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 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 االجتماع الخامس
 2000مايو / أيار26-15نيروبي 

 ∗ من جدول األعمال المؤقت 1-16البند 

علق بالتنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية ، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المت
 )4/7 و 4/5 و 4/4تنفيذ المقررات (، والتنوع البيولوجي للغابات ، 

 مذآرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوًال

 من جدول األعمال المؤقت عما أحرز 1-16لى النظر في البند أعpدت هpذه المذآرة لمساعدة مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس ع            -1
 ، التppي تppتعلق علppى التوالppي بالوضppع القppائم واالتجاهppات فppي التppنوع البيولوجppي لألنظمppة           4/7 و 4/5 و 4/4مppن تقppدم فppي تنفppيذ المقppررات     

واالسppتعمال المسppتدام للتppنوع البيولوجppي الppبحري    اإليكولوجppية للمppياه الداخلppية والخppيارات فppي مجppال الحفppظ واالسppتعمال المسppتدام ؛ والحفppظ       
وتغطي هذه المذآرة األنشطة التي جرى تنفيذها في الفترة ما بين إقرار مؤتمر . والسpاحلي ، شpامًال برنامج عمل ؛ والتنوع البيولوجي للغابات         

  .2000 ، وأوان آتابة هذه المذآرة ، في مارس 1998األطراف لبرامج العمل في مايو 

 : رغب مؤتمر األطراف في القيام بما يلي قد ي -2

(I)                    ن التنفيذي ، حسبpى األميpافي إلpاد إضpم إرشpل وتقديpرامج العمpيذ بpي تنفpدم فpن تقpرز مpا أحpيم مpتقي
 مقتضى الحال ، للمضي في تنفيذ برامج العمل ؛ 

(II)  ياتppرار التوصppي إقppنظر فppف و 4/1الppية 5/14 و 5/7 و 5/6 و 5/5 ألppئة الفرعppن الهيppادرة عppالص 
( الــpppppppـواردة فpppppppي تقريــــpppppppري اجpppppppتماعها الpppppppرابـــع  ) هفمعتpppppppت(مشpppppppورة العلمpppppppية والتقنpppppppية والتكنولوجpppppppية لل

UNEP/CBD/COP/5/2 ( واجتماعه الخامس)UNEP/CBD/COP/5/3. ( 

 تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية  -ثانيا

 مقدمة -ألف 

 بشpأن الوضع القائم واالتجاهات بشأن التنوع البيولوجي في األنظمة  4/4ألطpراف فpي اجpتماعه الpرابع قpد أصpدر المقpرر         أن مؤتمpر ا    -4
ويتضمن المرفق األول بذلك المقرر برنامج عمل . اإليكولوجpية للمpياه الداخلpية ، والخpيارات الموجpودة فpي مجpال الحفpظ واالستعمال المستدام           

لألنظمpة اإليكولوجpية للمpياه الداخلpية ، ومpا يرتpبط بهpا مpن أمpور فpي مجpال تحديpد الموضوعات ورصدها ، ومنهجية               بشpأن التpنوع البيولوجpي       
ويضpع المpرفق الثانpي بالمقpرر نفسpه جدوًال زمنيا ممكنًا لبرنامج عمل يتعلق بأنشطة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية           . التقيpيم وبشpأن التصpنيف       

 .والتقنية والتكنولوجية 

 طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي تسهيل برنامج العمل الواردة معالمه في ذلك المقرر 4/4 من المقرر 10فpي الفقpرة     -5
 .وفي مرفقيه األول والثاني 

قpام األميpن التنفpيذي ، فpي سpبيل مسpاعدة االجpتماع الخpامس لpـ هفمعتpت فpي نظpرها للوسpائل والطpرائق لتنفpيذ بpرنامج العمل ،                    -6
، تتضمن معلومات عن الطرائق ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/6" (التpنوع البيولوجpي للمياه الداخلية     "د مذآpرة عpنوانها      بpإعدا 
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والوسpائل لتنفpيذ بpرنامج العمل وعلى نحو أشد تحديدًا برنامج عمل هفمعتت ، ويتبين ما يوجد من فجوات وعقبات في تنفيذ برنامج         
 . عمل هفمعتت 

 يقدم نصها إلى مؤتمر األطراف للنظر فيه في المرفق 5/5ا الموضوع ، أقرت هفمعتت توصية      علpى أثر نظر هفمعتت في هذ       -7
 ) .UNEP/CBD/COP/5/3(األول بتقرير االجتماع الخامس للهيئة الفرعية 

  تطورات منذ االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف -باء

 المزيد من تحقيق التعاون 

 ، طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يستمر ويزيد من التعاون مع المنظمات 4/4رر  مpن المpرفق األول بالمقp    1فpي الفقpرة      -8
والمؤسسppات واالتفاقppيات التppي تعمppل فppي مجppال الppبحوث واإلدارة والحفppظ للتppنوع البيولوجppي للمppياه الداخلppية ، علppى أن يكppون مppن ضppمن تلppك      

ة الدولية خصوصًا آموئل للدواجن المائية ، والفاو ، والمرآز الدولي إلدارة الموارد المpنظمات والهيpئات اتفاقpية األراضpي الرطpبة ذات األهمي         
والشpراآة المائpية العالمpية ، ومجلpس المpياه العالمpي ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، وبرنامج األمم المتحدة للبيئـة ،          ) اآpالرم (المائpية الحpية     

( لرطppبة ، واالتحppاد العالمppي للحفppظ ، والبppنك الدولppي ، واتفاقppية حفppظ األنppواع المهاجppرة مppن األوابppد    وديفرسppـتاس ، الهيppئة الدولppية لألراضppي ا 
Wild Animals. ( 

 4/4 ، أرسppل األميppن التنفppيذي إلppى المppنظمات والمؤسسppات ذات الصppلة رسppائل يسppترعي بهppا انتppباها إلppى المقppرر        1998فppي يولppيه   -9
قد أجاب معظمها بتقديم معلومات يمكن . ومات متصلة ببرنامج عمل التنوع البيولوجي للمياه الداخلية   ويدعوهpا إلى تقديم دراسات حاالت ومعل      

وآخطpوة الحقpة ، سpتقوم األمانة بتبيين المجاالت المحددة لخطط العمل    . أن تكpون مفpيدة فpي تنفpيذ بpرنامج عمpل االتفاقpية بشpأن المpياه الداخلpية            
  .المؤسسات/المشترك مع تلك المنظمات

أن البpنك الدولpي وحpده هpو الpذي قpدم دراسات حاالت ، على الرغم من أن المعلومات المقدمة تبين أن عدة دراسات قد جرت وتجرى لدى         -10
(المpنظمات المخpتلفة بشpأن الموضpوعات الpوارد ذآpرها فpي مذآpرة األميpن التنفيذي ، بشأن الموضوع الذي أعد لالجتماع الخامس لـ هفمعتت                 

UNEP/CBD/SBSTTA/5/6. ( 

 )اتفاقية رامسار(برنامج العمل المشترك مع اتفاقية األراضي الرطبة 

 ، شpجع مؤتمpر األطpراف األميpن التنفيذي واألمين العام التفاقية رامسار على وضع برنامج       4/4 مpن المpرفق األول بالمقpرر         2فpي الفقpرة      -11
 الصادر عن 3/21االتفاقيتيpن ، مpع اإلشpارة إلpى مذآpرة التفاهم وإلى المقرر      عمpل يكفpل الpتعاون ويتجنpب التراآpب بيpن بpرنامج عمpل آpل مpن            

مؤتمpر األطpراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، الذي يحدد أن اتفاقية األراضي الرطبة ستكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ األنشطة التي       
 .تجرى في ظل االتفاقية بشأن األراضي الرطبة 

، وجرى تأييد ) UNEP/CBD/COP/4/INF/8(وزيpع بpرنامج عمpل مشترك بين االتفاقيتين في االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف           تpم ت   -12
 قpام مكتpب اتفاقpية األراضpي الرطpبة وأمانpتا االتفاقيتين بوضع برنامج عمل مشترك للفترة       1999وفpي   . 4/15ذلpك الpبرنامج بموجpب المقpرر       

2000-2001    pية التpن اتفاقpع إسهامات فيه من رئيس فريق االستعراض العلمي والتقني التابع       بيpبة ، مpي الرطpية األراضpي واتفاقpنوع البيولوج
(وعpرض بpرنامج العمpل المشpترك هpذا علpى هفمعتت للنظر فيه في اجتماعها الخامس في بداية هذا العام       . التفاقpية رامسpار ورئpيس هفمعتpت         

UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/12 . (اppتكاملة    وباإلضppبادرة المppنوانه المppروع عppع مشppن لوضppن األمانتيppات بيppرت مناقشppك جppى ذلppفة إل
 .ألحواض األنهار 

 الصpادرة عpن هفمعتت في اجتماعها الخامس تالحظ الحاجة إلى توسيع نطاق التعاون بإشراك منظمات وأنشطة فيه مثل           5/5أن التوصpية     -13
والمعهد العالمي للموارد وآذلك الحاجة إلى أن تؤخذ  ) Peatlands(لعالمية بشأن أراضي الخث التقيpيم العالمpي الدولpي للمياه ، وخطة العمل ا        

فpي االعتpبار ، حسpب مقتضpى الحpال ، االستراتيجية النهائية لسياسة المياه لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ، والحاجة إلى استعمال خبرة المنظمات       
والحظت الهيئة . فpي وضpع قواعpد بpيانات لتبيpن المؤشpرات للتpنوع البيولوجpي للمياه الداخليـة         ) فpظ  االتحpاد العالمpي للح     ( IUCNمpثل الفpاو و    

الفرعpية آذلpك الحاجpة إلpى التعاون حسب مقتضى الحال مع منظمات أخرى غير حكومية في رسم األنشطة المتعلقة ببرنامج العمل ، وأوصت      
 مع 2001-2000ن مpا يقpوم بpه ، بمسpاندة بpرنامج العمpل المشترك المقترح لعامي       بpأن يقpوم مؤتمpر األطpراف فpي اجpتماعه الخpامس مpن ضpم            

اتفاقpية رامسار ، ويشجع األطراف على معالجة النقص في المعلومات المتعلقة بالوضع القائم في التنوع البيولوجي للمياه الداخلية على الصعيد             
 .الوطني ، وعلى إدراج هذه المعلومات في تقاريرها الوطنية 

 طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي أن يعمل عن آثب مع مكتب 4/4 من المرفق األول بالمقرر 12وباإلضpافة إلى ذلك ففي الفقرة     -14
رامسpار وأن يصpدر توجpيهات إضpافية لـ هفمعتت آي تعمل في تعاون مع فريق االستعراض العلمي والتقني التابع التفاقية األراضي الرطبة ،            

 . ل تحقيق التوائم المرغوب فيه بين النهج في المعايير ، وفي تصنيف األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية بين االتفاقيتين في سبي

فpي سpبيل تعزيpز الpتعاون وتضpافر الجهpود بيpن أعمpال الهيئتيpن العلميتيppن والتقنيتيpن ، تpم األخpذ بعpرف دعpوة رئيسpي هاتيpن الهيئتيpن إلppى                   -15
 .ئة األخرى اجتماعات الهي

  .تحقيق المزيد من التعاون مع لجنة التنمية المستدامة

 ، أعppرب مؤتمppر األطppراف عppن رغبppته فppي االسppتمرار فppي تعppاون وثppيق مppع لجppنة التنمppية      4/4 مppن المppرفق األول بالمقppرر  3فppي الفقppرة  -16
وفي هذا .  النظر في مسائل التنوع البيولوجي في تلك العملية المسpتدامة فpي وضpعها للنهج االستراتيجي في إدارة المياه العذبة ، وذلك بما يكفل      

 من هفمعتت أن تدرج ، حسب مقتضى الحال ، نتيجة الدورة السادسة للجنة 4/4من المقرر ) ب (8الصpدد طلpب مؤتمpر األطراف ، في الفقرة      
 االستراتيجية في إدارة المياه العذبة في برنامج عملها  ، بشأن النهج1998 مايو 1 أبpريل إلى  20التنمpية المسpتدامة التpي عقpدت بنpيويورك مpن          

 .وأن تعود بتقرير عن ذلك إلى االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف 
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التابعة لألمم ) ACC(تحقpيقًا لهpذا الغpرض ، أصpبح األميpن التنفيذي عضوا في اللجنة الفرعية لموارد المياه التابعة للجنة اإلدارية للتنسيق           -17
وقد أسهم األمين التنفيذي في عمل تلك  . 21 بشأن موارد المياه في جدول األعمال 18 والتpي هpي بمpثابة مديpر العمل بالنسبة للفصل            المpتحدة ،  

 . اللجنة الفرعية 

 وضع جدول بالخبراء

الخppبراء بشppأن الحفppظ   ، طلppب مؤتمppر األطppراف مppن األميppن التنفppيذي أن يضppع جppدوًال مppن    4/4 مppن المppرفق األول بالمقppرر  4فppي الفقppرة  -18
واالسpتعمال المسpتدام للتpنوع البيولوجpي للمpياه الداخلpية ، وحpث الحكومات على ترشيح خبراء إلدراج أسمائهم في ذلك الجدول ، والحظ أيضا             

 . أن مكتب رامسار قائم بوضع آشف مماثل من الخبراء 

وهpذا الجدول متاح  .  بلpدًا  44 خبpيرًا رشpحتهم   223م  ، آpان جpدول التpنوع البيولوجpي للمpياه الداخلpية يضp            2000حpتى فpبراير      -19
، وينبغppي أن ) 5/14أنظppر أيضppا التوصppية   (  ، html.roster/org.biodiv.www://httpعلppى ويppب سppايت االتفاقppية بالعppنوان    

ياناتها الخاصpة بخpبراء األراضpي الرطpبة ، والتي تتضمن حوالي      طرحpت اتفاقpية رامسpار وقpاعدة بp     1998يالحpظ أنpه فpي فpبراير         
وقد تم الربط بين جدولي خبراء االتفاقيتين .  خبpير فpي مجاالت مختلفة إلدارة األراضي الرطبة ، ينتمون إلى بلدان العالم آله        300

 ) ..www://http.html.websites/rioconv/org.biodiv( من خالل صفحــة الويب سايب المشــــترآة 

 إسهام آلية غرفة تبادل المعلومات 

 تؤآppد أن آلppية تppبادل المعلومppات ينبغppي اسppتعمالها لتشppجيع وتسppهيل تppبادل المعلومppات ونقppل      4/4 مppن المppرفق األول بالمقppرر  5أن الفقppرة  -20
وتحقpيقًا لهpذا الغرض وإلى جانب جدول الخبراء ، تقدم آلية   . مpياه الداخلpية    التكنولوجpيا بشpأن الحفpظ واالسpتعمال المسpتدام للتpنوع البيولوجpي لل              

تpبادل المعلومpات آذلpك دراسpات حpاالت ومعلومpات واردة مpن األطpراف ومpن المpنظمات بشpأن التpنوع البيولوجpي للمياه الداخلية وآذلك على                      
 .صفحة ويب المتعلقة بالتنوع البيولوجي للمياه الداخلية 

 مبكر مع الدول النامية الجزرية الصغيرة ومع الدول ذات األنظمة اإليكولوجية في المياه الداخلية الواقعة تحت تهديد التعاون ال

 ، طلpب مؤتمpر األطpراف مpن األميpن التنفpيذي ومpن هفمعتت توجيه عناية خاصة إلى        4/4 مpن المpرفق األول بالمقpرر        7 و 4فpي الفقرتيpن      -21
جpزرية الصpغيرة فpي وضpع منهجpيات للتقيpيم السpريع ، ومpع الpدول ذات األنظمpة اإليكولوجpية للمpياه الداخلية التي             الpتعاون المpبكر مpع الpدول ال     

 .  تعاني من آوارث بيئية ، لتقييم تلك الكوارث وتقييم األنشطة المبذولة لتخفيف وقعها ، وفي وضع منهجيات للتقييم السريع داخل تلك الدول 

22-       pدد ، وآخطpذا الصpي هpيذي في سبتمبر       وفpن التنفpل األميpتعاون ، أرسpو الpى نحpآتابًا إلى جميع نقاط االتصال الوطنية الداخلة 1999ط أول 
فppي نطppاق اتفاقppية التppنوع البيولوجppي ، يطلppب مppنها فppيه أن تبيppن هppل مppياهها الداخلppية تعانppي مppن آppوارث إيكولوجppية وأن تقppوم أن أمكppن بppتقديم      

 لم يكن قد ورد 2000فبراير /وحتى شباط . ا التمكين من بدء التعاون على وضع منهجيات للتقييم السريع     دراسات حاالت ومعلومات من شأنه    
 . إي رد إلى األمانة ، فأرسلت األمانة تذآيرًا إلى جميع نقاط االتصال الوطنية تدعوها فيه إلى تقديم المعلومات اآلنفة الذآر 

ي عن المنظمات التي تعمل في التنوع البيولوجي للدول الجزرية الصغيرة والدول التي تعاني من    وباإلضpافة إلى ذلك قامت األمانة بالتحر       -23
آpوارث إيكولوجpية فpي سpبيل تفpادي االزدواجpية وإمكانية االستفادة من تضافر الجهود الممكن لالستجابة إلى طلب مؤتمر األطراف الوارد في           

ونتpيجة هpذه الpتحريات واردة فpي المرفق بمذآرة األمين التنفيذي المعدة لالجتماع الخامس لـ       . 4/4 مpن المpرفق األول بالمقpرر         7 و 6الفقرتيpن   
 ) .UNEP/CBD/SBSTTA/5/6(هفمعتت 

 تنفيذ برنامج عمل هفمعتت 

طراف  تقpول أن بpرنامج عمpل هفمعتpت ينبغpي وضعه في تعاون مع المنظمات الحكومية واأل     4/4 مpن المpرفق األول بالمقpرر     8أن الفقpرة     -24
وينبغي أن يتضمن برنامج العمل العناصر . ذات الصpلة ، وأن يكpون مبنpيا على الجهود الجارية في صيانة األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية           

  رسائل إلى1999 وآذلك في سبتمبر 1998ولهpذا الغpرض ، أرسpل األميpن التنفpيذي فpي يوليه          . التpي تبيpنها مؤتمpر األطpراف فpي تلpك الفقpرة               
 8جمpيع نقpاط االتصpال الوطنpية الموجودة في ظل االتفاقية ، يدعوها بها إلى تقديم دراسات حاالت وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالفقرات       

نفيذي وإعماًال للجدول الزمني الوارد في المرفق الثاني بالمقرر المذآور ، سيقوم األمين الت      . 4/4مpن المpرفق األول بالمقرر       ) ج(و  ) ب(و) أ(
مppن المppرفق األول ، أي العناصppر المppتعلقة بوضppع منهجppيات وتقنppيات لتقيppيم السppلع   ) د (8بppإعداد مقppترحات بشppأن العناصppر المبيppنة فppي الفقppرة  

ة ، والخدمpات التpي تpنطوي علpيها األنظمpة اإليكولوجpية للمpياه الداخلية ، وحوافز وإصالحات للسياسة العامة وتفهم لوظيفة األنظمة اإليكولوجي             
 .على أن يتم ذلك آله في الوقت المناسب ليكون تحت يد االجتماع السادس لمؤتمر األطراف 

 آانت هناك دراسات حاالت ومعلومات قد قدمت من األرجنتين ، أستراليا ، بلجيكا ، بلغاريا ، الصين ، مصر ،   2000فبراير  /حpتى شpباط    -25
ودراسppات الحppاالت هppذه مppتاحة مppن خppالل آلppية تppبادل . ل ، العربppية السppعودية ، المملكppة المpتحدة  ألمانpيا ، أيرلppندا ، المكسppيك ، هولppندا ، الppبرتغا 

(  يوجpppppppد فpppppppي المذآppppppرة التpppppppي أعpppppppدت لالجpppppppتماع الخpppppppامس لpppppppـ هفمعتpppppppت  4/4 مpppppppن المقpppppppرر 10وإعمpppppppاًال للفقpppppppرة . المعلومppppppات  
UNEP/CBD/SBSTTA/5/6 (               من ماpن ضpتمدة مpلة المسpات ذات الصpي للمعلومpيان تجميعpاستمدت منه من التقارير الوطنية ودراسات  ب 

 .من المرفق األول ) ج(و ) أ (8الحاالت المقدمة إلى األمانة استجابة للفقرتين 

 ، ينبغpي أن تتضpمن خطpة العمpل للهيئة الفرعية وضع ونشر مبادئ توجيهية      4/4مpن المpرفق األول بالمقpرر        ) ب (8آمpا ذآpر فpي الفقpرة          -26
ولهppذا . يppيم السppريع للتppنوع البيولوجppي للمppياه الداخلppية ، بالنسppبة ألنppواع مخppتلفة مppن األنظمppة اإليكولوجppية للمppياه الداخلppية    إقليمppية فppي سppبيل التق

الغpرض ، بpدأت األمانpة فpي تجمpيع مpا يوجpد من أدوات التقييم السريع للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية ، وتوجد البيانات بشأن ذلك في المذآرة         
 .ذآر التي أعدت لالجتماع الخامس لـ هفمعتت اآلنفة ال

 )GTI(تطويرالمبادرة العالمية للتصنيف 
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 مطلpوب مpن األميpن التنفpيذي أن يpتخذ إجراء حاسمًا لدفع عجلة المبادرة العالمية للتصنيف       4/4 مpن المpرفق األول بالمقpرر         21فpي الفقpرة      -27
والمعلومpات ذات الصpلة بهpذا الموضوع ورادة في مذآرة األمين التنفيذي بشأن     . ال   د 4/1 والمقpرر    3/10وفقpا للتفاصpيل الpواردة فpي المقpرر           

 ) .UNEP/CBD/COP/5/12(هذه المسألة ، والمعدة لالجتماع الخامس لمؤتمر األطراف 

 

 2/10تنفيذ برنامج العمل الناشئ عن المقرر  -ثالثا
 )تكليف جاآرتا بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي  ( 

 مقدمة -لفأ

 قpرر أن يpدرج فpي بpرنامجه ذي األجpل المتوسط الحفظ واالستعمال المستدام        1994أن مؤتمpر األطpراف فpي اجpتماعه األول فpي ديسpمبر                -28
وبذلك فأن مؤتمر األطراف قد شرع في حوار حول هذا الموضوع ، أدى . للتpنوع البيولوجpي البحري والساحلي ، وطلب مشورة من هفمعتت          

 .  بشأن الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي 2/10ره ، في اجتماعه الثاني ، للمقرر إلى إقرا

يتبين التغييرات الفيزيقية والتدمير وتدهور الموائل والتلوث واجتياح  ( 1/8أن هpذا المقpرر األخير ، الذي قام على أساس توصية هفمعتت         -29
فراط في استغالل الموارد الحية البحرية والساحلية ، بوصفها التهديدات الرئيسية الواقعة على التنوع البيولوجي البحري األنpواع الغريpبة ، واإل     

اإلدارة المppتكاملة للمجppاالت الppبحرية والسppاحلية واالسppتعمال المسppتدام للمppوارد الحppية  ( ويصppور ذلppك المقppرر أيضppا خمسppة مسppائل  . والسppاحلي 
باعتبارها المجاالت ذات األولوية لتقوم )  والمpناطق المحمpية البحرية والساحلية ، وتربية األحياء المائية واألنواع الغريبة   الpبحرية والسpاحلية ،   

ويتضpمن المقرر آذلك طلبًا إلى  . األطpراف والحكومpات األخpرى والمpنظمات والهيpئات األخpرى بpالعمل فpيها باعتpبارها مجpاالت ذات أولويpة                    
 .أن يقوم بصياغة مشروع برنامج لتحقيق مزيد من العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي األمين التنفيذي 

 ، قدم األساس التي استعملته هفمعتت 1997أن أول اجpتماع لفpريق خpبراء التpنوع البيولوجي البحري والساحلي ، في جاآرتا ، في مارس        -30
  .2/2لصياغة توصياتها 

وتنفيذ األمانة لبرنامج .  المتضمن برنامج عمل لعدة سنوات 4/5 باتخاذ مقرره  1998ف في اجتماعه الرابع في مايو       وقpام مؤتمpر األطpرا      -31
 . العمل بدأ فورًا عقب ذلك االجتماع 

وأصدرت نظpرت هفمعتpت فpي اجpتماعها الpرابع فpي تقريpر مرحلpي عpن تنفpيذ العناصpر العلمpية والتقنية والتكنولوجية في برنامج العمل ،                     -32
 بحيث يشمل 4/5 مpنها بأن يقوم مؤتمر األطراف بتوسيع طلبه إلى هفمعتت الوارد في المقرر    6 ألpف ، التpي توصpي فpي الفقpرة             4/1توصpيتها   

 . آثار التدهور الفيزيقي وتدمير األجراف المرجانية باإلضافة إلى تحليلها لظاهرة تبيض المرجان 

( ، أحاطppppت علمppppا بppppأدوات تنفppppيذ بppppرنامج العمppppل علppppى الصppppعيد الدولppppي   5/6 توصppppيتها أن هفمعتppppت فppppي اجppppتماعها الخppppامس وفppppي  -33
UNEP/CBD/SBSTTA/5/7      ل األولpنظر فيها مؤتمر األطراف في            )  ، الفصpي يpرجان ، آpيض المpرة تبpأن ظاهpيات بشpاغت توصpوص

 .اجتماعه الخامس 

عمpل ، أن تنفpيذ هpذا الpبرنامج يسpير على قدم وساق ، وأسفر عن نتائج      بعpد انقضpاء سpنتين تقريpبًا علpى إقpرار مؤتمpر األطpراف لpبرنامج ال             -34
أدوات للمسpاعدة علpى تنفpيذ بpرنامج العمل ، بما في ذلك ويب سايت تكليف جاآرتا ، المخصص لتنفيذ اإلدارة     : تتضpمن تلpك النpتائج     . ملموسpة   

مpن خالل المشارآة في  ( تقيpيم األنظمpة اإليكولوجpية تشpمل مؤشpرات       المpتكاملة للمجpاالت الpبحرية والسpاحلية ، وقواعpـد البpيانات ، ومنهجpية ل                
، ومواد إلرشاد عمل الخبراء ، وتحليل على يد الخبراء لتبيض المرجان ، ووثيقة من المعلومات بشأن الموارد ) التقيpيم العالمpي للمpياه الدولpية        

 األوراق المpتعلقة بموضpوعات أخـpرى ؛ واسpتعراض األنظمة المتعلقة     الجينpية الpبحرية والسpاحلية ، تشpمل التنقيpب األحيائpي ، وغpير ذلpك مpن               
بppاإلدارة المppتكاملة للمجppاالت الppبحرية والسppاحلية ، والمجppاالت المحمppية الppبحرية والسppاحلية ، واألنppواع الغريppبة واألنمppاط الجينppية مppن بحppرية       

 .  التكليف وساحلية ، وآتيب عن تعزيز تنفيذ تكليف جاآرتا وبرنامج عمل لتنفيذ ذلك

  تنفيذ أنشطة محددة من برنامج العمل -باء

 تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمجاالت البحرية والساحلية 
 ) من البرنامج 1العنصر (

، موجز بالنتائج التي أسفر عنها  )UNEP/CBD/COP/5/INF/6(سpيقدم إلpى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس ، آوثيقة إعالمية          -35
   pيذ األنشpغيلي     تنفpدف التشpاق الهpي نطpل     1/1طة فpرنامج العمpداف بpن أهpبشأن استعراض ما هو موجود من صكوك )  ، المرفق4/5المقرر ( م

وتسppتنتج هppذه الوثppيقة أن المجموعppات الموجppودة مppن المppبادئ التوجيهppية   ) . إمكppام( تppتعلق بppاإلدارة المppتكاملـــة للمجppاالت الppبحرية والسppـاحلية  
ولpذا تقpدم الوثيقة بعض   . شpأن إمكpام ال تعpالج معالجpة وافpية موضpوع إدمpاج التpنوع البيولوجpي فpي خطpط وبpرامج إمكpام               واآللpيات واألدوات ب   

 .الخيارات عن الكيفية التي يمكن بها أن تنفذ على وجه التحديد أحكام إمكام الواردة في المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف 

 ، الpذي يتpناول تعزيpز وضع وتنفيذ إمكام على األصعدة المحلي والوطني واإلقليمي ، فأن األمانة قامت       2-1تشpغيلي   فpيما يpتعلق بpالهدف ال       -36
 :بما يلي 

وهي مستمرة في تعزيز إمكام من خالل ويب  / 1أصpبحت طpرفًا مpتعاونا مpع خدمpة الويpب العالمpية بشpأن اإلدارة السpاحلية المpتكاملة                   )أ( 
 ) .html.jm/org.biodiv.www://http(سايت تكليف جاآرتا 

                                                           
هو جهد تعاوني من مرآز دراسة السياسة البحرية في جامعة ) icm/gov.oaan.nos.www://http/(أن هذا السايت   /1

ديالوار ، ومن الدائرة الوطنية للمحيطات التابعة لإلدارة الوطنية االمحيطية والجوية للواليات المتحدة ، واللجنة اإلوقيانوغرافية الحكومية 
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) GPA(انشpأت صpالت مpع غpرفة تبادل معلومات الهيئة العالمية للعمل من أجل حماية البيئة البحرية من األنشطة المبذولة على البر           )ب( 
 وذلك من خالل صفحة ويب مشترآة على آل ويب سايت ؛ 

(V)  فتppبحـــار         استكشppانون الppيطات وقppؤون المحppتحدة لشppم المppن إدارة األمppاعدة مppم مسppية تقديppإمكان )
UNDOALOS (– يppتحدة اإلنمائppم المppرنامج األمppوب  ) رنامجppبTRAIN-SEA-COAST ( بحريةppهامات الppواإلس

( مجاالت الساحليـــة في برنامج اإلدارة المتكاملة لل) IOC(والعلمpية والمالحظpات مpن اللجpنة اإلوقيانوغرافpية الدولpية           
وهمpا الpبرنامجان التpي تبينpت األمانpة أنهمpا الpبرنامجان اللذان لهما أشد صلة بأحكام بناء القدرات في مجال إآام             ) إآpام   

وللعلمييpppن واألخصpppائيين المشpppارآين فpppي بpppرامج الpppبحوث والرصpppد   ) TRAIN-SEA-COAST( لصpppناع القpppرار 
 ) .برنامج إآام (

 بشppأن المppبادئ التوجيهppية المppتعلقة بتقيppيم األنظمppة اإليكولوجppية ، بمppا فppي ذلppك         3– 1نشppطة المتصppلة بppالهدف التشppغيلي    فppيما يppتعلق باأل  -37
، ويشppمل ذلpك تمثppيل األمانpة وإسppهاماتها فppي   ) GIWA(التقيpيم العالمppي للمpياه الدولppية   " المؤشpرات ، دخلppت األمانpة فppي ترتيpبات تعاونppية مppع    

 من شأنه أن يسهم في عملية التقييم العام GIWAوالتعاون مع .  والمكلpف بpإعداد بpروتوآول لمنهجية التقييم      GIWAالفpريق العpامل الpتابع لpـ         
، وتقريppر ) UNEP/CBD/COP/5/17(التppي سppتجرى فppي ظppل االتفاقppية ، والتppي تناقشppها مذآppرة األميppن التنفppيذي بشppأن عملppيات االتفاقppية      

، وهمpا وثيقpتان موجودتpان أمpام مؤتمر األطراف في     ) UNEP/CBD/COP/5/INF/1(م العلمpي  اجpتماع أوسpلو إلعمpال الفكpر بشpأن التقيpي          
 .اجتماعه الخامس 

 الموارد الحية البحرية والساحلية ، شاملة األجراف المرجانية 
 ) من البرنامج2العنصر (

وقد بدأت . ذات الصpلة وخصوصpًا إآالرم والفاو   قامpت األمانpة بتpبادل معلومpات ومpواد وخpبرات تpتعلق بpالهدف التشpغيلي مpع المpنظمات               -38
 ، وذلك في تعاون مع 4/5الدراسpة بشpأن آثpار تعزيpز األرصpدة الموجpودة على التنوع البيولوجي البحري والسـاحلي ، والتي دعا إليها المقرر              

 الدراسpة ، ويحpتاج هpذا النشاط إلى استكمال خالل    المنظمتيpن اآلنفتpي الذآpر ؛ بpيد أن المpوارد المالpية المحpدودة قpد عرقلpت التنفpيذ الكpامل لpتلك                
 . المرحلة التنفيذية القادمة من برنامج العمل 

بشpأن تنفppيذ النشpاط الداخpل فppي    ) UNEP/CBD/COP/5/INF/7(سpوف يpتاح لمؤتمpر األطppراف فpي اجpتماعه الخppامس تقريpر مرحلpي         -39
وتستكشف تلك الوثيقة الطرائق والوسائل . سpاحلية ، شpاملة استكشpـاف األحياء     التشpغيلي بشpأن المpوارد الجينpية الpبحرية وال     2-2نطpاق الهpدف     

لتوسpيع قpاعدة المعلومpات التpي يمكpن أن تنبنpي عليها المقررات المستنيرة والمالئمة ، عن الكيفية التي يمكن بها إدارة هذا المجال وفقا ألهداف          
 بيانًا بالخطوط العريضة لدراسة العالقة بين االتفاقية واتفاقية األمم المتحدة UNDOALOSوباإلضpافة إلpى ذلpك تلقpت األمانpة مpن          . االتفاقpية   

 2/10بشpأن قpانون الpبحار ، فpيما يpتعلق بالحفظ واالستعمال المستدام للموارد الجينية على قاع البحر العميق ، وهو األمر الذي دعا إليه المقرر       
  .12الفقرة 

لمساعدة هفمعتت في اجتماعها )  ، الفصل الثاني UNEP/CBD/SBSTTA/5/7( ظاهرة تبيض المرجان أعpد األميpن التنفيذي تحليًال ل     -40
وقppد أعppد ذلppك التحلppيل بمسppاعدة مppن الخppبراء الذيppن شppارآوا فppي تشppاور الخppبراء بشppأن تبppيض  . الخppامس أثppناء مداوالتهppا حppول هppذا الموضppوع 

وقد أتيح هذا  . 1999 أآpتوبر  13 إلpى  11بمقpر إآpالرم ، بمانpيال ، بالفليبيpن ، مpن      المpرجان ، وهpو التشpاور الpذي تpم فpي تعpاون مpع إآpالرم ،              
ونتائج هذه . التشpاور بفضpل سpند مالpي مpن حكومpات فرنسpا والسpويد والواليpات المpتحدة األمريكpية ، ومكتب االتحاد العالمي للحفظ بواشنطن                       

د استعمل االجتماع الخامس لـ هفمعتت آلتا الوثيقتين ومشورة الهيئة وق . UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/11المشpاورة مبينة في الوثيقة      
 ) . المرفق األول  UNEP/CBD/COP/5/3  (5/6إلى مؤتمر األطراف بشأن تبيض المرجان ورادة في توصياتها 

 )  من البرنامج3العنصر ( المجاالت المحمية البحرية والساحلية 

 ، بشppأن تسppهيل البحppث والرصppد المتعلقيppن بقppيمة وآثppار المجppاالت المحمppية الppبحرية       1-3تشppغيلي أن تنفppيذ األنشppطة فppي نطppاق الهppدف ال    -41
والسpاحلية والمجpاالت المشابه لها ذات اإلدارة المقيدة ، على االستعمال المستدام للموارد الحية البحرية والساحلية ، هذا التنفيذ أمر معلق ريثما              

  . 4/5صص الذي دعا إلى إنشائه المقرر يتم إنشاء فريق الخبراء التقني المخ

بشppأن األنشppطة فppي  ) UNEP/CBD/COP/5/INF/8(أعppدت وثppيقة إعالمppية لالجppتماع الخppامس لمؤتمppر األطppراف    -42
.  الpذي يشpمله عنصpر الpبرنامج المpتعلق بوضع معايير إلنشاء وإدارة مجاالت محمية بحرية وساحلية             2-3نطpاق الهpدف التشpغيلي       

معايpير القائمpة فعpًال ، وتسpتخلص مpن ذلpك أن هpذه المعايpير بعpد التنسيق بينـها ،  سوف تمثل أداة مفيدة لتنفيذ          وتسpتعرض الوثpيقة ال   
 . األحكام المتعلقة بالمناطق المحمية اآلنفة الذآر ، في نطاق برنامج العمل 

 )  من البرنامج 4العنصر ( تربية األحياء البحرية 

لمعلومات والبيانات والنشرات وثبتًا بالمؤلفات المتعلقة بالهدف التشغيلي والممارسة المثلي لتربية األحياء بpدأت األمانpة فpي تجمpيع ونشpر ا          -43
 وذلك من خالل ) .html.4-2-1/jm/org.biodiv.www://httpأنظpر  ( الpبحرية علpى نحpو نpاجح ، بمpا فpي ذلpك اسpتعمال األنpواع المحلpية                    

وهpناك أنشpطة أخpرى معلقpة تpتعلق بهpذا العنصpر مpن الpبرنامج ريpثما ينشpأ فpريق الخpبراء التقني المخصص الذي دعا                    . آلpية تpبادل المعلومpات       
 ولpم تpتم بعpد تلبpية الحاجpة إلpى إعpارة أحد األطراف أو مؤسسة مخصصة مؤهلة لشخص مهني ذي خبرة عالية على       .  إلpى إنشpائه      4/5المقpرر   

 . الصادر عن مؤتمر األطراف 4/5وجه التحديد في مجال تربية األحياء البحرية ، آما جاء ذلك في المقرر 

 )  من البرنامج 5العنصر ( األنواع واألنماط الجينية الغريبة 
                                                                                                                                                                             

هيئة رسمية متعاونة مع هذه المبادرة ، إلى جانب اتفاقيات أخرى ومنظمات دولية واألمانة هي . الدولية التابعة لليونسكو ، والبنك الدولي 
 .حكومية أخرى 
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يبة ، بدأت األمانة تحليل  التشpغيلي ، بشpأن تحقpيق تفpاهم أفضpل ألسpباب وجرائpر إدخpال أنpواع وأنمpاط جينpية غر              1-5فpيما يpتعلق بpالهدف        -44
أنظpppر ( المعلومppات والبppيانات ودراسppات الحppاالت بشpppأن هppذا الموضppوع ، لنشppر تلpppك المعلومppات مppن خppالل آلpppية غppرفة تppبادل المعلومppات              

html.5-2-1/jm/org.biodiv.www://http . ( ياتانpppتعلق التوصpppة  5/5 و 4/4وتpppية الخاصpppال التكميلpppت باإلعمpppن هفمعتpppادرتان عpppالص 
 .بالقضية الشاملة لألنواع الغريبة التي تهدد األنواع واألنظمة اإليكولوجية أو الموائل 

أعدت لالجتماع الخامس لمؤتمر األطراف ، تتضمن ) UNEP/CBD/COP/5/INF/9( هناك وثيقة إعالمية  2-5وفقpا للهدف التشغيلي      -45
فجpوات الموجpودة فpي الصpكوك القانونpية وفpي المpبادئ التوجيهpية واإلجراءات القائمة والمقترحة ، آما تتضمن معلومات عن التدابير             تحلpيًال لل  

 .المتخذة على الصعيد الوطني والصعيد الدولي 

 ، وهذه المراجع مستمدة من التقارير بpدأت األمانpة فpي تجمpيع المpراجع المpتعلقة بالوقpائع المترتpبة علpى إدخpال أنpواع وأنماط جينية غريبة                   -46
 . الوطنية وغيرها من المصادر المناسبة ، لنشرها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات 

 )  من البرنامج6العنصر ( موضوعات عامة 

خصوصًا (  البرنامج  ، الpذي يعpالج موضpوع وضpع قpاعدة بيانات بشأن المبادرات ذات الصلة بعناصر          1-6فpيما يpتعلق بpالهدف التشpغيلي          -47
تبينppت األمانpة مصppادر المعلومppات ذات الصpلة ، وقامppت بتحلppيل المعلومpات المppتعلقة بppالهدف    ) اإلدارة المpتكاملة للمجppاالت الpبحرية والسppاحلية   

 والبلدان والمنظمات غpير أن األمانpة لpم يpرد إلpيها إال عpدد محدود من اإلجابات من جانب األطراف         . التشpغيلي والمpتاحة فpي الpتقارير الوطنpية           
وتجرى تقييمات مكتبية للمعلومات المتاحة بمساعدة من خبراء من جدول الخبراء ، وسوف . والهيpئات ذات الصpلة على طلبها إلسهامات منها       

 .يتم نشر ما يستخلص من نتائج من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات خالل المرحلة التالية من برنامج العمل 

 2-6 أدنpاه معلومpات عpن قpاعدة البيانات الخاصة بالخبراء المزمع االستعانة بهم على تحقيق الهدف             54 تتضpمن الفقpرة    -48
 . التشغيلي 

بإسpهام آpريم مpن حكومpة السpويد ، قامpت األمانة بإنتاج آتيب لترويج تكليف جاآرتا وبرنامج العمل الخاص بتنفيذ ذلك               -49
الوقpت المناسpب قpبل االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف ، وسوف يرسل    والغpرض مpن وضpع الكتيpب هpو أن ينشpر فpي        . التكلpيف   

 .إلى جميع نقاط االتصال الوطنية ، وإلى  الحكومات األخرى وإلى المنظمات والهيئات التي يعنيها األمر 

تهدف أبلغpت حكومpة السpويد األمانpة عمpا أحpرز مpن تقpدم فpي إنشاء شراآة بين حكومة السويد وحكومـة إندونيسيا ، تس                  -50
ومن المقرر أن . تحقpيق مpزيد مpن الترويج لتكليف جاآرتا وتنفيذه ، في ضوء دور إندونيسيا الرئيسي في تسهيل تنفيذ ذلك التكليف       

  .2000مارس /تجرى مشورة بين الحكومتين في آذار

 تطبيق المبادئ األساسية لتنفيذ برنامج العمل المبين -ج
 متصلة بتلك المبادئ، واألنشطة ال4/5 في المرفق بالمقرر 

 النظام اإليكولوجي والنهج التحوطية 

أعpدت األمانppة موجppزًا للppتطور الppذي طppرأ علpى مفهppوم نهppج الppنظم اإليكولوجppية فppي مجpال الحفppظ واالسppتعمال المسppتدام للتppنوع البيولوجppي      -51
اف والمpppppتاحة بالعpppppنوان  الpppppبحري والسpppppاحلي علpppppى أسpppppاس المقpppppررات ذات الصpppppلة بهpppppذا الموضpppppوع الصpppppادرة عpppppن مؤتمpppppر األطpppppر      

 .html.ecosystem-2-1/jm/org.biodiv.www://http .      ك صلة تربطها بورقة عن آيفية تطبيق هذا النهجpب آذلpفحة الويpمن صpوتتض
فظ بحر وقpد قدمpت هpذه الورقpة مpن األمانpة إلى الورشة الخاصة بنهج األنظمة اإليكولوجية المتعلق بإدارة وح       . علpى البيpئة الpبحرية والسpاحلية         

  .1998يونيه /الشمال ، وهي الورشة التي عقدت في أوسلو في حزيران

jm/org.biodiv.www://http/1-2-قامpppت األمانpppة بوضpppع بعpppض اإلرشpppادات فpppي مجpppال الpppنهج التحوطpppي ، وهpppي مpppتاحة بالعpppنوان   -52
.html.precautionary.  

 أهمية العلم ، بما في ذلك مبادرة التصنيف العالمية 

م األمانpة برصpد منpتظم للpبرامج الرئيسpية العلمpية وآذلpك بpرامج الرصpد ذات الصpلة بالموضpوعات الداخلة في نطاق تكليف جاآرتا ،                  تقpو  -53
وعلى أساس ما طلبه مؤتمر األطراف من بذل جهود خاصة لمساندة مبادرة التصنيف العالمية في    " ”GIWAوهpي تسpاهم بنشpاط فpي أنشطة          

سpاحلية ، عقpدت األمانpة صpالت بعpدة مشpروعات ذات صpلة وموجهpة نحpو التصpنيف ، وذلpك سعيًا إلى أهداف محددة            مجpال البيpئة الpبحرية وال     
وتتضمن تلك المعلومات من ضمن ما تضمنه . تتمpثل في بناء القدرات على توفير المعلومات التصنيفية البحرية والساحلية من خالل اإلنترنت          

، وسpجل الهيpئات الpبحرية المشترآة بين اليونسكو واللجنة اإلوقيانوغرافية الحكومية    ) هpو سpعي إقليمpي   و( السpجل األوروبpي للهيpئات الpبحرية      
وآلتا قاعدتي البيانات يمكن ) .  ، بين قواعد بيانات التصنيف 2000وهpي مبادرة عالمية تعد جزءًا من اتحاد ديفرستاس لألنواع سنة     ( الدولpية   

  . html.4/jm/org.biodiv.www://http. جاآرتا التوصل إليهما على ويب سايت تكليف

 جدول الخبراء 

آتيpب يتضpمن التوصيات والمقررات ذات الصلة الصادرة   ) 1: (وضpعت األمانpة إرشpادات للخpبراء مpن خpالل إعpداد مpا يلpي              -54
نظرة عامة إلى ) 2(اد ؛ عpن هفمعتpت ومؤتمpر األطpراف وآذلpك مدخpًال إلpى العملpية وفهرسًا تحليًا آامًال لتسهيل الرجوع إلى المو               

. أسئلة موضوعية للخبراء ) 3(األعمpال والتكلpيف والمبادئ التي يقوم عليها عمل خبراء الجدول ، آما صاغها مؤتمر األطراف ؛            
وقpد وضpعت قpاعدة بpيانات عpن الخpبراء فpي صpورتها النهائpية ، وهpي مpتاحة عpن طpريق غpرفة تpبادل المعلومpات الpتابعة لالتفاقية                      

( وصpيانة قpاعدة البpيانات التpي تتوالها األمانة تشمل تحديثًا منتظمًا لـــها                . .www://http.html.roster/org.biodivن  بالعpنوا 
وقد شارك أفراد من الخبراء في ) .  الصpادرة عpن هفمعتpت ، حpول األفpرقة العاملة التقنية المخصصة           5/14أنظpر آذلpك التوصpية       
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واستعراض الوثائق من النظراء ، ) اجpتماعات أفpرقة االتصpال والمشpاورة بين الخبراء بشأن تبيض المرجان         ( عات الخpبرة    اجpتما 
( بمppا فppي ذلppك وثppائق المعلومppات المppتعلقة بالتppنوع البيولوجppي الppبحري والسppاحلي المعppدة لالجppتماع الخppامس لمؤتمppر األطppراف            

UNEP/CBD/COP/5/INF/6-9. ( 

  السكان المحليين واألصليين المجتمعات من

 ، ينبغpي أن يسpتعمل بpرنامج العمpل ويسpتمد مpن المعارف العلمية والتقنية والتكنولوجية التي لدى المجتمعات من السكان       4/5وفقpا للمقpرر     -55
قائمة بين برنامج عمل ممكن وقpد وضpعت األمانة تحليًال للصالت ال  . ، مpن االتفاقpية     ) ي (8المحلييpن واألصpليين ، تمشpيا مpع مضpمون المpادة              

وقpد أخpذ هpذا التحلpيل فpي االعتpبار الpالزم عpند إعpداد وثpائق العمpل لالجpتماع األول للفpريق العpامل بيpن الpدورات المفتوح                      ) ي (8بشpأن المpادة     
 إلى 27ذي سيعقد في إشبلية من ، وبين ما يتصل بها من أحكام في اتفاقية التنوع البيولوجي ، وهو االجتماع ال     ) ي (8العضpوية المعني بالمادة     

  .2000مارس / آذار31

 التعاون مع االتفاقية والمنظمات والهيئات ذات الصلة ، والدعم الذي تقدمه األطراف إلى عمل األمانة : مستويات التنفيذ 

التنسppيق المشppترك بيppن األحكppام  : هppنا الppتعاون مppع االتفاقppيات والمppبادرات والمppنظمات والهيppئات الشppريكة قppد أنصppب أسppاس علppى مppا يلppي     -56
والpبرامج واألنشpطة التpي يpبذلها آpل مpن هpذه الكpيانات فpي مجpال التpنوع البيولوجpي البحري والساحلي ؛ وإسداء المساعدة التقنية ألمانة اتفاقية                   

بيولوجي البحري والساحلي ، التpنوع البيولوجpي علpى وضpع صpكوك أو أحكام تستهدف على وجه التحديد الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع ال                
ويبين المرفق األول بهذه المذآرة االتفاقيات . علpى آpال الصpعيدين اإلقليمpي والعالمpي ؛ وتنفpيذ أنشpطة مشpترآة وإنpتاج منpتجات نوعpية محpددة                  

 هذا التعاون وآذلك بيان التدابير والمpنظمات والهيpئات الشريكة ، من إقليمية وعالمية ، التي تتعاون األمانة معها بصفة منتظمة ، مع بيان نتائج     
 .المقترحة للمتابعة 

 للمساعدة على ترويج تكليف جاآرتا وبرنامج عمله في المحافل المختلفة من إقليمية 1998أتاحpت حكومpة السpويد خبير آبيرًا منذ سبتمبر            -57
ومدت حكومة إيطاليا إعارتها لمسؤول برامج مبتدئ .  وهpو إسpهام يسpمح آذلpك لألمانpة بتوسpيع تمثpيلها فpي االجتماعات ذات الصلة            –ودولpية   

للمسppاعدة علppى تنفppيذ برنامجppي العمppل أي  ) 2000لمppدة مجموعهppا سppنتان ونصppف ، تنتهppي فppي بدايppة يppناير    ( 2000يppناير /إلppى آppانون الثانppي 
لندا قد أتاحت خبيرًا للمساعدة على إعداد الpبرنامج الpبحري والسpاحلي مpن ناحpية وبpرنامج المpياه الداخلpية من ناحية أخرى ، آما أن حكومة هو          

 . الوثائق المتعلقة بجدول الخبراء 

  التطورات المؤسسية -دال

 إلى المساهمة في عملية التشاور غير الرسمية المفتوحة العضويــة ، التي أنشأتها الجمعية العامة    1999دعpا األميpن التنفpيذي فpي ديسpمبر            -58
 ، للppنظر فppي الموضppوعات المتصppلة بالمحppيطات وقppانون الppبحار وإليجppاد آلppية للppتعاون والتنسppيق بيppن     54/33لألمppم المppتحدة بموجppب قppرارها  

وقppد أعppرب األميppن التنفppيذي عppن اهppتمامه بppأن يكppون مشppارآًا فppي هppذه العملppية الهامppة ، وقppدم إسppهامًا شppامًال مppنه إلppى    . المppنظمات ذات الصppلة 
  . 2000 يونيه 2 مايو إلى 30لرسمية المفتوحة العضوية ، التي ستعقد في نيويورك من االجتماع األول للعملية التشاورية غير ا

 ) أي الغابات(تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل للتنوع البيولوجي الحراجي  -ثالثا

 مقدمة  -ألف 

، مpن األمين  ) 3/12المقpرر  ( الثالpث   الصpادرتين عpن هفمعتpت ، طلpب مؤتمpر األطpراف فpي اجpتماعـه         2/8 و   2/1علpى أثpر التوصpيتين        -59
واسppتجابة لذلppك وضppع األميppن التنفppيذي جppدوًال للخppبراء فppي التppنوع    . التنفppيذي أن يضppع بppرنامج عمppل يرآppز علppى التppنوع البيولوجppي للغابppات    

وقpد انعقpد الفpريق في    . نلpندا  البيولوجpي للغابpات ، وقpام باالسpتمداد مpن ذلpك الجpدول لعقpد اجpتماع لفpريق اتصpال ، بمسpاندة مالpية مpن حكومpة ف                 
 . وتبين العناصر الممكنة لبرنامج عمل ينسحب على ثالث سنوات ، في مجال التنوع البيولوجي للغابات 1997هلسنكي في يونيه 

وأصppدر ) . 3/3التوصppية ( نظppرت هفمعتppت فppي اجppتماعها الثالppث وعدلppت مشppروع بppرنامج العمppل وأوصppت بppأن يقppره مؤتمppر األطـppراف   -60
 .شامًال برنامج العمل الوارد في المرفق بذلك المقرر )  بشأن التنوع البيولوجي الحراجي 4/7تمر األطراف في اجتماعه الرابع مقرره مؤ

نظpرت هفمعتpت فpي اجتماعpيها الpرابع والخpامس فpيما أحpرز مpن تقpدم فpي تنفpيذ بpرنامج العمpل وأوصpت مؤتمر األطراف باتخاذ عدد من                         -61
 ) .5/14 ، 5/7 ، 4/1التوصيات (  التقدم في تنفيذ برنامج العمل التدابير لتعزيز

أن الpتقرير المرحلpي الحالpي عpن التpنوع البيولوجpي للغابpات يغطpي األنشpطة التpي بذلpتها مpن ناحpية أمانpة اتفاقpية رامسpار والفpاو والمرفق                    -62
وبذلتها من ) سيفور( مم المتحدة للبيئة والمرآز الدولي لبحوث الغابات وبرنامج األ) أيpتو (العالمpي للبيpئة والمpنظمة الدولpية لألخشpاب المداريpة           

 ، وبين فبراير 1998مايو /ناحpية أخpرى أمانpة اتفاقpية التpنوع البيولوجpي فpي الفpترة مpا بيpن اعpتماد برنامج العمل من مؤتمر األطراف في أيار                  
2000.  

لpبرنامج بحيpث قpد يرغpب مؤتمر األطراف أن ينظر في إدماج العنصر الرابع من     يرآpز الpتقرير علpى تنفpيذ العناصpر الpثالثة األولpى مpن ا               -63
برنامج ) 1: (ويتضمن التقارير العناوين اآلتية  . 4/7 مpن بpرنامج العمpل ، آمpا ذآpر ذلpك فpي المpرفق بالمقرر         3 و 2الpبرنامج فpي المرحلتيpن       

اهات وتبين الخيارات في سبيل الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي تقيpيم الوضpع القائم واالتج  ) 2. (عمpل للتpنوع البيولوجpي للغابpات        
إسppهام االتفاقppيات والمppنظمات والهيppئات ذات الصppلة فppي تنفppيذ   ) 4(الppتعاون مppع االتفاقppيات والمppنظمات والهيppئات ذات الصppلة ؛   ) 3(للغابppات ؛ 

 . ببرنامج العمل وتعزيز تنفيذه النهوض) 5(برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات ؛ 

 برنامج العمل للتنوع البيولوجي للغابات -باء 
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 النهج الشمولية والمشترآة بين القطاعات في مجال األنظمة اإليكولوجية :  من البرنامج 1العنصر 

عppرفة التقلppيدية المتصppلة بالغابppات ،   نهppج األنظمppة اإليكولوجppية ، والم : أن هppذا العنصppر مppن الppبرنامج يعppالج ثالثppة مجppاالت رئيسppية هppي      -64
 . والمجاالت المحمية 

أنظر ( فpيما يpتعلق بpنهج األنظمpة اإليكولوجpية يستفيد تنفيذ برنامج العمل من اإلرشاد والمبادئ التي أوصت بها هفمعتت مؤتمر األطراف             -65
ج األنظمpة اإليكولوجpية ، بpالعمل على وضع منهجيات    وتقpوم األمانpة ، مسpتعملة فpي ذلpك إطpار نهp            ) .  الصpادرة عpن هفمعتpت        5/10التوصpية   

وتستمد األمانة . لpتعزيز إدماج التنوع البيولوجي للغابات واالستعمال المستدام لذلك التنوع في نهج شمولي في مجال اإلدارة المستدامة للغابات       
 : عناصر أنشطتها مما يلي 

الصادرة عن " ة في سبيل الصياغة والتنفيذ والتنقيح للبرامج الوطنية إلدارة الغابات المpبادئ األساسpية والمpبادئ التوجيهpية التشغيلي      "  )أ(
 )bas/nfp/foda/forestry/org.fao.www://httphtm.httoc/english/ prin( اليونيب والفاو

لية بشأن الحفظ داخل الموقع للموارد الجينية للغابات ، وهي المنهجيات التي أعدتها الفاو مع   المنهجpيات والمpبادئ التوجيهpية العم       ) ب( 
(مرآppppppppppppppppppppppppppppppppppز دنppppppppppppppppppppppppppppppppppيدا لppppppppppppppppppppppppppppppppppبذور الغابppppppppppppppppppppppppppppppppppات وغppppppppppppppppppppppppppppppppppيرها مppppppppppppppppppppppppppppppppppن الشppppppppppppppppppppppppppppppppppرآاء      

stm#Insitu;.insitu/homepage/fogenre/form/for/forestry/org.fao.www://http and 
stm.e19art/e124/124/genresbu/fogenres/form/for/forestry/org.fao.www://http) 

المpي لرصpد الحفpظ ، السpتعمال المؤسسات الوطنية المعنية بالغابات ، ووآاالت     الكpتاب المرجعpي الصpادر عpن اليونيpب والمرآpز الع           )ج( 
 .التنمية وغير ذلك من الممارسين في مجال بناء القدرات ، وهو آتاب مرجعي يصف آيف يمكن تعزيز أنظمة المعلومات الخاصة بالغابات 

 اتفاقية التراث العالمي والشبكة –ران أطرًا لحفظ التنوع البيولوجي خpبرة اليونسpكو مpن خpالل الصكتين الدوليين الرئيسيين اللذين يوف            )د( 
 ؛) org.unesco.www://http( العالمية الحتياطات الكرة الحيوية 

 5-3بيعppية ، بمديppنة بلدبppرغ ، بهولppندا ورشppة اإلدارة المppتكاملة للمppوارد الط( توافppق بلدبppرغ علppى اإلدارة المppتكاملة للمppوارد الطبيعppية   )هـ( 
( ، وهpو الpتوافق الpذي وافpق علpيه سpيفور وغpيره من المراآز األعضاء في الفريق التشاوري بشأن البحوث الزراعية الدولية                 ) 1999سpبتمبر   
 ، وآذلppك مppبادرات سppغيار فppي سppبيل تحقppيق نهppج أفضppل للppبحوث القائمppة علppى أسppاس األنظمppة اإليكولوجppية بالنسppبة لppنظام سppغيار آلppه ) سppغيار

الجاريpة مpثل مpبادرة الحصpاد فpي المسpتقبل ؛ وبpرنامج المpوارد الجينpية علpى نطpاق الpنظام آلpه ، وبرنامج اإلدارة المتكاملة لآلفات على نطاق                         
 ) htm.index/spipm/org.cgiar.www://http(النظام آله 

 ، إلى نقاط االتصال الوطنية تطلب منها دراسات حاالت من البلدان 2000 يناير 27مؤرخة  / 2باإلضpافة إلpى ذلpك أرسpلت األمانpة رسالة             -66
وسوف تقوم األمانة بتجميع تلك الدراسات وتسلط . التpي طpبق فpيها نهpج األنظمpة اإليكولوجpية فpي ممارسpات مسpتدامة في مجال إدارة الغابات               

 .ى الدروس المستفادة منها في وثيقة تعرض على مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس للنظر فيها الضوء عل

، عملpت أمانpة اتفاقية التنوع البيولوجي عن آثب مع أمانة المحفل   ) TFRK(فpيما يpتعلق بالمعpرفة التقلpيدية المتصpلة بالغابpات          -67
ين العام بشأن المعرفة التقليدية المتصلة بالغابات في االجتماع الثالث الحكومpي الدولpي بشpأن الغابpات وأسهمت في إنتاج تقرير األم      

 بppاإلدارة المسppتدامة للغابppات ، فمppن ضppمن مppا تقppوم بppه األمانppة  TFRKوفppي مجppال وضppع منهجppيات لppتعزيز إدمppاج . لذلppك المحفppل 
المحفل في اجتماعه الرابع المعقود  ، وهي المقترحات التي أقرها   TFRK بشأن   IFFاالسpتمداد مpن مقpترحات العمpل المقدمpة مpن             

و) INF/5/COP/CBD/UNEP/16(  ، آمpppppppppppا جpppppppppppاء ذلpppppppppppك فpppppppppppي تقريpppppppppppره    2000بنpppppppppppيويورك فpppppppppppي فpppppppppppبراير  
htm.forests/sustdev/ese/org.un.www://http . (  رppي تقريppي فppنوع البيولوجppية التppة اتفاقppرت أمانppك نظppى ذلppافة إلppوباإلض

الوثpائق التpي تقpدم إلpى االجpتماع األول للفpريق العpامل فpيما بين الدورات المخصص          عpند إعدادهpا مشpاريع    IFFالpدورة الpرابعة لpـ      
أنظpppppر ( ، ومpppppا يتصpppppل بهpppppا مpppppن أحكpppppام فpppppي اتفاقpppppية التpppppنوع البيولوجpppppي        ) ي(8المفpppppتوح العضpppppوية ، المعنpppppي بالمpppppادة    

html.index/1j8Wg/igind/org.biodiv.www://http. ( 

بppدأت األمانppة فppي تجمppيع المعلومppات التقنppية والعلمppية ذات الصppلة بالموضppوع مppن الشppبكات علppى جمppيع مسppتويات المجppاالت        -68
 : المحمية ومنهجيات تشغيل الشبكات ، مع االستمداد مما يلي 

  . )org.unesco.www://http(كرة الحيوية خبرة اليونسكو من خالل اتفاقية التراث العالمي ، والشبكة العالمية لل )أ(

هاراري ، زيمبابوي ، ( المشpاورة التقنية الدولية عن إدارة المناطق المحمية والتنمية الريفية المستدامة ، بين الفاو واليونيب              )ب(
 "آيف يمكن التوفيق بين المجاالت المحمية والتنمية الريفية المستدامة ؟ " حول  ) 1999أآتوبر 

(VIII)  ترpاحات باتخاذ بعض التدابير ، صادرة عن   اقIFF وأقرتها الدورة الرابعة لـ IFF وهي تدعو ، 
الppبلدان إلppى أمppور مppنها أن تلppتزم بالحمايppة والحفppظ والصppفة التمثيلppية لجمppيع أنمppاط الغابppات ، وآذلppك أن تضppع وتppنفذ         

(  بصppفة خاصppة بالتppنوع البيولوجـــppي   اسppتراتيجيات مناسppبة لحمايppة المppدى الكppامل مppن القppيم الحراجppية ، مppع العppنـاية      
htm.forests/sustdev/esa.org.un.www://http. ( 

المناطق الخمسة عشر المعتدلة المناخ و المتجمدة ، والتي تبين أنماط الغابات / التpي تبيpن الpبلدان      UNEP/WCMCخpرائط    )د(
 /3ها مجاالت محمية ؛ التي تغطي

                                                           
  http://www.biodiv.org/forests/call-for-cs.html نص هذه الرسالة وارد على ويب سايت اتفاقية التنوع البيولوجي  /2
 . ولليونيب من خالل أشكال مطبوعة ورقمية WCMC  سوف تتاح تلك الخرائط للجمهور العام من خالل ويب سايت /3
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، الذي سيعقد في ) WCC-2(نتpيجة المؤتمpر العالمpي الثانpي للحفpظ الذي عقده االتحاد الدولي للحفظ والذي يشار إليه برمز                  ) هـ(
يس بمعنى أن الحماية البيئة بمختلف المقاي" الحيز اإليكولوجي " وموضpوع مؤتمpر عمpان هو     . 2000 أآpتوبر    11 إلpى    4عمpان بpاألردن مpن       

 ) .org.iucn.www://http( الجغرافية هي مطلب مسبق لألمن االجتماعي واالقتصادي بل والسياسي للناس 

  .تحليل الطرائق التي تؤثر بها األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي للغابات:  من البرنامج 2العنصر 

ومpات بشpأن أسpباب اضpمحالل الغابات وتدهورها آي تقدم إلى االجتماع السابع لـ هفمعتت تحليًال      بpدأت األمانpة فpي تقيpيم المعل         -69
ويسpتمد هpذا العمpل مpن عدة مصادر ،     . شpامًال للطpرائق التpي يمكpن بهpا أن تؤثpر األنشpطة البشpرية فpي التpنوع البيولوجpي للغابpات                        

 : ومنها ما يلي 

يم المخاطر المؤدية إلى اضمحالل الغابات المدارية وإلى تجزئة الغابات وتأثيرها على    عملpية الفpاو الجارية لوضع إطار لتقي        )أ(
 التنوع البيولوجي الحراجي والموارد الجينية ؛ 

 ، لالستجابات المتوقعة من األنظمة اإليكولوجية للغابات لما UNEP/WCMCاالسpتعراض العلمpي الجpاري المشترك بين       )ب(
  .يطرأ من تغيير على المناخ

 ومعppتمدة علppى االجppتماع الppرابع لppتلك الهيppئة ، بشppأن موضppوعات مppنها التدابppير العملppية  IFFاقppتراحات بتدابppير صppادرة عppن  )ج(
 .لمعالجة سالسل التسبيب التي ترتبط بين األسباب الكامنة الضمحالل الغابات وتدهورها داخل آل بلد 

حالل الغابات وبرنامج سيفور المتعلق بالتنوع البيولوجي بشأن وقع    بpرنامج بحpوث سpيفور عpن األسpباب الكامpنة وراء اضم              )د(
( مppppثل االضppppطرابات فppppي عملppppيات تقطppppيع األشppppجار أو تجppppزئة ذلppppك التقطppppيع       ( األنشppppطة البشppppرية علppppى التppppنوع البيولوجppppي للغابppppات     

html.UCD/projects/research/cifor/org.cgiar.www://http. (  

سان خـوزيه ، آوستاريكا ، يناير ( سpباب الكامpنة وراء اضpمحالل الغابpات وزوالهpا وتدهورهpا        ورشpة آوسpتاريكا بشpأن األ       )هـ(
1999 ، pdf.rpt-uc/uc/org.us-bionet.www://http. ( 

 ات المعايير والمؤشرات في التنوع البيولوجي للغاب:   من البرنامج 3العنصر 

تقppوم األمانppة فppي الوقppت الحاضppر بتقيppيم الخppبرات المكتسppبة فppي تنفppيذ العملppيات الوطنppية واإلقليمppية وتبيppن العناصppر المشppترآة     -70
والفجpوات فpي المpبادرات الجارية فيما يتعلق بمؤشرات التنوع البيولوجي للغابات ، شاملة عمليات هلسنكي ومونتريال وتارابوتو ،     

UNEP/FAOجافة في أفريقيا والشرق األوســــــط ، و ، للمناطق ال "Lepaterique. "4/ 

 : عند قيام األمانة بهذه األنشطة تبني األمانة على عدة أساسًا منها ما يلي  -71

 .األنشطة الجارية لدى الفاو لتعزيز وتنفيذ المعايير والمؤشرات على المستويات الوطنية في سبيل اإلدارة المستدامة للغابات  )أ( 

 الذي تساند البلدان في مناطق أفريقيا والشرق واألوسط وآسيا الجافة ، في سبيل وضع وتنفيذ  UNEP/FAOاألنشpطة المشpترآة بين       )ب( 
 ) .htm.1-2/e374t/6v/publi/wforcong/foda/montes/rgo.fao.www://http(معايير ومؤشرات لإلدارة المستدامة للغابات 

( فpppppppي مجpppppppال وضpppppppع معايpppppppير ومؤشpppppppرات مرتpppppppبطة باالتجpppppppار وباإلنتاجpppppppية للغابpppppppات المداريpppppppة         s’ITTOعمpppppppل  ) ج( 
html.contents/9pds/policy/jp.or.itto.www://http. ( 

، التي تقوم ، في تعاون مع سيفور ، بوضع معايير ومؤشرات على مستوي الوحدات ،      ) ATO( أنشpطة مpنظمة األخشpاب األفريقpية          )د( 
 . في سبيل تحسين التنافس في األسواق فيما يتعلق بإصدار الشهادات 

ما يppتعلق بسpكان الغابppات وإدارة الغابppات ذات  بحpوث سppيفور بشpأن تطبppيق المعايpير والمؤشppرات عpبر مppناطق إيكولوجpية مخppتلفة ، فpي       )هـ( 
 . الصلة بالمجتمعات 

 تقييم الوضع القائم واالتجاهات وتبين الخيارات  -ج
  بما يتعلق بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الحراجي

آي ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/8(مذآرة  الصpادر عن مؤتمر األطراف ، أعد األمين التنفيذي  4/7 مpن المقpرر     12اسpتجابة للفقpرة      -72
تpنظر فpيها هفمعتpت فpي اجpتماعها الخpامس ، تتضpمن تقيpيمًا أولpيًا للمعارف الحالية والمنهجيات الجارية في تقييم األوضاع القائمة واالتجاهات                   

اسعًا في االجتماع السابع للهيئة ونظpرًا ألن التpنوع البيولوجpي الحراجpي سpوف يستعرض استعراضًا و     . المpتعلقة بالتpنوع البيولوجpي الحراجpي       
وهpذا التقيpيم الpذي شpرع فpيه فpي االجpتماع الخpامس للهيpئة الفرعية سوف          . الفرعpية ، اسpتعملت عملpية تقpوم علpى أسpاس السpير خطpوة بخطpوة             

 .يستكمل في االجتماع السابع لكي ينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس 

 ، أعppد األميppن التنفppيذي تقريppرًا تجميعppيًا للمعلومppات المppتعلقة بالتppنوع    10عppن مؤتمppر األطppراف ، الفقppرة   الصppادر 4/7فppي سppياق المقppرر   -73
وباإلضpافة إلى ذلك  ) . UNEP/CBD/COP/5/INF/18( البيولوجpي للغابpات ، علpى أسpاس المعلومpات الpواردة فpي الpتقارير الوطنpيـــــــة            

( يpppيم علمpppية وتقنpppية تغطpppي آpppال المجاليpppن الموضpppوعي و المشpppترك بيpppن عpppدة مجpppاالت    يpppنظر األميpppن التنفpppيذي فpppي الشpppروع فpppي عملpppية تق  
UNEP/CBD/COP/5/17 و UNEP/CBD/COP/5/INF/1. ( 

                                                           
أن المعلومات الخاصة بهذه العمليات متاحة على صفحة الويب الخاصة بالغابات في نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي  /4

http://www.biodiv.org/forests/  
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  التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والهيئات ذات الصلة -دال

 االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ

1999بون ، ألمانيا ، نوفمبر ( ، والخـامس  ) 1998بيونس أيرس ، األرجنتين ، نوفمبر ( اعين الرابع  شpارك األميpن التنفpيذي في االجتم        -74
.  إلppى مؤتمppر األطppراف فppي بونppيس أيppرس 4/7وقppد نقppل المقppرر . لمؤتمpر األطppراف فppي اتفاقppية األمppم المppتحدة اإلطاريppة بشppأن تغppير المppناخ  ) 

 يقوم األمين التنفيذي باالتصال بأمانة اتفاقية تغير المناخ ، في سبيل عدة أمور منها السعي إلى  الصpادرة عpن هفمعتت ،      5/7وإعمpاًال للتوصpية     
إيجppاد طppرائق ووسppائل إلدمppاج الppنظر فppي التppنوع البيولوجppي الحراجppي فppي األنشppطة المسppتقبلية لالتفاقppية المppتعلقة بتغppير المppناخ ، التppي تعppالج       

 . موضوع الغابات وحجز الكربون 

  األمم المتحدة لمكافحة التصّحر اتفاقية

 ) 1999ريسيفه ، البرازيل ، نوفمبر ( ، والــــدورة الـثالثة  ) 1998داآار ، السنغال ، ديسمبر (شpارك األميpن التنفpيذي في الدورة الثانية       -75
. طراف في اتفاقية مكافحة التصّحر في داآار  إلى مؤتمر األ4/7ونقل المقرر . ، لمؤتمpر األطpراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصّحر         

وفpي سpياق وضpع بpرنامج عمل مشترك ، مع أمانة اتفاقية مكافحة التصّحر ، بشأن األراضي الجافة ودون الرطبة ، آما أوصت بذلك هفمعتت           
 .  ،  أخذ في االعتبار برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي للغابات 5/8في توصيتها 

 الفاو 

 ، تخطط في الوقت الحاضر أمانة 5/14 و 5/7 وعلpى أسpاس توصpيتي هفمعتت    1997علpى أسpاس المذآpرة الموقعpة مpع الفpاو فpي يونpيه                 -76
اتفاقpية التpنوع البيولوجpي لوضpع أنشpطة مشpترآة مpع الفpاو ، خصوصpًا فpيما يpتعلق بتقيpيم الوضpع القائم واالتجاهات وتبين الخيارات في مجال                 

 .لمستدام للتنوع البيولوجي للغابات الحفظ واالستعمال ا

 FRA(  الpذي تقوم به الفاو  2000 ، وإطpار تقيpيم مpوارد الغابpات لعpام      4 الصpادر عpن مؤتمpر األطpراف ، الفقpرة      4/7فpي إطpار المقpرر     -77
اريpر عppن عpدد مpن المسppائل    ، إلpى جانpب المعلومppات األساسpية بشpأن الوضppع القpائم والتغيpيرات فppي المpناطق الحراجpية ، تقppدم الفpاو تق         ) 2000

اإليكولوجpية المpتعلقة بالغابات ، مثل آثار التغير الحراجي على التنوع البيولوجي للغابات ، وعمليات دورة الكربون ، وتقوم الفاو أيضا بوضع              
 .استعراض بشأن تنوع األنواع المتعلقة بالغابات ، ووضع خريطة عالمية للمناطق اإليكولوجية 

 ) IFF(الدولي المعني بالغابات المحفل الحكومي 

 إلى ذلك 4/7 ، وقدم المقرر 1998 سبتمبر –شpارك األميpن التنفpيذي فpي الpدورة الثانpية لذلpك المحفpل الpذي عقـدت بجينف ، في أغسطس              -78
 . 2000 بنيويورك في فبراير  ، والدورة الرابعة واألخيرة المعقودة1999وآpان ممpثًال أيضpا في الدورة الثالثة في جنيف في مايـو         . االجpتماع   

وقpام األميpن العpام بوصpفه ممpثًال للوآالة الرئيسية المعنية بالمعرفة التقليدية ذات الصلة بالغابات ، في إطار عمل المحفل ، وبوصفه عضوًا في         
 سبيل التحضير لتقرير األمين العام الفpريق العpامل المشpترك بيpن الوآpاالت ، المعنpي بالغابpات ، قpام األميpن التنفيذي بإعداد مشروع مذآرة في                    

 . بشأن المعارف التقليدية المتصلة بالغابات ، للدورة الثالثة للمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات 

 شpارك األميpن التنفيذي في مبادرة حكومة آوستاريكا والمنظمات غير الحكومية بشأن األسباب الكامنة وراء اضمحالل الغابات وتدهورها    -79
 ( 1999وهpو اجpتماع للمحفpل الحكومpي الدولpي المعني بالغابات فيما بين الدورات ، آما شارك في االجتماع المعقود بسان خوزية في يناير               ( 

ل بشppأن التppنوع  ونقppل المعلومppات ذات الصppلة عppن بppرنامج العمwww://httppdf.rpt-uc/uc/org.us-bionet. (   ppأنظppر الppتقرير بعppنــــوان  
 .البيولوجي الحراجي إلى ذلك االجتماع 

 )سيفور(مرآز البحوث الدولية بشأن الغابات 

وعلى أساس تلك المذآرة حصلت األمانة على تأييد سيفور في صياغتها  . 1999وقعpت األمانpة علpى مذآpرة تفpاهم مpع سpيفور في أآتوبر          -80
( جاهppات وتبيppن الخppيارات الppواردة فpي مذآppرة األميppن التنفppيذي المعpدة آppي تppنظر فppيها هفمعتppت    للتقيpيم األولppي الخppاص باألوضppاع القائمpة واالت  

UNEP/CBD/SBSTTA/5/8. ( 

 إسهام االتفاقيات والمنظمات والهيئات ذات الصلة -هاء
   في تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات

صpادر عpن مؤتمpر األطراف ، طلب األمين التنفيذي من االتفاقيات والمنظمات والهيئات     ال4/7 مpن المقpرر      7 و   5 و 2فpي سpياق الفقpرات        -81
والمعلومات الواردة مبينة في . الدولpية ذات الصpلة تقديpم معلومات تتمشى وإسهامها في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات           

 .  باء أعاله هذا القسم ، وآذلك ، حسب مقتضى الحال ، في القسم

 اتفاقية رامسار 

أن اتفاقppية رامسppار تعppترف ، فppي نطppاق تعppريفها لألراضppي الرطppبة ، بطائفppة مppن أنمppاط األراضppي الرطppبة التppي تغطppيها الغابppات ، ولديهppا   -82
وع األراضي الرطبة  موقpع يطلق عليها وصف األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية ، والتي تحتوي على أنظمة إيكولوجية من ن 300حوالpي   

 ، أشير 2001– 2000وفpي سpياق خطpة العمpل المشترآة الثانية بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار ، للفترة          . التpي تغطpيها الغابpات       
أمانppة اتفاقppية التppنوع  وتقppوم . وإلppى التدابppير المتصppلة بهppذا الموضppوع التppي ينبغppي اتخاذهppا      ) 1-3القسppم ( إلppى األنظمppة اإليكولوجppية للغابppات  

 . وفي خطة العمل المشترآة 4/7البيولوجي بالتعاون مع أمانة رامسار فيما يتعلق بتنفيذ الجوانب المتصلة بالغابات في المقرر 

 المرفق العالمي للبيئة 
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وفيما يتعلق بالفترة  . 1999يونيه  إلى 1998وافpق المpرفق العالمpي للبيئة على سبعة مشروعات تعالج مسائل متصلة بالغابات ، من يناير      -83
 مشروعًا تتعلق باألنظمة اإليكولوجية 13التالpية التpي سpيقدم عpنها تقاريpر ، فpأن مخpزون المشpروعات لدى المرفق العالمي للبيئة يتضمن فعًال                 

 .للغابات 

 

 )ITTO( المنظمة الدولية لألخشاب المدارية 

 مشpروعًا متصpًال بالغابpات ، التpي يجppرى     78 ، الpذي يصppف  2000لتنفpيذي تقريpرها فpي يpناير     أن أمانpة هpذه المpنظمة قدمpت إلpى األميppن ا      -84
 بلpدًا وآثpير مpن هذه المشروعات يتصل ببرنامج عمل التنوع البيولوجي للغابات ، ويعالج على وجه التحديد االستعمال المستدام      20دعمهpا فpي     

 .للتنوع البيولوجي والمناطق المحمية 

  نامج العملالنهوض ببر -و

 تحديث ويب سايت االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي للغابات 

ويشمل الـ ويب سايت في . قpام األميpن التنفpيذي بتحديpث ويpب سpايت االتفاقpية بشpأن التنوع البيولوجي للغابات ، مراعاة للعناصر الجديـدة               -85
 يرآpز على مقررات أخرى صادرة عن مؤتمر األطراف وتوصيات   وعلpى بpرنامج عملpه ، وآذلpك         4/7الوقpت الحاضpر ويرآpز علpى المقpرر           

ويشمل الـ ويب سايت آذلك المعلومات ذات الصلة بشأن العمليات المتصلة بالغابات مثل المحفل . أخpرى صpادرة عpن هفمعتpت في هذا الصدد           
 .وصالت الربط بالمنظمات ذات الصلة ويتضمن مراجع جديدة تبين وثائق علمية وتقنية و . IFFالحكومي الدولي المعني بالغابات 

 تحديث جدول الخبراء في مجال التنوع البيولوجي للغابات 

 اسمًا من الخبراء ينتمون إلى 392 يشpمل  2000أن جpدول خpبراء االتفاقpية بشpأن التpنوع البيولوجpي الحراجpي ، حpتى فpبراير                   -86
طة القادمة التي ستجرى في سياق تنفيذ برنامج العمل ، مثل وسpوف يسpتعمل جpدول الخبراء الذي جرى تحديثه في األنش       .  بلpدًا    91

االستعراضpات التpي يقpوم بهpا الpنظراء ، والجpتماعات أفpرقة االتصpال أو لفpريق الخpبراء التقنpي المخصpص الpذي سpوف ينشأ فيما                          
 . الصادرة عن هفمعتت ، بشأن أفرقة الخبراء التقنية المخصصة 5/14يتعلق بالتوصية 
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  المرفق األول

قائمة االتفاقيات والمنظمات والهيئات الشريكة في مجاالت التنوع البيولوجي البحري والساحلي والحراجي ، ونتيجة التعاون مع أمانة اتفاقية 
 /5التنوع البيولوجي 

النتائج التي أسفر عنها أو يبشر بها  تدابير المتابعة
 التعاون 

 أسم االتفاقية ، أو المنظمة أو الهيئة 

 ع البيولوجي البحري والساحلي التنو
 المستوى اإلقليمي 

مواصpppppلة تpppppبادل اآلراء والمعلومpppppات    
بشpppأن الموضpppوعات المتصpppلة بالتpppنوع 

ي والسpppppاحلي فpppppي البيولوجpppppي الpppppبحر
 .جنوب شرق المحيط الهادئ 

 .تنفيذ مذآرة التعاون مستمر  

التpppبادل المنppppتظم لppppآلراء والمعلومppppات  
والمشpppppارآة المتpppppبادلة للممثليpppppن فpppppي   

 .االجتماع المختلفة ذات الصلة 
إسppداء المسppاعدة التقنppية وإعppداد وثppائق    
العمppppppل مppppppن أمانppppppة اتفاقppppppية التppppppنوع  

 .البيولوجي 
اجpppتماع الخpppبراء المنتميpppن إلpppى أمانpppة    
اللجpppنة الدائمpppة لجpppنوب شpppرق المحpppيط  

دئ واتفاقpppppية التpppppنوع البيولوجpppppي الهppppا 
لتحلppppيل اآلثppppار اإليكولوجppppية لألنppppواع   

) 1998فنيا دي مار، سبتمبر   ( الغريبة  
 بوصفه 4وقpدم الpتقرير إلpى هفمعتpت         . 

وثpppppppppppppppppppppppppppppppppيقة إعالمpppppppppppppppppppppppppppppppppية 
UNEP/CBD/SBSTTA/4/INF/5.  

ورشpة عpن آثpار تربpية األحياء البحرية          
علpى البيpئة البحرية والساحلية المتاخمة      

( ق المحppppيط الهppppادئ  ، وجppppنوب شppppر 
 ) .1999بيرتو مونت ، أآتوبر 

االجpتماع الثالpث لفppريق الخpبراء التقنppي    
المخصpص المعنpي بالمجpاالت الppبحرية    
المحمppppية فppppي جppppنوب شppppرق المحppppيط   

1999بونت أرينس ، ديسمبر     (الهادئ  
. ( 

 

أمانppة اللجppنة الدائمppة لجppنوب شppرق المحppيط      
التpي تقوم بمثابة أمانة اتفاقية حماية       ( الهpادي   

البيpppئة الpppبحرية والمpppنطقة السpppاحلية لجpppنوب    
 ووحدة – اتفاقية ليما  –شpرق المحpيط الهادي      

التنسpيق اإلقليمpية لخطpة العمpل لجpنوب شرق          
 .يط الهادئ المح

 

النتائج التي أسفر عنها أو يبشر بها  تدابير المتابعة
 التعاون 

 أسم االتفاقية ، أو المنظمة أو الهيئة 

مطلpوب تنقpيح مذآpرة الpتعاون القائمpة بحيث        
تتضppمن مppرفقًا يبيppن أنشppطة محppددة لمppرحلة    

 .التنفيذ القادمة من برنامج العمل 

إسppهام الوحppدة اإلقليمppية المذآppورة مppع أمانppة     
اتفاقpية التpنوع البيولوجpي بشأن الموضوعات        
ذات الصppppلة مppppثل وضppppع مppppبادئ توجيهppppية    

قليمpppppppppية للتخطpppppppppيط واإلدارة المتكامليpppppppppن إ
للمجpppاالت السpppاحلية والpppبحرية فpppي المpppنطقة   
الكاريبppيه األوسppع ، ووضppع مppبادئ توجيهppية   
مشpترآة ومعايpير مشترآة للمجاالت المحمية     
فpي المpنطقة الكاريبيه األوسع ، وآذلك قواعد     
بpppيانات المpppنطقة المحمpppية الpppبحرية الكاريبpppيه 

 )CAMPAMقاعدة بيانات ( األوسع 

وحpppppدة التنسpppppيق اإلقليمpppppية لpppppبرنامج البيpppppئة  
الكاريبppي ، التppي تقppوم بمppثابة أمانppة االتفاقppية     

مايppة وتنمppية البيppئة الppبحرية لمppنطقة     بشppأن ح
 – اتفاقpppppية قرطاجpppppنة  –الكاريبpppppي األوسpppppع  

وبpروتوآولها بشpأن المجpاالت المحمية بصفة     
 ) .wildLife(خاصة والحياة األبدة 

مذآppرة تعppاون تتضppمن مppرفقًا تشppغيليًا يوضppع 
بمناسpبة انعقاد االجتماع  فpي صpورته النهائpية     

 .الخامس لمؤتمر األطراف 

تضppppمين أحكppppام اتفاقppppية التppppنوع البيولوجppppي  
المpppppppتعلقة بالتpppppppنوع البيولوجpppppppي الpppppppبحري   

 . والساحلي في أنشطة تنفيذ البروتوآول 

وحppدة التنسppيق اإلقليمppية لخطppط عمppل الppبحر    
القائمppppة بمppppثابة أمانppppة    (األبppppيض المتوسppppط  

االتفاقppppية الخاصppppة بحمايppppة البيppppئة الppppبحرية    
األبpيض المتوسـط   والمpناطق السpاحلية للpبحر       

، ومرآpppppز األنشpppppطة )  اتفاقpppppية برشpppppلونة –
 اإلقليمية للمجاالت المحمية بصفة خاصة 

اقppتراح بمشppروع بشppأن إعppداد بppروتوآوالت    
تpppتعلق بالتpppنوع البيولوجpppي وإنشpppاء مجpppاالت  

أل

يمpppية المسpppاعدة التقنpppية ألمانpppة المpppنظمة اإلقل
المذآpورة وأمانpة الpبحر األحمpر وخلpيج عدن           

أمانpة المpنظمة اإلقليمpية لحماية البيئة البحرية
وأمانة)القائمة بمثابة أمانة اتفاقيـة الكويت(

                                                           أل
 البيولوجي في مجال التنوع البيولوجي البحري أعربت المنظمات اآلتية أيضا عن اهتمامها بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع  /5

أمانة الكومنولث ، المجلس الدولي الستكشاف البحار ، البنك الدولي ، لجنة صيانة الموارد الحية البحرية في أنترتيكا ، مجلس : والساحلي 
نطقة المتجمدة الشمالية ، وأمانة جمعية أمم جنوب المنطقة المتجمدة الشمالية وفريق العمل التابع لها المعني بصيانة الحيوان والنبات في الم

ومنهجيات التعاون مع هذه المؤسسات يجرى النظر فيها في الوقت ) . آاريكوم (وأمانة المجتمع الكاريبي ) ASEAN( شرق آسيا 
 . الحاضر 
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النتائج التي أسفر عنها أو يبشر بها  تدابير المتابعة
 التعاون 

 أسم االتفاقية ، أو المنظمة أو الهيئة 

محمppية فppي منطقتppي األمانتيppن المذآورتيppن ،   
 معppppppروض علppppppى االتحppppppاد  وهppppppو اقppppppتراح

 .األوروبي للنظر فيه 

لوضpppppppع بروتوآوليpppppppن يpppppppتعلقان بالتpppppppنوع   
البيولوجpي وإنشpاء مجاالت محمية في منطقة       

 .آل من األمانتين 

( بppرنامج بيpppئة الppبحر األحمpppر وخلppيج عpppدن    
 ) .التي تقوم بمثابة أمانة اتفاقية جدة 

 التعاون مستمر  
 مpppن بpppرنامج  3فpppيما يpppتعلق بالعنصpppر    

اتفاقppppppية التppppppنوع البيولوجppppppي بشppppppأن    
المجppاالت الppبحرية والسppاحلية ، سppوف   

 فppي دورتهppا الحاديppة   HELCOMتppنظر 
، فpppppي  ) 2000مpppppارس ( والعشpppppرين 

" ppppppية بشppppppل  التوصppppppة الموائppppppأن حماي
األحيائpppية الpppبحرية والسpppاحلية لمpppنطقة   
بحpppر البلطpppيق ، المعرضpppة للخطpppر أو   

 " الواقعة تحت التهديد المباشر 

اعpتماد االقpتراح لتبين وصالت الترابط    
التعاونpي فpي التنوع البيولوجي البحري     
والسpاحلي بين اتفاقية التنوع البيولوجي      

 . وهذه االتفاقية 
 ppppبادل المنpppات التppppآلراء والمعلومppppتظم ل

 في أحكام   HELCOMوالمpواد ونظر    
 .اتفاقية التنوع البيولوجي 

أمانpة اتفاقpية   ) (HELCOM(لجpنة هلسpنكي   
 ) .حماية البيئة البحرية في بحر البلطيق

 ppppية    اعpppppامس باتفاقppppرفق الخppppنة للمppppتماد اللج
OSPAR  ةppظ األنظمppة وحفppالج حمايppي تعppالت 

اإليكولوجppppية والتppppنوع البيولوجppppي للمجppppال     
الppبحري والسppتراتيجية تppتعلق بppالذات بتنفppيذ     

 .المرفق الخامس 
 
 
 

 في  OSPARتpبادل المعلومpات ونظpر لجpنة         
 .أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي 

هppي اتفاقppية حمايppة البيppئة الppبحرية فppي شppمال    
 ) OSPARاتفاقية ( شرق األطلنطي 

 المستوى العالمي 
اسppتمرار التنسpppيق فpppي سpppبيل تنفpppيذ األنشpppطة  
ذات الصpلة الpواردة في خطة العمل المشترك     

. 

راء دعpم أمانpة رامسpار للتشاور بين خب        
اتفاقppية التppنوع البيولوجppي بشppأن تبppيض  

 المرجان 
 و 1999-1998خطpppة عمpppل مشpppترآة 

2000-2001  

 )رامسار(أمانة اتفاقية األراضي الرطبة 

تبيpppن األنشpppطة النوعpppية المحpppددة التpppي    
ينبغppppي تنفppppيذها تنفppppيذًا مشppppترآًا وفقppppا    

 الصpppppppادر عpppppppن مؤتمpppppppر 5للمقpppppppرر 
ل تكليف  األطpراف المتعلق ببرنامج عم    

 .جاآرتـا 
 تنفيذ مذآرة التعاون مستمر 

تpبادل معلومpات ومpواد خصوصا بشأن      
اإلدارة المppppتكاملة للمجppppاالت الppppبحرية   
والسpاحلية والمجpاالت المحمية البحرية      

 . والساحلية 
دعppم مpppبادرة التصppنيف العالمpppية ، مpppن   
خppppppالل سppppppجل المppppppنظمات الppppppبحرية   
المشppppppترك بيppppppن اليونسppppppكو واللجppppppنة  

 .األوقيانوغرافية الدولية 
 المناسبة لتثقيف الجمهور  تبيpن األنشطة  

وتوعيpppته فpppي سpppياق المpppبادرة العالمpppية  
المشpترآة بيpن اتفاقية التنوع البيولوجي       
واليونسpppppكو بشpppppأن تثقpppppيف الجمهpppppور  

 .وتوعيته 

اليونسppكو واللجppنة اإلوقيانوغرافppية الحكومppية  
الدولppية ، وبppرنامج اإلنسppان والكppرى الحppيوية  

 لتراث العالمي ومرآز ا

هpppناك مناقشpppة ( آلpppية ذات اتجاهيpppن للpppتعاون 
 ) .جارية بشأنها 

التنسppيق بيpppن الpppبرامج واألنشpppطة التpppي  
تppبذلها أمانppة اتفاقppية التppنوع البيولوجppي    
وأمانpppات االتفاقpppات اإلقليمpppية وخطppppط    

 .األعمال التابعة لليونيب 
إسpداء المسpاعدة التقنية إلى غرفة تبادل       

مppppppات الppppppتابعة لخطppppppط العمppppppل المعلو
العالمppppية لحمايppppة البيppppئة الppppبحرية مppppن  

 .األنشطة البرية 

 )يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة 

تppبادل المعلومppات فppيما يppتعلق بppالموارد    .تدابير مستقبلية على األمانتين أن تتبينها 
الحpية الpبحرية والسpاحلية ، بما في ذلك          

  الجينية الموارد
إسpppداء المسpppاعدة مpppن الفpppاو فpppي القpppيام  

بدراسppppة عppppن آثppppار تعزيppppز األرصppppدة     
الموجpppppودة علpppppى التpppppنوع البيولوجpppppي  

 ) مع إآالرم (البحري والساحلي 

مpppنظمة األمppppم المpppتحدة لألغذيppppة والppppزراعة   
 )الفاو(

تقppوم أمانppة اتفاقppية التppنوع البيولوجppي بالppنظر   
فppppي المعppppالم الرئيسppppية لدراسppppة قامppppت بهppppا   

UNDOALOS.  

لعالقppة بيppن اتفاقppية التppنوع    دراسppة مشppترآة ل
البيولوجpي واتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون        
الppppبحار ، فppppيما يppppتعلق بppppالحفظ واالسppppتعمال  
المسpppتدام للمpppوارد الجينpppية فpppي قpppاع الpppبحر      

دائppppرة األمppppم المppppتحدة لشppppؤون المحppppيطات    
 ) .UNDOALOS(وقانون البحار 
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النتائج التي أسفر عنها أو يبشر بها  تدابير المتابعة
 التعاون 

 أسم االتفاقية ، أو المنظمة أو الهيئة 

 .العميق 
 
 

مطلpـوب تحديpد األنشطة المشترآة المستقبلية       
. 

تpبادل المعلومات خصوصًا في مجال األنواع       
الغريpبة والطpرازات الجينpية الغريpبة البحرية         

. والساحلية ، وخصوصًا المجاالت الحساسة 

 البحرية الدولية المنظمة 

مطلpوب تنقpيح مذآpرة الpتعاون القائمة حاليًا ،           
بحيppث تتضppمن مppرفقًا يبيppن األنشppطة المحppددة  
التppي ينبغppي القppيام بهppا قppيامًا مشppترآًا خppالل       

 .المرحلة القادمة من برنامج العمل 

 تبادل المعلومات والمواد ذات الصلة 
قppية التppنوع البيولوجppي   إسppهام أمانppة اتفا 

فppppي مppppناهج التدريppppب الصppppيفية التppppي    
يpppppنظمها المعهpppppد الدولpppppي للمحpppppيطات  
لتكويpن متخصصppين مهنييpن شppباب فppي   

 )سنويًا( البلدان المختلفة 
تعppppاون بيppppن المعهppppد الدولppppي وحلقppppة     

أخpppppو (دراسpppppات الpppppزعامة بجامايكpppppا  
بشppppppأن ) 1999ريppppppوس ، أغسppppppطس  

 " المجال" الموارد غير الفليزية في 
إسpهام المعهpد الدولpي في المشاورة بين         

 .الخبراء بشأن تبيض المرجان 

 المعهد الدولي للمحيطات

ستحضppppر أمانppppة اتفاقppppية التppppنوع البيولوجppppي 
اجpتماعات وستسpهم فpي عمpل الفpريق العpامل       

  "GIWA" بشأن المنهجية التابع لـ 

وضpppppع بpppppروتوآول لمنهجpppppية بشpppppأن تقيpppppيم  
األجpppرام المائpppية عpppبر الحpppدود بمpppا فpppي ذلpppك  

 . التنوع البيولوجي فيها 

 ) .GIWA(التقييم العالمي للمياه الدولية 

استضpافت إآالرم التشاور بين الخبراء       التعاون مستمر 
 بشأن تبيض المرجان 
 تبادل المعلومات والمواد

(المرآpز الدولي إلدارة الموارد المائية الحية    
ICLARM. ( 

الppتعاون علppى تعزيppز صppيانة األجppراف   التعاون مستمر 
المرجانppية ومppا يتصppل بهppا مppن أنظمppة     

 .إيكولوجية 
 أن أمانppة اتفاقppية التppنوع البيولوجppي هppي

عضpppو فpppي لجpppنة التنسpppيق والتخطpppيط    
 .ICRIالتابعة لـ 
 في تنظيم المشاورة بين  ICRIدعpم من  

( الخppppبراء بشppppأن تبppppيض المppppرجــــان 
 ) .1999أآتوبر 
 بشأن تبيض المرجان    ICRI CPCقpرار   

وتغpppppير المpppppناخ إلpppppى اتفاقpppppية التpppppنوع  
، قامpppت ) 1999أآpppتوبر ( البيولوجpppي 

ة  بppتوزيعا آجppزء مppن الوثppيق5هفمعتppت 
UNEP/CBD/SBSTTA/V/INF/5. 

 )ICRI(المبادرة الدولية لألجراف المرجانية 

مسpاندة فpي تنظpيم التشpاور بين الخبراء          التعاون مستمر 
 بشأن تبيض المرجان

الpppppتعاون المتصppppppل بتبييpppppن واختppppppيار   
  MCPAالمعايير إلنشاء وإدارة 

 )IUCN(االتحاد العالمي للحفظ 

 التنوع البيولوجي للغابات

تبيpن الطpرائق الكفpيلة بأآفpأ تنفيذ لألنشطة في       
خطpppة العمpppل المشpppترك فpppيما يpppتعلق بأنمpppاط    

 .األراضي الرطبة المغطاة بالغابات 

 فppppيما 2001-2000خطppppط عمppppل مشppppترك   
يppppتعلق بأنمppppاط األراضppppي الرطppppبة المغطppppاة 

 بالغابات 

 )رامسار(أمانة اتفاقية األراضي الرطبة 

 فpيما يتعلق بأمور   UNFCCCاالتصpال بأمانpة     
مpنها الpتقرير الخاص عن استعمال األراضي         
، وتغpير واسpتعمال األراضpي وإدارة الغابات     

ومppppية وهppppو موضppppوع تعالجppppه اللجppppنة الحك  
الدولppية بشppأن تغppير المppناخ وذلppك فppي سppبيل      
إدمppاج التppنوع البيولوجppي للغابppات فppي تغppير      

 .المناخ 

إدمpاج اعتppبار التppنوع البيولوجppي للغابppات فppي  
 التppي تعppالج UNFCCCاألنشpطة المسppتقبلية لpـ   

 .الغابات وحجز الكربون 

أمانppة اتفاقppية األمppم المppتحدة اإلطاريppة بشppأن      
 ) .UNFCC(تغير المناخ 

تبيpن دراسpات الحاالت في تنفيذ نهج األنظمة          
اإليكولوجpppية فpppي بpppرنامج اإلنسpppان والكpppرى   

 .جودة الحيوية وخصوصًا في المحميات المو

زيppادة مقppدار المعلومppات بشppأن التppنوع    
البيولوجpppي للغابpppات ، وبشpppأن طpppريقة    

 .اجية أداء األنظمة اإليكولوجية الحر

اإلنسppppان والكppppرى  " اليونسppppكو وبppppرنامجها  
 .ومرآز التراث العالمي " الحيوية 
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النتائج التي أسفر عنها أو يبشر بها  تدابير المتابعة
 التعاون 

 أسم االتفاقية ، أو المنظمة أو الهيئة 

تثقpppيف الجمهpppور وتوعيpppته علpppى نحpppو   
سppppوي فppppي سppppياق المppppبادرة العالمppppية    
المشpترآة بيpن اتفاقية التنوع البيولوجي       
واليونسppppكو ، بشppppأن تثقppppيف الجمهppppور 

 .وتوعيته 
االتصppال خصوصppًا بشppأن مسppائل المجppاالت    
المحمppية واألسppباب الكامppنة وراء اضppمحالل   

 .هورها الغابات وزوالها وتد

تجمpppيع المعلومpppات بشpppأن القضpppايا المpppتعلقة    
بالمجppاالت المحمppية مppن الغابppات ، واألسppباب 

 الكامنة وراء اضمحالل الغابات وتدهورها 

 )اليونيب( برنامج األمم المتحدة للبيئة 

التدابpير المسpتقبلية التpي ينبغpي تبيpنها مpن آل            
مpppppن الفpppppاو واتفاقpppppية التpppppنوع البيولوجpppppي ،   
خصوصpppًا فpppيما يpppتعلق باإلسpppهام فpppي تقيpppيم      
اتفاقppppية التppppنوع البيولوجppppي للوضppppع القppppائم     

 تجاهات بشأن التنوع البيولوجي للغابات ولال

زيppppادة مقppppدار المعلومppppات المppppتعلقة بمppppوارد 
 الغابات البيولوجية بما فيها الموارد الجينية 

 الفاو

تعزيpز األنشpطة بشpأن المؤشpرات الدالة على          
التppنوع البيولوجppي للغابppات وبشppأن األسppباب     
الكامppppppنة الضppppppمحالل الغابppppppات وزوالهpppppppا    

 2آمpا يشير إلى ذلك العنصران    ( وتدهورهpا   
 تلك ويمكن وضع) .  مpن بpرنامج العمpل      3و  

األنشpppppطة فpppppي صpppppورتها النهائpppppية بحلpppppول   
 .االجتماع السابع للهيئة الفرعية 

 

 مذآرة التعاون 
زيpادة المعpارف والمقpدرة علpى تقييم ما      

الخpppppبرات المكتسpppppبة فpppppي  ) 1: (يلpppppي 
العملppppيات الوطنppppية واإلقليمppppية بشppppأن    
المعايppير والمؤشppرات المppتعلقة بالتppنوع   

الطppppرائق ) 2.(البيولوجppppي الحراجppppي  
التppي تؤثppر بهppا األنشppطة البشppرية علppى   

 .التنوع البيولوجي الحراجي 
 
 
 
 

مرآpppز البحpppث الدولpppي فpppي شpppؤون الغابpppات    
 ) سيفور(

 ، اذ  IFFلpيس هpناك تدابpير متابعة محددة مع    
أن هpppذا المحفpppل قpppد أغلpppق بpppاب أعمالpppه فpppي    

  .2000فبراير 

 السابقة لالجتماع   IFFإسpهام فpي إعpداد وثائق        
( بشpأن المعppارف التقلpيدية المتصppلة بالغابppات   

TFRK . (  اعدةpppي القpppائق هpppذه الوثpppت هpppوآان
" ناقشppة التppي أدت إلppى  التppي قامppت علppيها الم 

تقريpر المحفpل الحكومpي الدولpي عpن الغابات        
 يناير 31نيويورك ، "   (فpي دورتpه الpرابعة       

فpppppيما يpppppتعلق بpppppتلك   ) 2000 فpppppبراير 11 –
 المعارف التقليدية 

IFF(المحفل الحكومي الدولي بشأن الغابات      
. ( 

المشppppارآة فppppي اجppppتماعات الفppppريق العppppامل   
 .المستقبلة 

أن أمانpة اتفاقية التنوع البيولوجي هي عضوًا        
 في الفريق العامل 

عpامل المشpترك بيpن الوآpاالت بشأن     الفpريق ال  
 ) .ITFF(الغابات 

 


