل منdتجات االستشdعار عdن بعdد مdتاحة بسdهولة للعلمييdن العامليdن في مجال الشعاب                      )ج(
وللمديريdن فdي ذلdك المجdال علdى نطdاق العdالم ، وذلdك فdي سdبيل خدمdة العلميين والمديرين                         . المرجانdية   

 .اللذين يتمرآزون في البلدان النامية 
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 بناء القدرات   -باء 
 

 .هناك نقص جسيم في العاملين المدربين للبحث في أسباب وعواقب حوادث تبيض المرجان : المسألة
 

هيئة فرص الترقي ألخصائي التصنيف البحري وأخصائي البيئة وأعضاء مساندة التدريب وت : االستجابة
 .الفروع العلمية األخرى، خصوصًا على الصعيد الوطني واإلقليمي 

 
وتفهddم أسddباب وعواقddب تلddك الظاهddرة أمddر يقتضddي . إن إبيضddاض المddرجان هddو ظاهddرة معقddدة : المسddألة

وآل تدبير يستهدف معالجة هذه المسألة، . لعلومالمعرفة والمهارات والتكنولوجيات على مدى واسع من ا
 .ينبغي أن يراعي نهج األنظمة اإليكولوجية، الذي يشمل الجوانب اإليكولوجية واالجتماعية للمشكلة 

 
تشجيع ومساندة النهج المشترآة بين مختلف فروع العلم ، في بحوث الشعاب المرجانية وفي     : االستجابة

 .تماعية واالقتصادية وفي مجال اإلدارة رصدها وفي مجال الشؤون االج
 

يقتضdي األمdر توعdية وتثقيف الجمهور إليجاد المسانـدة الالزمة للقيام ببحوث ورصد وبرامج                 : المسdألة 
 .إدارة فعالة ، وآذلك يقتضي األمر تدابير تتعلق بالسياسة العامة 

 
المجddتمعات، وشddن حمddالت بddناء شddراآات بيddن أصddحاب المصddلحة ووضddع بddرامج إلشddراك   : االسddتجابة

 .تثقيف الجمهور وإصدار نتواتج إعالمية تتناول األسباب والعواقب المرتبطة بتبيض المرجان 
 

 وضع السياسات العامة وتنفيذها   -جيم 
 

 في المائة من األجراف المرجانية في العالم تهددها األنشطة البشرية المحلية،         60هناك حوالي    : المسdألة 
وعمليات التقييم التي جرت على إحداث    . م تأثيرات الحوداث المؤدية إلى تبيض المرجان      التdي تسبب تفاق   

 تدل على أن المناطق البحرية المحمية وحدها قد ال توفر الحماية الالزمة          1998إبيضdاض المdرجان في      
 ارتفاع بالنسdبة لdبعض التكويdنات المرجانdية علdى األقل ، ولغيرها من األنواع المرتبطة باألجراف، عند       

 .درجة حرارة سطح البحر 
 
 
 
 

إسdتخدام األطdر الموجddودة حالdيًا للسياسdات العامddة لتنفdيذ التدابdير الشddتى الرامdية إلdى الحفddظ          : االسdتجابة 
والصddيانة ، والddواردة خطوطهddا العريضddة فddي الddنداء المddتجدد إلddى العمddل الصddادر عddن المddبادرة الدولddية    

ط إدارة الشؤون البحرية والساحلية على أن تكون خططًا شاملة        للشdعاب المرجانdية ، ووضdع وتنفdيذ خط         
 .على الصعيد المحلي أو الوطني وتكون متكاملة، وتعتبر إضافة للمناطق البحرية المحمية 
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توجdد معظdم الشdعاب المرجانdية فdي الdبلدان النامdية ويعdيش معظdم الdناس القريبين من الشعاب                  : المسdألة 
وبذلddك يمكddن حddتى االنخفاضddات البسddيطة فddي إنتاجddية األنظمddة اإليكولوجddية   . المرجانddية فddي فقddر مدقddع  

للشdعاب المرجانdية ، نتdيجة تبيض المرجان ، أن يكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة جدًا على       
 .السكان المحليين اللذين يعتمدون على خدمات الشعاب المرجانية 

 
وتدابير بديلة لكفالة العيش للناس اللذين يعتمدون اعتمادًا مباشرًا     تبيdن وإنشاء تدابير إضافية       : االسdتجابة 

 .على خدمات الشعاب المرجانية 
 

أن تبdيض المdرجان يمdت بصdلة لdيس فقdط إلى اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ولكن آذلك           : المسdألة 
والهدف  األسمى . راضي الرطبة إلdى االتفاقdية االطاريdة لألمdم المdتحدة بشdأن تغdير المناخ ، واتفاقية األ             

تسمـح لألنظمة اإليكولوجية "التفاقdية األمdم المdتحدة اإلطاريdة المذآdورة هdو تخفيض االنبعاثات بطريقة              
وتدعو إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ     " مdع التغdيرات المناخdية     "بشdكل طبيعdي     " بdأن تتكdيف   

ل والتأمين ونقل التكنولوجيا لمعالجة اآلثار الضارة الناتجة عن األطdراف إلdى اتخdاذ تدابdير بشdأن الdتموي         
واتفاقdية األراضdي الرطdبة تتضdمن إرشادا بشأن الصيانة واالستعمال الحكيم لألراضي      . التغdير المناخdي   

 .الرطبة بما فيها الشعاب المرجانية 
 

البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة الشروع في جهود التخاذ تدابير مشترآة بين اتفاقية التنوع       : االسdتجابة 
 :اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األراضي الرطبة في سبيل ما يلي 

 
 ايجاد نهج لتقييم نقاط الضعف في أنواع الشعاب المرجانية بالنسبة لالحترار العالمي؛ )أ(

 
 ؛.  قببناء القدرات للتنبؤ بوقع التبيض الذي يحدث في الشعاب ورصد هذه العوا )ب(

 
 تبين النهج اليجاد تدابير استجابية لتبيض المرجان ؛ )ج(

 
إسdداء المشdورة للمؤسسdات المالdية بمdا فdي ذلك المرفق العالمي للبيئة، في سبيل مساندة           )د(

 .تلك األنشطة 
 

يمكdن لتبdيض المdرجان أن يؤثdر في مصائد األسماك المحلية وآذلك في مصائد أسماك السطح                : المسdألة 
 .ية ذات القيمة التجارية العالية وفي األنظمة اإليكولوجية الساحلية المعن

 
تشdجيع مdنظمة األمdم المdتحدة لألغذيdة والdزراعة ، ومdنظمات صdيد األسdماك اإلقليمية على                : االسdتجابة 

وضع وتنفيذ تدابير لتقييم وتخفيف الوقع الناشئ عن ارتفاع درجة الحرارة على سطح البحر على مصائد 
 .ك األسما
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وإذا . أن ما يحدث من تبيض للمرجان إنما هو إنذار بحدوث عواقب أشد على األنظمة البحرية     : المسdألة 
اسdتمرت درجdات حdرارة مdاء البحر في هذا االرتفاع غير الطبيعي، وينتشر مدى هذا االرتفاع، أو يدوم             

ولن يقتصر األمر على . ألخرىلفترات طويلة ، فإن األمر سوف يتجاوز العتبات الفيزيولوجية للكائنات ا
أضdرار تلحdق بمصdائد األسdماك المحلdية، ولكن أيضا بمصائد أسماك السطح ذات القيمة التجارية العالية        

 .واألنظمة اإليكولوجية الساحلية 
 

الترآdيز علdى أن التبdيض المرجانdي يمكdن رصdده باعتdباره إنdذارا مdبكرًا لعواقdب االحترار                : االسdتجابة 
األنظمdة اإليكولوجdية البحرية، وقد يؤدي انهيار األنظمة اإليكولوجية لألجراف المرجانية            العالمdي علdى     

إلى عواقب على العمليات اإليكولوجية للنظام البحري األوسع نطاقًا، التي تعتبر الشعاب المرجانية جزءًا 
 .منها 

 
نة الشعاب المرجانية  أمر يوحي بأن صيا  1998أن مالحظdة مdا حdدث من تبيض للمرجان في             : المسdألة 

لdن يdتحقق بdدون النظر إلى النظام المناخي العالمي، وأن األمر يقتضي بذل جهود لتخفيف وقع التغيرات      
 .المناخية العالمية السريعة 

 
الترآdيز علdى صdالت الdترابط وعلdى االفdتقار إلdى اليقين الذي يشوب العالقات بين األنظمة                 : االسdتجابة 

 .اخية البحرية والبرية والمن
 

 التمويل   -دال 
 

لما آانت مسألة تغير المناخ مسألة عالمية وطويلة المدى، فإن حكومات العالم تحتاج ألن تعمل            : المسألة
معdًا على توفير األمـوال الالزمة لتنفيذ المبادرات الرامية إلى معالجة أسباب وعواقب التبيض المرجاني            

. 
 

 دولdية فdي سdبيل الdتمويل والمساعدة على التطور التقني، آالبنك              حشdد بdرامج دولdية وآلdيات        : االسdتجابة 
الدولddي، وبddرنامج األمddم المddتحدة اإلنمائddي ومddرفق البيddئة العالمddية والمصddارف اإلقليمddية للتنمddية، وآذلddك  

 .المصادر الوطنية والخاصة في سبيل مساندة تنفيذ هذه التدابير ذات األولوية 
 
 
 
 
 

 األوضاع القائمة واإلتجاهات: لغابات التنوع البيولوجي ل - 5/7
  المستدامواإلستخداموتبين الخيارات في مجال الحفظ 

 
  ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
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 الرغبة الواضحة في تعزيز التقدم في تنفيذ برنامج العمل للتنوع البيولوجي الحراجـي             إذ تالحdظ   

، 
 

نفيذ برنامج العمل ينبغي إيالء اإلعتبار الواجب لجميع أنواع الغابات بما فيها       أنه عند ت   وإذ تؤآdد   
 األحراج المزروعة وإستعادة النظم اإليكولوجية لألحراج ،

 
  إلى ضرورة التصدي لألسباب الكامنة إلزالة الغابات والتدهور الحراجي ، مثل الفقر،وإذ تشير 

 
 البيولوجي وإستدامة إستخدامه في األنشطة الحراجية       إلdى الحاجة لضمان حفظ التنوع      وإذ تشdير   

 المستقبلية في نطاق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ ،
 

 : مؤتمر األطراف في إجتماعه الخامس بما يلي توصي
 

 األطdراف والحكومات والمنظمات على المضي في تنفيذ برنامج العمل للتنوع            أن يحdث   - 1
 جي الحراجي ؛البيولو

 
 فdي تحويdل الترآيز في برنامج العمل من البحوث إلى اإلجراءات العملية لكي            أن يdنظر   - 2

يتdناول علdى وجdه اإلسdتعجال الحفdظ واالسdتخدام المسdتدام للتdنوع البيولوجي الحراجي ، مع تطبيق نهج                 
الرابعة للمحفل الحكومي الdنظام االيكولوجdي ، واألخdذ فdي اإلعتdبار النdتائج التdي تdتمخض عdنها الdدورة                  

 الدولي المعني بالغابات ؛
 

 فريق خبراء تقني مخصص معني بالتنوع البيولوجي ، مع مراعاة النتائج التي ينشئأن  - 3 
وينبغي إلختصاصاته أن تستمر ، آما هو مقترح . توصل إليها المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات 

 ابع للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ؛ حتى اإلجتماع الس5/14في التوصية 
 

 إلى األطراف والبلدان والمنظمات الدولية والهيئات األخرى ذات الصلة تقديم       أن يطلdب   - 4 
المعلومdات المتصdلة بتنفdيذ بdرنامج العمdل عdن طريق جملة أمور من بينها دراسات الحالة ، والمدخالت                    

 الوطنية ، ووسائل أخرى حسب اإلقتضاء ؛في التقارير 
 

 األميdن التنفdيذي توجdيه الدعdوة إلdى مdنظمة األمdم المdتحدة لألغذيdة والزراعة                    أن يdرجو   - 5 
والهيdئات والمؤسسdات والعملdيات األخdرى المتصdلة بالغابdات لإلسdهام فdي تقييم وضع وإتجاهات التنوع               

اءات ذات األولويddة الالزمddة لddدرء األخطddار علddى  البيولوجddي الحراجddي ، بمddا فddي ذلddك الddثغرات واإلجddر 
 التنوع البيولوجي للغابات ؛
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 مdن األميdن التنفdيذي أن يقdيم إتصاًال مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية       أن يdرجو   - 6 
 بتغdير المdناخ فيما يتعلق بجملة أمور من بينها التقرير الخاص بإستخدام األراضي ، والتغير في إستخدام                

األراضdي والحراج ، الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ، والذي يتناول الغابات،           
ومdع إتفاقdية رامسdار بشdأن األراضdي الرطdبة ، وأن يبحث عن طرق ووسائل إلدماج التنوع البيولوجي                 

ر المddناخ ، التddي تتddناول ة المعنddية بتغddيـddالحراجddي ضddمن األنشddطة المقddبلة التفاقddية األمddم المddتحدة اإلطاري
 الغابات وَعْزْل الكربون 
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التdddنوع البيولوجdddي للdddنظم األيكولوجdddية لألراضdddي الجافdddة والمتوسdddطية      -5/8
 خيارات لوضع برنامج عمل :والقاحلة وشبه القاحلة والمعشبة والسافانا 

 
راف في إجتماعه   مؤتمر األط  توصيإن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ،         

 :الخامس بما يلي 
 

 بddddرنامج عمddddل للتddddنوع البيولوجddddي للddddنظم األيكولوجddddية لألراضddddي الجافddddة أن يضddddع - 1
والمتوسddطية والقاحلddة وشddبه القاحلddة والمعشddبة والسddافانا ، والddذي قddد يعddرف أيضddًا بddبرنامج عمddل بشddأن  

ثddيقة بيddن الفقddر وبيddن فقddدان التddنوع  أخddذًا بعيddن اإلعتddبار الddروابط الو " األراضddي الجافddة وشddبه الرطddبة "
 البيولوجي في هذه المناطق ؛

 
يحddث  مddرحلة أولddى مddن بddرنامج العمddل ، الddوارد فddي مddرفق هddذه التوصddية و      أن يسddاند - 2

األطdراف والبلدان والمنظمات الدولية واإلقليمية والمجموعات الرئيسية وغيرها من الهيئات ذات الصلة            
 على تنفيذه ؛

 
 من إتفاقية التنوع    21 و   20ضرورة تقديم الدعم المالي الالزم ، وفقًا للمادتين          أن يبحث  - 3 

 البيولوجي ، لألنشطة المطلوبة لتنفيذ برنامج العمل ولبناء القدرات ؛
 

 مdن الهيdئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تستعرض وتقيم       أن يطلdب   - 4 
الوضع القائم واإلتجاهات ) ر بعد سنتين ، ثم بعد ذلك آل أربع سنواتتكdون في بداية األم (بشdكل دوري   

فdي التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة على أساس مخرجات أنشطة برنامج العمل ، وتقدم             
 التوصيات لمزيد من صياغة برنامج العمل حسب اإلقتضاء ؛

 
 إتفاقية مكافحة التصحر ، بما في ذلك  مdن األمين التنفيذي أن يتعاون مع أمانة  أن يطلdب   - 5

عdن طdريق وضdع بdرنامج عمdل مشdترك ، وآذلdك مdع الهيdئات األخdرى ذات الصdلة ، فdي تنفdيذ برنامج               
 العمل وفي القيام بمزيد من تطويره ؛

 
 مddن األميddن التنفddيذي وضddع قائمddة بالخddبراء فddي مجddال التddنوع البيولوجddي           أن يطلddب  - 6 

ة ، وبحdث إمكانdية إنشاء فريق خبراء تقني مخصص لتقدير فقدان التنوع           لألراضdي الجافdة وشdبه الرطdب       
 البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة ؛

 
 مddن األميddن التنفddيذي إتاحddة المعلومddات ذات الصddلة عddن التddنوع البيولوجddي       أن يطلddب - 7 

اصة ، بما في ذلك  لألراضdي الجافdة وشdبه الرطdبة عdن طdريق وسdائل مخdتلفة مdن بيdنها آلdية غdرفة المق                        
 . تطوير قاعدة بيانات لألراضي الجافة بآلية غرفة المقاصة 
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 مرفقال
 

 مشروع برنامج عمل بشأن األراضي الجافة وشبه الرطبة
 

    مقدمة-أوًال 
 
الهدف العام من برنامج العمل هو تعزيز األهداف الثالثة لإلتفاقية في مجال األراضي الجافة  - 1

 .وشبه الرطبة 
 
 :سوف يراعى في وضع وتنفيذ العمل ما يلي  - 2
 

اإلسddتفادة مddن المعddارف واألنشddطة الجاريddة وممارسddات لddإلدارة وتعزيddز اإلسddتجابات       )أ(
المتضافرة لسد الفجوات في المعرفة ، مع مساندة أفضل ممارسات اإلدارة من خالل شراآات بين البلدان 

 والمؤسسات ؛
 

مل الموضوعية األخرى ذات الصلة في إطار إتفاقية التنوع    تحقيق التناغم مع برامج الع     )ب(
 البيولوجي ، وآذلك العمل المتعلق بالمسائل المشترآة بين عدة قطاعات ؛

 
تعزيdز الdتداعم والتنسdيق وتفdادي اإلزدواجdية غdير الالزمة بين اإلتفاقيات ذات الصلة ،             )ج(

لية المختلفة ، مع إحترام الصالحيات وبرامج وال سdيما إتفاقdية مكافحdة التصdحر وبdرامج المdنظمات الدو         
 العمل القائمة لكل منظمة والسلطة الحكومية الدولية لكل من المجالس الرئاسية ؛

 
تعزيز المشارآة الفعلية من جانب أصحاب المصلحة ، بما في ذلك تحديد األولويات في             )د(

 التخطيط وفي البحوث والرصد وتقييم البحوث ؛
 

 لألولويات الوطنية من خالل تنفيذ األنشطة النوعية بطريقة مرنة على أساس            اإلستجابة )هـ(
 الطلب ؛

 
مسdاندة وضdع إسdتراتيجيات وبdرامج وطنdية وتعزيdز تكdامل الشdواغل فdي مجال التنوع             )و(

 مddن 6البيولوجddي فddي الخطddط والddبرامج والسياسddات القطاعddية والشddاملة لعddدة قطاعddات ، تطبddيقًا للمddادة     
   dية سdيق التناغم وتفادي اإلزدواجية عند اإلضطالع لألنشطة ذات الصلة بإتفاقيات أخرى،        اإلتفاقdعيًا لتحق

 .والسيما إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
 
ينبغddي أن يسddتهدف وضddع وتنفddيذ بddرنامج العمddل تطبddيق نهddج الddنظم اإليكولوجddية الddذي إعddتمدته    - 3

تنفdddيذ بdddرنامج العمdddل أيضdddًا علdddى المعdddرفة واإلبdddتكارات    وسdddوف يعdddتمد . إتفاقdddية التdddنوع البيولوجdddي  
 .من اإلتفاقية ) ي (8والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية بما يتمشى والمادة 
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    برنامج العمل المقترح-ثانيًا 
 
"  تالتدابير المستهدفة إستجابة لما يتبين من إحتياجا"و " التقييم"ينقسم برنامج العمل إلى جزأين  - 4

وسوف تساعد المعرفة المكتسبة من خالل التقييم على   . بحيdث يdتم تنفdيذ هذيdن الجزأين بطريقة متوازية            
 .توجيه ما يلزم من إستجابات ، بينما ستقوم الدروس المكتسبة من األنشطة بتغذية مرتدة لعملية التقييم 

 
 التقييمات:   الجزء ألف 

 
 الهدف التشغيلي 

 
معلومdات بشdأن وضdع التdنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، وما              تجمdيع وتحلdيل ال     - 5

يقdع علdيه مdن ضdغوط ، ونشر هذه المعارف وأفضل الممارسات الموجودة ، وسد الفجوات المعلوماتية،                  
 .من أجل تحديد األنشطة الالزمة 

 
 األساس المنطقي 

 
ة إلى أن تكون من الناحية الطبيعية نظمًا      تمdيل الdنظم اإليكولوجdية لألراضdي الجافة وشبه الرطب           - 6

ولdذا فdإن تقيdيم الوضdع القdائم واإلتجاهdات فdي التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه                   . دينامdية آبdيرة     
ويحdتاج األمdر إلdى الdتفهم األفضdل لدينامdية التdنوع البيولوجdي فdي األراضي                   . الرطdبة يعdد تحديdًا آبdيرًا         

ويشمل هذا أيضًا مزايا . اإلجتماعية اإلقتصادية ، وعواقب ضياعه ، وتغيره الجافة وشبه الرطبة وقيمته 
غير أن . ممارسات اإلدارة التي يمكن تطويعها في المدى القصير مقارنة بالتخطيط اإلداري طويل األجل

تddنوع هddذا ينبغddي أال يddنظر إلddيه بإعتddباره شddرطًا الزمddًا للتدابddير المسddتهدفة للحفddظ واإلسddتخدام المسddتدام لل
والواقع أن الدروس المستفادة من الممارسات ، بما في ذلك . البيولوجdي لألراضdي الجافdة وشdبه الرطبة          

 .ممارسات المجتمعات األصلية والمحلية ، تسهم في قاعدة المعرفة 
 

 األنشطة 
 

ك تقييم وضع وإتجاهات التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، بما في ذل:  1النشاط  
 .النباتات األصلية وفعالية تدابير الحفظ 

 
تحديdد المجdاالت النوعdية داخdل األراضdي الجافdة وشdبه الرطبة ذات القيمة الخاصة            : 2النشdاط    

أو الواقعة تحت تهديد خاص ، مثل األنواع المتوطنة واألراضي المنخفضة ، ضمن     /للتنوع البيولوجي و  
 .لواردة في المرفق األول لإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أمور أخرى ، مع اإلشارة إلى المعايير ا

 
مواصلة وضع المؤشرات الخاصة بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة  : 3النشاط  

 . وضياع ذلك التنوع ، إلستخدامها في تقييم وضع وإتجاهات هذا التنوع البيولوجي 
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 عن العمليات اإليكولوجية والفيزيائية واإلجتماعية التي تؤثر        اإلسdتفادة مdن المعdرفة      : 4النشdاط    

مثل (على التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، وال سيما هيكل النظم اإليكولوجية وتشغيلها 
 ) .الرعي ، الجفاف ، الفيضانات ، الحرائق، السياحة ، والتحول الزراعي أو اإلهمال

 
ايا المحلية والعالمية المشتقة من التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه          تحديد المز  : 5النشاط   

 .الرطبة ، وتقييم األثر اإلجتماعي اإلقتصادي لضياعها 
 

تحديdddد ونشdddر أفضdddل ممارسdddات اإلدارة ، بمdddا فdddي ذلdddك المعdddرفة واإلبdddتكارات         : 6النشdddاط  
 .قها على نطاق واسع والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية التي يمكن تطبي

 
 الطرق والوسائل 

 
 :من المقرر أن تتم األنشطة في الجزء ألف عن طريق ما يلي  - 7
 

تجمdيع المعلومdات مdن مخdتلف المصdادر القائمdة ، بمdا فdي ذلdك مصdادر إتفاقية مكافحة                   )أ(
سوف تعتمد هذه و. التصdحر وغdيرها مdن اإلتفاقdيات الدولية والنظم العالمية للرصد ، والبرامج األخرى      

العملية على العمل الجاري لهذه البرامج القائمة ، مع أنشطة حافزة إضافية ، مثل حلقات العمل ، والمزيد 
من إستخدام آلية غرفة المقاصة بموجب اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وشراآات بين المنظمات ، 

تي اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وإتفاقية األمم بما فيها حسب اإلقتضاء األنشطة المشترآة بين أمان
 المتحدة لمكافحة التصحر ؛

 
البحdث المسdتهدف ، بمdا فdي ذلdك الdبرامج القائمdة لdدى مراآdز البحdث واألنظمة البحثية                   )ب( 

ت الوطنdية والدولdية وغdيرها مdن البرامج الدولية أو اإلقليمية ذات الصلة ، مع تمويل إضافي لألعمال ذا         
األولويddة الالزمddة للتغلddب علddى الحواجddز التddي تعddترض الحفddظ واإلسddتخدام المسddتدام للتddنوع البيولوجddي     

 لألراضي الجافة وشبه الرطبة ؛
 

دراسdات حالdة بشdأن ممارسات اإلدارة ، تقوم بها أساسًا المؤسسات الوطنية واإلقليمية،               )ج(
المحلي ، بمساندة من المنظمات الدولية بمdا فdي ذلdك مdنظمات ومؤسسdات البحdث علdى مسdتوى المجتمع          

للحفز على إعداد الدراسات وتعبئة الموارد ونشر النتائج وتسهيل التغذية المرتدة واإلستفادة من الدروس            
وقdد يحdتاج األمر إلى    . المكتسdبة بوضdعها تحdت تصdرف مقدمdي دراسdات الحdاالت ومقdرري السياسdات                 

حليل النتائج وتوفير ما يلزم من بناء القدرات وتنمية الموارد مdزيد مdن الموارد لتعزيز تلك الدراسات ولت     
 البشرية ؛

 
 .نشر المعلومات وبناء القدرات التي تتطلبها أنشطة التقييم  )د( 
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 التدابير المستهدفة إستجابة لما يتبين من إحتياجات:   الجزء باء 
 

 الهدف التشغيلي 
 
افdة وشdبه الرطdبة ، واإلستخدام المستدام لمكوناته      تعزيdز حفdظ التdنوع البيولوجdي لألراضdي الج           - 8

واإلقتسddام العddادل والمتسddاوي للمddزايا الddناتجة عddن إسddتخدام مddوارده الجينddية ، ومكافحddة ضddياع التddنوع       
 .البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة وعواقبه اإلجتماعية اإلقتصادية 

 
 األساس المنطقي 

 
لddتعزيز الحفddظ واإلسddتخدام المسddتدام للتddنوع البيولوجddي لألراضddي   سddوف يعddتمد النشddاط الddالزم   - 9

. الجافdة وشdبه الرطdبة علdى حالdة مdوارد األراضdي الجافة وشبه الرطبة وطبيعة التهديدات الواقعة عليها             
ولdذا فdإن هdناك طائفdة واسعة من الخيارات يلزم النظر فيها تتراوح بين اإلستخدام المستدام داخل الموقع           

 .رج الموقع والحفظ خا
 
يجddب إدارة آثddير مddن األراضddي الجافddة وشddبه الرطddبة علddى مسddتوى الخطddوط الفاصddلة بيddن             - 10

مسdتجمعات المdياه ، أو علdى مستويات مكانية أعلى ، مما يقتضي إدارة على مستوى جماعي أو مشترك          
عدة جماعات من وآثيرًا ما يصبح األمر أآثر تعقيدًا بدخول     . بيdن الجماعdات ولdيس على مستوى فردي          

وبعض العادات المهاجرة لألنواع من الحيوانات  ) مdثل الزراعيين والرعاة وصائدي األسماك     (المنتفعيdن   
ويلddزم إنشddاء مؤسسddات أو تعزيddزها إلدارة التddنوع البيولوجddي علddى       . ومسddتخدمي التddنوع البيولوجddي   

 .المستوى المطلوب ولحسم النزاعات 
 
ام للتdنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة وضع بدائل   قdد يتطلdب اإلسdتخدام المسdتد        - 11

لكسddب العddيش وإيجddاد أسddواق أو غddير ذلddك مddن الحوافddز للتمكيddن مddن اإلسddتخدام المسddؤول وتعزيddز هddذا    
 .اإلستخدام 

 
 األنشطة 

 
فة تعزيdز تدابير محددة للحفظ واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي الجا   :  7النشdاط    

  :من بينهاوشبه الرطبة من خالل تدابير 
 

إسdتخدام وإنشdاء مdناطق محمdية إضdافية وإتخdاذ مdزيد من التدابير المحددة لحفظ التنوع                 )أ(
البيولوجdي لألراضdي الجافdة ونصdف الرطdبة ، بما في ذلك تعزيز التدابير الموضوعة للمناطق المحمية                   

لعيش المستدام ، بما في ذلك بدائل آسب العيش وتدابير     القائمdة ؛ وإستثمارات في تطوير وتعزيز آسب ا        
 الحفظ ؛
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 إعادة تأهيل أو إسترجاع التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة المتدهورة؛ )ب(
 

 إدارة األنواع الغريبة الغازية ؛ )ج(
 

 اإلدارة المستدامة لنظم إنتاج األراضي الجافة وشبه الرطبة ؛ )د(
 

اخddل الموقddع وآذلdك خddارج الموقddع ، حسddب مقتضdى الضddرورة وذلddك آعنصddر   الحفdظ د  )هـ( 
مكمddل لألخddير ، للتddنوع البيولوجddي لألراضddي الجافddة وشddبه الرطddبة ، مddع إيddالء اإلعتddبار الواجddب للفهddم  

 األفضل لتغير المناخ عند وضع إستراتيجيات فعالة للحفظ البيولوجي في الموقع ؛
 

البيولوجdي لألراضdي الجافـdة وشdبه الرطdبة ، وآذلك تطوير             التقيdيم اإلقتصdادي للتdنوع        )و( 
وإسddتخدام أدوات إقتصddادية وتعزيddز إسddتخدام تكنولوجddيات جديddدة تddزيد مddن إنتاجddية الddنظم اإليكولوجddية    

 لألراضي الجافة وشبه الرطبة ؛
 

الحصddاد المسddتدام للكddتلة الحddيوية النباتddية واألشddكال المناسddبة مddن تربddية الحddيوان التddي      )ز(
تراعdي إمكاناتها وحدودها الطبيعية وآذلك العوامل اإلجتماعية اإلقتصادية ، والرعي المستدام من ناحية   

 أخرى ؛
 

 وضع وتعزيز برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية ؛ )ح(
 

تيسdير وتحسdين توافdر المعلومات بشأن اإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي          )ط(
  وإمكانية الحصول عليها وتبادلها ؛الجافة وشبه الرطبة

 
وضddع وتعزيddز بddرامج للبحddث والddتطوير مddع الترآddيز علddى جملddة أمddور مddن بيddنها بddناء     )ي(

 القدرات المحلية للحفظ الفعال واإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ؛
 

ذات األهمddية الدولddية ، وال سddيما الddتعاون مddع إتفاقddية رامسddار بشddأن األراضddي الرطddبة   )ك(
باعتdبارها موئdًال للطdيور المائdية وإتفاقdية حفdظ األنdواع المهاجرة من الحيوانات البرية فيما يتعلق بجملة                  
أمddور مddن بيddنها إنشddاء مسddارات لألنddواع المهاجddرة عddبر األراضddي الجافddة وشddبه الرطddبة أثddناء الفddترات    

لدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لإلنقراض فيما الموسمية ، وآذلك مع إتفاقية اإلتجار ا
 يتعلق باألنواع النادرة والمعرضة لإلنقراض في األراضي الجافة وشبه الرطبة ؛

 
الddتعاون مddع جمddيع اإلتفاقddيات ذات الصddلة وال سddيما مddع إتفاقddية األمddم المddتحدة لمكافحddة    )ل(

 اإلستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه      التصdحر فdيما يdتعلق بجملdة أمdور مdن بينها            
الرطdبة ، ونهdج الdنظم اإليكولوجdية ، وتقيdيم وضdع وإتجاهdات هdذا التdنوع البيولوجdي وآذلdك الddتهديدات            

 .الواقعة عليه 
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لوجية تعزيز اإلدارة المسؤولة للموارد على المستويات المناسبة ، مع تطبيق نهج النظم اإليكو : 8النشاط 

 :من خالل سياسة بيئية تمكينية تشمل ضمن ما تشمل ما يلي 
 

تحقddيق المرآddزية اإلدارة إلddى أدنddى مسddتوى مالئddم ، مddع مddراعاة الحاجddة إلddى اإلدارة        )أ(
المشترآة للموارد ومع إيالء اإلعتبار الواجب لجملة أمور من بينها إشراك المجتمعات األصلية والمحلية 

 إلدارة ؛في التخطيط ومشاريع ا
 

 إنشاء أو تعزيز مؤسسات مالئمة لملكية األراضي وتسوية المنازعات ؛ )ب(
 

مddثل تسddهيل (تشddجيع الddتعاون الثنائddي ودون اإلقليمddي لمعالجddة المسddائل العابddرة للحddدود   )ج(
 ؛) مرور القطعان إلى المراعي الممتدة عبر الحدود

 
 واإلسdddتخدام المسdddتدام للتdddنوع تنسdddيق السياسdddات والصdddكوك القطاعdddية لdddتعزيز الحفdddظ  )د(

البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، بما في ذلك اإلستفادة ، ضمن جملة أمور ، من برنامج العمل 
الوطني الحالي في إطار إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر على المستوى القطري ، وآذلك اإلستفادة 

 .قطاعية األخرى القائمة وذات الصلة ، حسب اإلقتضاء ، من الخطط والسياسات ال
 

 :تقديم الدعم ألساليب آسب العيش من خالل وسائل من بينها  : 9النشاط 
 

تdنويع مصdادر الدخdل لخفdض الضغوط السلبية على التنوع البيولوجي لألراضي الجافة           )أ(
 وشبه الرطبة ؛

 
  في المزارع ؛تعزيز عمليات الحصاد والجني المستدامة وآذلك تربية المواشي )ب(

 
إستكشdاف اإلسdتخدامات المبdتكرة القابلdة لإلسdتدامة للتdنوع البيولوجdي لألراضي الجافة              )ج(

 وشبه الرطبة لتوليد الدخل المحلي وتعزيز تطبيق تلك اإلستخدامات على مدى أوسع ؛
 

 تطويddر األسddواق المحلddية للمنddتجات الddناتجة عddن اإلسddتخدام المسddتدام للتddنوع البيولوجddي  )د(
 لألراضي الجافة وشبه الرطبة ، مع إضافة قيمة إلى المنتجات المحصودة ؛

 
تعزيdddز اإلقتسdddام العdddادل والمتسdddاوي للمdddزايا الdddناتجة عdddن اإلنdddتفاع بdddالموارد الجينdddية     )هـ( 

 .لألراضي الجافة وشبه الرطبة بما في ذلك التنقيب األحيائي 
 

 الطرق والوسائل 
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 :ل ما يلي سوف تتم أنشطة الجزء باء من خال
 

بdناء القdدرات خصوصًا على المستويين الوطني والمحلي ، وآذلك إستثمارات في تنمية           )أ(
وتعزيdز وسdائل العdيش المسdتدامة ، بمdا في ذلك وسائل العيش البديلة وتدابير الحفظ ، من خالل عمليات         

 ومساندة تحفيزية من جانب مشارآة بدءًا من القاع ، مع تمويل من المصادر الثنائية ومتعددة األطراف ،    
 المنظمات الدولية ؛

 
إنشاء شبكة دولية من مواقع البيان العملي لتسهيل إقتسام المعلومات والخبرات عند تنفيذ  )ب(

برنامج العمل وآذلك إليضاح وتعزيز إدماج الحفظ واإلستخدام المستدام في سياق األراضي الجافة وشبه 
 الرطبة ؛

 
دارة الdناجحة لألراضdي الجافdة وشdبه الرطdبة يمكdن توزيعها من           دراسdات حالdة عdن اإل       )ج(

 خالل آلية غرفة المقاصة ضمن جملة أمور ؛
 

تحسddين التشddاور والتنسddيق وإقتسddام المعلومddات داخddل الddبلدان فddيما بيddن نقddاط اإلتصddال     )د(
 ، واإلتفاقية المتعلقة   المعنdية والمؤسسات الرائدة ذات الصلة بتنفيذ إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر           

بالتdنوع البيولوجdي واإلتفاقdيات والdبرامج العالمdية األخdرى ذات الصdلة ، بمdا في ذلك إعداد الوثائق عن                   
المعdرفة والممارسdات لdدى المجتمعات األصلية والمحلية ، على أن تيسر ذلك أمانات اإلتفاقيات المختلفة      

والمنظمات الدولية األخرى ؛

اعل بيdن بdرامج العمdل الdتابعة لإلتفاقdية المdتعلقة بالتdنوع البيولوجي وإتفاقية                 تعزيdز الdتف   )هـ(
األمdم المdتحدة لمكافحdة التصdحر ، مdن خdالل الشdبكات وخطط العمل اإلقليمية التابعة لإلتفاقية األخيرة ،             

 ضمن جملة أمور ؛
 

، بما في إنشdاء شراآات بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على آافة المستويات     )و(
 .ذلك المنظمات والبرامج الدولية وآذلك الشرآاء والعلماء ومستخدمي األراضي الوطنيين والمحليين

 
 
 
 

 إطار إعداد التقارير:   ثالثًا 
 

من المقترح أن يطلب إلى األطراف والهيئات األخرى أن تعد تقارير عن تنفيذ برنامج العمل من - 12
 :خالل عدة وسائل من بينها 

 
أجddزاء مناسddبة مddن الddتقارير الوطنddية المddتعلقة بالتddنوع البيولوجddي ، والمعddدة لمؤتمddر         )أ(

أو/ من اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛ و26األطراف بموجب المادة 
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تقاريdر مقدمdة فdي سdياق إتفاقdية األمdم المdتحدة لمكافحة التصحر وغيرها من اإلتفاقيات                   )ب(
إلعتdبار الواجdب لجملdة أمdور مdنها تعزيdز التنسdيق وتفdادي اإلزدواجdية وزيادة          ذات الصdلة ، مdع إيdالء ا      

 .الشفافية 
 

علdى الهيdئة الفرعdية للمشdورة العلمdية والتقنية والتكنولوجية أن تستعرض مثل هذه التقارير بعد                   - 13
المقترح أن وبعد ذلك من . عاميdن ، وتقdدم توصية بشأن المزيد من تطوير برنامج العمل في ذلك الوقت              

 .يتم إستعراض تنفيذ البرنامج آل أربع سنوات 
 
 


